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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimo (IAS) tikslas – skatinti prekybą ir pašalinti 
daugelį likusių kliūčių investicijoms. 

Susitarime numatyti skyriai dėl investicijų suteikia įvairių rūšių apsaugą atitinkamiems 
užsienio investuotojams ir jų investicijoms. Ši apsauga, be kita ko, apima prievolę užtikrinti 
sąžiningą ir teisingą elgesį, taip pat vadinamąją visišką apsaugą ir saugumą, nacionalinį 
režimą ir didžiausio palankumo režimą.

Siekiant skatinti investicijas ir remti darbo vietų kūrimą Vietname, svarbu sukurti stabilias ir 
nuspėjamas investavimo sąlygas. Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad patobulintos 
IAS nuostatos, palyginti su ankstesnėmis ir pasenusiomis dvišalių investicijų susitarimų, 
sudarytų tarp kai kurių valstybių narių ir Vietnamo, nuostatomis. Visų pirma labai vėluojama 
užtikrinti didesnį proceso skaidrumą ir to labai laukiama. Labai svarbu, kad šių nuostatų būtų 
laikomasi ir jos būtų peržiūrimos, kai to reikia, siekiant užtikrinti, kad visos suinteresuotosios 
šalys turėtų visapusišką prieigą prie atitinkamos informacijos apie nagrinėjamas investicijų 
apsaugos ginčų sprendimo bylas. 

Nuomonės referentas taip pat pabrėžia, kad valdžios sektoriaus teisė reguliuoti atsižvelgiant į 
viešąjį interesą, be kita ko, sveikatos, aplinkos, darbo teisių ir mokesčių politikos srityse, yra 
visapusiškai gerbiama ir nėra nei de facto ekspropriacija, nei sąžiningo ir teisingo elgesio 
normų pažeidimas. Europos Parlamentas daugiausia dėmesio skyrė reikalavimams vykdyti 
investicijų apsaugos sistemos reformas ir toliau atidžiai stebės IAS poveikį, įskaitant siūlomą 
susitarimą su Vietnamu, tiek teisės reguliuoti, tiek bet kokio galimo atgrasomojo poveikio 
požiūriu. Į Vietnamo ir ES IAS įtraukta investicinių teismų sistema, įskaitant abiejų šalių 
įsipareigojimą apsaugoti teisę reguliuoti investuotojų problemas, yra svarbus žingsnis į priekį, 
bet ne reformų proceso pabaiga.

Šiuo požiūriu nuomonės referentas taip pat pabrėžia, kad investuotojų atsakomybė turi atitikti 
išplėstas investuotojų teises, ir atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu atidžiai stebėti IAS nuostatas 
ir poveikį ir, nustatant investuotojų atsakomybės sritis, daryti pažangą, kurią būtų galima 
palyginti. 

Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas rekomenduoja pritarti šiam susitarimui.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti 
pasiūlymui dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės 
Respublikos investicijų apsaugos susitarimo.
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