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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. reamintește că Vietnamul este o țară în curs de dezvoltare; subliniază că, pentru a 
contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special a ODD 1 privind 
eradicarea sărăciei, ODD 8 privind munca decentă și ODD 10 privind reducerea 
inegalităților, investițiile trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă de calitate, 
să sprijine economia locală și să respecte pe deplin reglementările naționale, inclusiv 
cerințele fiscale;

2. salută angajamentul părților la Acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Vietnam 
(IPA) de a consolida contribuția comerțului și a investițiilor la obiectivul dezvoltării 
durabile sub aspectele sale economice, sociale și de mediu; recunoaște că sistemul 
jurisdicțional în materie de investiții marchează o îmbunătățire față de tratatele 
bilaterale de investiții existente între 21 de state membre ale UE și Vietnam în ceea ce 
privește independența judecătorilor;

3. reafirmă în termenii cei mai fermi cu putință faptul că părțile la IPA, precum și 
investitorii protejați de IPA trebuie să respecte toate standardele și obligațiile 
internaționale în materie de drepturile omului, în plus față de cele care decurg din 
legislația națională;

4. salută utilizarea regulilor de transparență din partea Comisiei ONU pentru dreptul 
comercial internațional (UNCITRAL) în soluționarea litigiilor; subliniază că protecția 
deciziilor legitime de politică publică și a dreptului de a reglementa nu trebuie să fie 
contestată de către investitori; insistă să se monitorizeze în mod regulat și să se 
raporteze Parlamentului European cu privire la utilizarea acestei dispoziții de către 
investitorii europeni;

5. constată că măsurile privind protecția acordată investitorilor ar putea ocupa un loc mai 
important decât cele privind responsabilitățile acestora, deoarece, prin clauza 
compromisorie, IPA garantează investitorilor străini drepturi exercitabile legal, dar nu 
prevede un mecanism de sancționare a nerespectării standardelor sociale și de mediu; 
reiterează necesitatea de a asigura un echilibru corect în cadrul IPA între drepturile și 
obligațiile investitorilor în ceea ce privește standardele corporative, sociale și de mediu 
și drepturile omului în general; subliniază, în acest sens, importanța instituirii unui 
mecanism independent de monitorizare și de tratare a plângerilor care poate fi accesat 
de populațiile afectate și care are autoritatea de a pronunța decizii cu caracter 
obligatoriu în ceea ce privește impactul negativ pe care acordurile comerciale și de 
investiții îl pot avea; subliniază necesitatea de a informa Parlamentul European cu 
privire la măsurile luate prin acest mecanism ca răspuns la plângerile referitoare la 
investitorii cu sediul social în oricare dintre statele membre;

6. invită părțile să ia în considerare principiile și instrumentele convenite la nivel 
internațional, cum ar fi orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, 
Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și principiile pentru 
investiții responsabile susținute de ONU;
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7. reamintește că dispozițiile IPA și ale Acordului de liber schimb UE-Vietnam ar trebui 
puse în aplicare complementar, în special în ceea ce privește drepturile omului, 
drepturile sociale și de mediu și dezvoltarea durabilă; subliniază, în plus, necesitatea de 
a asigura coerența cu obiectivele cooperării pentru dezvoltare în temeiul articolului 208 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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