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KORTFATTAD MOTIVERING

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam syftar till att stimulera handel och 
avlägsna många av de kvarstående hindren för investeringar. 

Investeringskapitlen i avtalet tillhandahåller skyddsmekanismer för kvalificerade utländska 
investerare och deras investeringar. Dessa skyddsmekanismer inkluderar bland annat 
skyldigheten att ge ”rättvis och skälig behandling” samt ”fullständigt skydd och säkerhet”, 
”nationell behandling” och ”behandling som mest gynnad nation”.

Skapandet av ett stabilt och förutsägbart investeringsklimat är viktigt för att uppmuntra 
investeringar och stödja skapandet av arbetstillfällen i Vietnam. Föredraganden välkomnar de 
förbättrade bestämmelserna i avtalet om investeringsskydd jämfört med de äldre och 
föråldrade bestämmelserna i de bilaterala investeringsavtal som slutits mellan vissa 
medlemsstater och Vietnam. Större transparens i samband med förfarandena välkomnas och 
borde ha införts för länge sedan. Det är av största vikt att dessa bestämmelser respekteras och 
ses över vid behov för att se till att alla intressenter har fullständig tillgång till relevant 
information om pågående tvistlösningsfall gällande investeringsskydd. 

Föredraganden betonar även att regeringars rätt att reglera i allmänhetens intresse, även vad 
gäller hälso- och sjukvård, miljö, arbetsrätt och skattepolitik, fullt ut respekteras och varken 
utgör de facto-expropriation eller åsidosättande av skyldigheten att ge en rättvis och skälig 
behandling. Europaparlamentet har gått i täten för krav på reformer av systemet för 
investeringsskydd och kommer fortsätta att mycket noga övervaka effekten av avtal om 
investeringsskydd, inklusive det föreslagna avtalet med Vietnam, beträffande såväl rätten att 
reglera som potentiella avkylningseffekter. Det investeringsdomstolssystem som ingår 
i avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam, inklusive båda parternas åtagande att 
skydda rätten att reglera gentemot investerares ifrågasättande, är ett viktigt steg framåt men 
inte slutet på reformprocessen.

I detta avseende betonar föredraganden att investerarnas ansvar måste hålla jämna steg med 
utökandet av investerarnas rättigheter och betonar vikten av att noga övervaka 
bestämmelserna i och effekterna av avtalet om investeringsskydd samt att göra jämförbara 
framsteg med att fastställa investerarnas ansvar. 

Mot bakgrund av detta rekommenderar föredraganden att avtalet godkänns.

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för Internationell handel att som ansvarigt utskott 
rekommendera att parlamentet godkänner förslaget till avtal om investeringsskydd mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken 
Vietnam, å andra sidan.
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