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OPINIA
Komisji Rozwoju

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy 
o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony
(2018/0358M(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tomas Tobé
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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że Wietnam jest krajem rozwijającym się; podkreśla, że aby pomóc w 
osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu 1 ukierunkowanego 
na wyeliminowanie ubóstwa, celu 8 dotyczącego zapewnienia godnej pracy oraz celu 
10 dotyczącego zmniejszenia nierówności, inwestycje muszą przyczyniać się do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, wspierać gospodarkę lokalną oraz w pełni 
przestrzegać przepisów krajowych, w tym wymogów podatkowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie, jakie wykazały strony umowy o ochronie 
inwestycji między UE a Wietnamem w zwiększenie wkładu handlu i inwestycji 
w osiąganie celu zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym; przyznaje, że system sądów ds. inwestycji przynosi poprawę w 
stosunku do istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych między 21 państwami 
członkowskimi UE a Wietnamem w zakresie niezawisłości sędziów;

3. z całą stanowczością potwierdza, że strony umowy o ochronie inwestycji oraz chronieni 
przez tę umowę inwestorzy muszą przestrzegać wszystkich międzynarodowych 
standardów i zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, w uzupełnieniu do tych 
wynikających z prawa krajowego;

4. z zadowoleniem przyjmuje zastosowanie zasad przejrzystości Komisji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) przy 
rozstrzyganiu sporów; podkreśla, że inwestorzy nie mogą kwestionować ochrony 
uzasadnionych decyzji dotyczących porządku publicznego i prawa do wprowadzania 
regulacji; nalega na regularne monitorowanie stosowania tego przepisu przez 
europejskich inwestorów i na przekazywanie odnośnych informacji Parlamentowi 
Europejskiemu;

5. zauważa, że istnieje ryzyko, iż proces formułowania obowiązków inwestorów 
pozostanie w tyle za przyznawaną im ochroną, jako że umowa o ochronie inwestycji 
między UE a Wietnamem gwarantuje inwestorom zagranicznym możliwe do 
wyegzekwowania prawa, za pośrednictwem klauzuli arbitrażowej, lecz nie przewiduje 
mechanizmu sankcji za nieprzestrzeganie standardów społecznych i środowiskowych; 
podkreśla, że w umowie o ochronie inwestycji należy zapewnić należytą równowagę 
między prawami i obowiązkami inwestorów w zakresie standardów korporacyjnych, 
społecznych i środowiskowych oraz – bardziej ogólnie –w zakresie praw człowieka; 
podkreśla w związku z tym, że ważne jest, aby ustanowić niezależny mechanizm 
monitorowania i rozpatrywania skarg, który może zostać wykorzystany przez 
zainteresowane społeczności i który umożliwi wydawanie wiążących orzeczeń w 
odniesieniu do negatywnego wpływu umów handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że należy informować Parlament Europejski o działaniach podejmowanych w ramach 
tego mechanizmu w odpowiedzi na skargi dotyczące inwestorów posiadających 
siedzibę statutową w którymkolwiek z państw członkowskich;

6. apeluje do stron, by wzięły pod uwagę uzgodnione w wymiarze międzynarodowym 
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zasady i instrumenty, takie jak Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, a także wspierane przez ONZ 
zasady odpowiedzialnego inwestowania;

7. przypomina, że zarówno umowa o ochronie inwestycji, jak i umowa o wolnym handlu 
między UE a Wietnamem muszą być wdrażane w sposób komplementarny, w 
szczególności w odniesieniu do praw człowieka, praw środowiskowych i socjalnych 
oraz zrównoważonego rozwoju; podkreśla ponadto, że należy zapewnić spójność z 
celami współpracy na rzecz rozwoju przewidzianymi w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami 
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z drugiej strony

Odsyłacze 2018/0358M(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa INTA

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE
24.10.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

Tomas Tobé
4.9.2019

Rozpatrzenie w komisji 5.9.2019 8.10.2019

Data przyjęcia 3.12.2019

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

17
7
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin 
Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, 
Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, 
Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula 
Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Patrizia Toia



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

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

17 +
ECR Beata Kempa

ID Bernhard Zimniok

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

7 -
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

0 0

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


