
AD\1194210FI.docx PE641.207v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Kehitysvaliokunta

2018/0358M(NLE)

3.12.2019

LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä 
unionin puolesta
(2018/0358M(NLE))

Valmistelija: Tomas Tobé



PE641.207v02-00 2/6 AD\1194210FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1194210FI.docx 3/6 PE641.207v02-00

FI

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että Vietnam on kehitysmaa; korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden, 
erityisesti köyhyyden poistamista koskevan tavoitteen nro 1 ja ihmisarvoista työtä 
koskevan tavoitteen nro 8 sekä eriarvoisuuden vähentämistä koskevan tavoitteen nro 10, 
saavuttamiseksi investoinneilla on edistettävä laadukkaiden työpaikkojen luomista ja 
tuettava paikallistaloutta ja niiden on noudatettava täysin kansallisia säännöksiä, 
verosäännökset mukaan luettuina;

2. pitää myönteisenä EU:n ja Vietnamin välisen sijoitussuojasopimuksen (IPA) osapuolten 
osoittamaa sitoutumista siihen, että edistetään kaupan ja investointien vaikutusta 
kestävän kehityksen saavuttamiseen sen taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien sekä 
ympäristönäkökohtien osalta; toteaa, että investointituomioistuinjärjestelmä merkitsee 
tuomareiden riippumattomuuden osalta parannusta EU:n 21 jäsenvaltion ja Vietnamin 
välisiin nykyisiin kahdenvälisiin investointisopimuksiin verrattuna;

3. toteaa mitä painokkaimmin, että IPA:n osapuolten ja IPA:n suojaamien sijoittajien on 
noudatettava kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja -velvoitteita kansallisen 
lainsäädännön mukaisten normien ja velvoitteiden lisäksi;

4. suhtautuu myönteisesti YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan 
(UNCITRAL) avoimuussääntöjen käyttöön riitojenratkaisussa; painottaa, että sijoittajat 
eivät saa kyseenalaistaa viranomaisten legitiimejä päätöksiä ja sääntelyoikeutta; vaatii 
säännöllistä seurantaa ja raportointia Euroopan parlamentille siitä, miten eurooppalaiset 
sijoittajat hyödyntävät tätä säännöstä;

5. panee merkille, että sijoittajille annettu suoja saattaa ajaa sijoittajille asetettujen 
velvoitteiden kehityksen ohi, koska IPA takaa ulkomaisille sijoittajille 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia välityslausekkeen nojalla, mutta ei tarjoa 
seuraamusmekanismia tilanteissa, joissa sosiaali- ja ympäristönormeja ei noudateta; 
muistuttaa tarpeesta varmistaa, että yritysstandardeja sekä sosiaali- ja ympäristönormeja 
ja yleensä ihmisoikeuksia koskevat sijoittajien oikeudet ja velvollisuudet ovat IPA:ssa 
oikeudenmukaisessa tasapainossa; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää luoda 
sellainen riippumaton valvonta- ja valitusmekanismi, johon kärsimään joutuvat 
väestönosat voivat tarttua ja jolla on toimivalta antaa sitovia päätöksiä kielteisistä 
vaikutuksista, joita kauppa- ja investointisopimuksilla voi olla; korostaa, että Euroopan 
parlamentti on pidettävä ajan tasalla toimista, joita se on toteuttanut tämän mekanismin 
avulla sellaisten valitusten johdosta, jotka koskevat sijoittajia, joilla on sääntömääräinen 
kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa;

6. kehottaa osapuolia ottamaan huomioon kansainvälisesti sovitut periaatteet ja välineet, 
kuten OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet ja YK:n tukemat vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet;

7. muistuttaa, että sekä IPA:n että EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen 
määräykset on pantava täytäntöön täydentävästi, varsinkin ihmisoikeuksien, 
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ympäristöä koskevien oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien sekä kestävän kehityksen 
osalta; korostaa lisäksi tarvetta varmistaa johdonmukaisuus Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan mukaisten 
kehitysyhteistyötavoitteiden kanssa.
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