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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att Vietnam är ett utvecklingsland. Parlamentet 
betonar att för att uppnå målen för hållbar utveckling, särskilt mål 1 om 
fattigdomsutrotning, mål 8 om värdigt arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet, måste 
investeringarna bidra till att skapa arbetstillfällen av god kvalitet, stödja den lokala 
ekonomin och fullt ut respektera inhemska bestämmelser, inbegripet skatteregler.

2. Europaparlamentet välkomnar det åtagande som parterna i avtalet om investeringsskydd 
mellan EU och Vietnam har gjort om att förstärka det bidrag som handel och 
investeringar utgör för att nå målet om hållbar utveckling i dess ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekter. Parlamentet konstaterar att investeringsdomstolssystemet 
innebär en förbättring jämfört med de nuvarande bilaterala investeringsavtalen mellan 
21 EU-medlemsstater och Vietnam när det gäller domarnas oberoende.

3. Europaparlamentet bekräftar med största eftertryck att parterna i avtalet om 
investeringsskydd och de investerare som skyddas av avtalet måste respektera alla 
internationella normer och skyldigheter på området mänskliga rättigheter utöver de som 
följer av nationell lagstiftning.

4. Europaparlamentet välkomnar användningen av Uncitrals (FN:s kommission för 
internationell handelsrätt) bestämmelser om transparens för tvistlösning. Parlamentet 
betonar att investerare inte får bestrida skyddet av legitima politiska beslut och rätten att 
reglera. Parlamentet insisterar på regelbunden övervakning och återrapportering till 
Europaparlamentet om hur europeiska investerare använder sig av denna bestämmelse.

5. Europaparlamentet noterar att det skydd som ges investerare eventuellt kan utvecklas 
fortare än investerarnas ansvar eftersom avtalet om investeringsskydd garanterar 
utländska investerare rättigheter genom skiljedomsklausulen men innehåller ingen 
sanktionsmekanism vid bristande efterlevnad av sociala standarder och miljöstandarder. 
Parlamentet upprepar behovet av att i avtalet om investeringsskydd garantera en rättvis 
balans mellan investerarnas rättigheter och skyldigheter i termer av företagsstandarder, 
sociala och miljömässiga standarder och mänskliga rättigheter i allmänhet. Parlamentet 
understryker i detta avseende vikten av att inrätta en oberoende övervaknings- och 
klagomålsmekanism som kan användas av berörda medborgare och som har befogenhet 
att fatta bindande beslut avseende handels- och investeringsavtalens negativa effekter. 
Parlamentet betonar att parlamentet måste underrättas om åtgärder som vidtas inom 
ramen för övervakningsmekanismen som svar på klagomål mot investerare som har sitt 
säte i en medlemsstat.

6. Europaparlamentet uppmanar parterna att beakta internationellt överenskomna principer 
och instrument såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter och de FN-stödda principerna för 
ansvarsfull investering.

7. Europaparlamentet påminner om att bestämmelserna i både avtalet om 
investeringsskydd och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam måste genomföras på 
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ett kompletterande sätt, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter, miljömässiga och 
sociala rättigheter samt hållbar utveckling. Parlamentet betonar dessutom behovet av att 
säkerställa överensstämmelse med målen för utvecklingssamarbete enligt artikel 208 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
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