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RÉASÚNÚ GEARR

 Tá sé mar aidhm leis an gComhaontú Cosanta Infheistíochta (CCI) idir an tAontas Eorpach 
agus Vítneam trádáil a spreagadh agus deireadh a chur le go leor de na bacainní infheistíochta 
atá fós ann. 

Cuireann na caibidlí infheistíochta den chomhaontú raon cosaintí ar fáil d’infheisteoirí 
coigríche cáilitheacha agus dá gcuid infheistíochtaí. Áirítear i measc na gcosaintí sin, inter alia, 
an oibleagáid ‘caitheamh cóir agus cothromasach’ a sholáthar, chomh maith le ‘cosaint agus 
slándáil iomlán’, ‘cóir náisiúnta’ agus ‘an chóir náisiún barrfhabhair’.

Tá sé tábhachtach timpeallacht infheistíochta chobhsaí agus intuartha a chruthú chun 
infheistíocht a spreagadh agus tacú le cruthú post i Vítneam. Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh 
fhorálacha feabhsaithe CCI i gcomparáid le forálacha níos sine agus as dáta atá i 
gComhaontuithe Infheistíochta Déthaobhacha a tugadh i gcrích idir roinnt de na Ballstáit agus 
Vítneam. Go háirithe, tá sé thar am go mbeadh níos mó trédhearcachta ag baint le himeachtaí. 
Tá sé riachtanach go ndéanfaí na forálacha sin a urramú agus a athbhreithniú nuair is gá chun 
go mbeadh rochtain iomlán ag na geallsealbhóirí ar fhaisnéis ábhartha maidir le cásanna 
socraithe díospóide faoi chosaint infheistíochta ar cásanna iad atá fós idir lámha. 

Cuireann an Rapóirtéir i dtreis freisin go ndéanfaí urramú iomlán ar an gceart atá ag rialtais 
rialáil a dhéanamh ar leas an phobail, lena n-áirítear sláinte, an comhshaol, cearta saothair agus 
beartas cánach, agus nach díshealbhú de facto, ná sárú ar chaitheamh cóir agus cothromasach a 
bheadh ann. Tá Parlaimint na hEorpa tar éis a bheith ar thús cadhnaíochta sna héilimh go 
ndéanfaí athchóiriú ar an gcóras cosanta infheistíochta agus leanfaidh sí leis an dlúthfhaireachán 
ar an tionchar atá ag CCInna lena n-áiritear an comhaontú atá beartaithe le Vítneam, maidir leis 
an gceart chun rialála agus maidir le haon iarmhairt mhór dhiúltach a d’fhéadfadh a bheith aige. 
Áiríodh sa Chóras Cúirte Infheistíochta CCI idir Vítneam agus AE, lena n-áirítear tiomantas ón 
dá pháirtí cosaint a thabhairt don cheart go bhféadfaí rialáil a dhéanamh ar agóidí ó infheisteoirí, 
agus is céim shuntasach chun tosaigh é sin, ach ní deireadh é sin leis an bpróiseas athchóirithe.

I dtaca leis sin, cuireann an Rapóirtéir i dtreis nach mór d’fhreagrachtaí an infheisteora coinneáil 
suas le leathnú chearta an infheisteora agus leagann sé béim ar an tábhacht atá le 
dlúthfhaireachán a dhéanamh ar fhorálacha agus ar éifeachtaí CCI, agus an dul chun cinn 
comparáideach maidir le freagrachtaí an infheisteora a bhunú. 

Sa chomhthéacs sin, molann an Rapóirtéir go dtabharfaí toiliú don chomhaontú.

******

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá 
freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don togra maidir leis an 
gComhaontú Cosanta Infheistíochta idir an tAontas Eorpach agus a bhallstáit, de pháirt 
amháin, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích.
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