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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. brengt in herinnering dat Vietnam een ontwikkelingsland is; onderstreept dat om bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
(SDG’s), in het bijzonder SDG 1 over armoedebestrijding, SDG 8 over waardig werk en 
SDG 10 over de vermindering van ongelijkheid, investeringen aan de schepping van 
hoogwaardige banen moeten bijdragen, de lokale economie moeten ondersteunen en de 
nationale wetgeving, waaronder de belastingvoorschriften, volledig moeten eerbiedigen;

2. verneemt met instemming dat de partijen bij de investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam zich ertoe verbonden hebben de bijdrage van handel en 
investeringen aan de doelstelling van duurzame ontwikkeling in economisch, sociaal en 
ecologisch opzicht te versterken; erkent dat het stelsel van investeringsgerechten een 
verbetering vormt ten opzichte van de bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten 
tussen 21 EU-lidstaten en Vietnam, met name wat de onafhankelijkheid van de rechters 
betreft;

3. herhaalt in de sterkste bewoordingen dat de partijen bij de 
investeringsbeschermingsovereenkomst evenals de hierdoor beschermde investeerders 
alle internationale normen en verplichtingen op het gebied van de mensenrechten 
moeten eerbiedigen, naast de normen en verplichtingen die uit de nationale wetgeving 
voortvloeien;

4. is verheugd over het gebruik van de transparantievoorschriften van de Commissie van 
de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (Uncitral) voor 
geschillenbeslechting; benadrukt dat de bescherming van legitieme beleidsbeslissingen 
van de overheid en het recht om te reguleren niet mogen worden aangevochten door 
investeerders; hamert op regelmatig toezicht en regelmatige verslaglegging aan het 
Europees Parlement over het gebruik van deze bepaling door Europese investeerders;

5. merkt op dat de ontwikkelingen om investeerders te beschermen zouden kunnen 
vooruitlopen op de uitbreiding van hun verantwoordelijkheden, aangezien de 
investeringsbeschermingsovereenkomst door middel van een arbitrageclausule 
afdwingbare rechten voor buitenlandse investeerders waarborgt, maar niet voorziet in 
een sanctiemechanisme in geval van niet-naleving van sociale en milieunormen; 
herhaalt dat in de investeringsbeschermingsovereenkomst gezorgd moet worden voor 
een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van investeerders met betrekking tot 
maatschappelijke, zakelijke en milieunormen en de mensenrechten in het algemeen; 
onderstreept in dit verband het belang van een onafhankelijk toezichts- en 
klachtenmechanisme dat kan worden ingezet door getroffen bevolkingsgroepen en dat 
bevoegd is om bindende uitspraken te doen met betrekking tot de negatieve gevolgen 
die handels- en investeringsovereenkomsten kunnen hebben; benadrukt dat het 
Europees Parlement op de hoogte moet worden gehouden van de maatregelen die, naar 
aanleiding van klachten over investeerders met een statutaire zetel in een van de 
lidstaten, via dit mechanisme worden genomen;

6. verzoekt de partijen rekening te houden met internationaal overeengekomen beginselen 
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en instrumenten zoals de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de 
VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en mensenrechten, en de door de VN 
ondersteunde beginselen voor verantwoord beleggen;

7. herinnert eraan dat de bepalingen van de investeringsbeschermingsovereenkomst EU-
Vietnam en de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam op complementaire wijze ten 
uitvoer moeten worden gelegd, met name wat betreft mensen-, milieu- en sociale 
rechten en duurzame ontwikkeling; benadrukt dat bovendien moet worden gezorgd 
voor samenhang met de doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking 
overeenkomstig artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).
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