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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. želi spomniti, da je Vietnam država v razvoju; poudarja, da morajo naložbe – da bi 
prispevale k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja, zlasti cilja 1 o izkoreninjenju 
revščine, cilja 8 o dostojnem delu in cilja 10 o zmanjšanju neenakosti – ustvarjati 
kakovostna delovna mesta, podpirati lokalno gospodarstvo in v celoti izpolnjevati 
nacionalne predpise, vključno z davčnimi zahtevami;

2. pozdravlja zavezanost pogodbenic sporazuma o zaščiti naložb med EU in Vietnamom, 
da bosta povečali prispevek trgovine in naložb k cilju glede razvoja, ki bo trajnosten z 
gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika; priznava, da kar zadeva neodvisnost 
sodnikov, sistem sodišč za naložbe predstavlja izboljšanje v primerjavi z obstoječimi 
dvostranskimi sporazumi o naložbah med 21 državami članicami EU in Vietnamom;

3. kar najodločneje potrjuje, da morajo pogodbenici sporazuma o zaščiti naložb ter 
vlagatelji, ki jih sporazum ščiti, izpolnjevati vse mednarodne standarde in obveznosti ter 
tiste, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje;

4. pozdravlja dejstvo, da se pri reševanju sporov uporabljajo pravila o preglednosti, ki jih 
je zasnovala Komisija OZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL); poudarja, 
da vlagatelji ne smejo izpodbijati zaščite legitimnih odločitev v zvezi z javno politiko in 
pravice do zakonskega urejanja; vztraja, da je treba redno spremljati, kako evropski 
vlagatelji to določbo izvajajo, in o tem poročati Evropskemu parlamentu;

5. ugotavlja, da bi se zaščita, zagotovljena vlagateljem, utegnila povečevati hitreje kot 
njihove dolžnosti, saj so tujim vlagateljem prek arbitražne klavzule sporazuma o zaščiti 
naložb zagotovljene izvršljive pravice, medtem ko v sporazumu ni predviden 
mehanizem sankcioniranja v primeru nespoštovanja socialnih in okoljskih standardov; 
poudarja, da je treba v sporazumu o zaščiti naložb vzpostaviti pravično ravnotežje med 
pravicami in dolžnostmi vlagateljev, kar zadeva podjetniške, socialne in okoljske 
standarde ter človekove pravice na splošno; v zvezi s tem poudarja, da je pomembno 
uvesti neodvisen mehanizem za spremljanje in pritožbe, ki ga bo lahko uporabljalo 
prizadeto prebivalstvo in s katerim se bodo lahko sprejemale zavezujoče odločitve v 
zvezi z morebitnimi negativnimi učinki trgovinskih in naložbenih sporazumov; 
poudarja, da je treba Evropski parlament obveščati o ukrepih, sprejetih prek tega 
mehanizma v odziv na pritožbe v zvezi z vlagatelji, ki imajo statutarni sedež v kateri 
koli državi članici;

6. poziva pogodbenici, naj upoštevata mednarodno dogovorjena načela in instrumente, kot 
so smernice OECD za večnacionalna podjetja, vodilna načela OZN o podjetništvu in 
človekovih pravicah in načela za odgovorne naložbe, ki jih podpira OZN;

7. opozarja, da se morajo določbe sporazuma o zaščiti naložb in sporazuma o prosti 
trgovini med EU in Vietnamom izvajati na dopolnjujoč se način, zlasti kar zadeva 
človekove pravice, okolje, socialne pravice ter trajnostni razvoj; poudarja tudi, da je 
treba zagotoviti skladnost s cilji razvojnega sodelovanja iz člena 208 Pogodbe o 
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