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BEKNOPTE MOTIVERING

De investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam heeft tot doel de handel 
te bevorderen en vele van de nog bestaande belemmeringen voor investeringen weg te nemen. 

De investeringshoofdstukken in de overeenkomst voorzien in een brede bescherming van in 
aanmerking komende buitenlandse investeerders en hun investeringen. Deze bescherming 
omvat onder andere een verplichting om te voorzien in "eerlijke en billijke behandeling", 
evenals zogenoemde "volledige bescherming en veiligheid", "nationale behandeling" en 
"meestbegunstigingsbehandeling".

De totstandbrenging van een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat is belangrijk om 
investeringen aan te moedigen en het scheppen van banen in Vietnam te ondersteunen. Uw 
rapporteur voor advies is verheugd over de verbeterde bepalingen van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst in vergelijking met oudere en achterhaalde 
bepalingen in tussen sommige lidstaten en Vietnam gesloten bilaterale 
investeringsovereenkomsten. Het werd vooral de hoogste tijd te zorgen voor meer 
transparantie bij procedures. Het is van wezenlijk belang dat deze bepalingen worden 
nageleefd en wanneer noodzakelijk worden herzien om ervoor te zorgen dat alle 
belanghebbenden volledige toegang hebben tot relevante informatie over lopende 
geschillenbeslechtingsprocedures betreffende investeringsbescherming. 

Uw rapporteur benadrukt verder dat het recht van regeringen om in het openbaar belang 
regelgeving vast te stellen, onder andere op het gebied van de volksgezondheid, het milieu, 
arbeidsrechten en fiscaal beleid, volledig wordt geëerbiedigd en geen feitelijke onteigening 
vormt, noch een schending van de eerlijke en billijke behandeling. Het Europees Parlement 
heeft het voortouw genomen bij verzoeken om hervorming van het 
investeringsbeschermingssysteem en zal zeer nauwlettend toezicht blijven houden op de 
gevolgen van investeringsbeschermingsovereenkomsten, waaronder de voorgestelde 
overeenkomst met Vietnam, voor zowel het recht om regelgeving vast te stellen als voor elk 
potentieel afschrikkend effect. Het in de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen 
Vietnam en de EU opgenomen stelsel van investeringsgerechten, met inbegrip van de 
verbintenis van beide partijen om het recht om regelgeving vast te stellen te beschermen tegen 
klachten van investeerders, vormt een belangrijke stap voorwaarts, maar niet het einde van het 
hervormingsproces.

In dit verband benadrukt uw rapporteur dat de verantwoordelijkheden van investeerders 
gelijke tred moeten houden met de uitbreiding van de rechten van investeerders, en 
onderstreept hij het belang van nauw toezicht op de bepalingen en gevolgen van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst en de relatieve vooruitgang bij de vaststelling van de 
verantwoordelijkheden van investeerders. 

Tegen deze achtergrond beveelt uw rapporteur aan de overeenkomst goed te keuren.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel betreffende 
de sluiting van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 
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lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds.
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