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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne 
af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater 
på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side 
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

 (Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (05931/2019),

– der henviser til udkast til investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union 
og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den 
anden side (05932/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C9-0020/2019),

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...1 om udkastet til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2019),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes og Den Socialistiske Republik Vietnams regeringer og 
parlamenter. 

1 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.
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BEGRUNDELSE 

EU's aftale med Vietnam om investeringsbeskyttelse vil bidrage til at fremme investeringer af 
høj kvalitet mellem Vietnam og EU. EU's ajourførte tilgang til investeringsbeskyttelse skaber 
en bedre balance mellem at fremme og beskytte jobskabende investeringer og samtidig beskytte 
regeringens ret til at føre politikker til gavn for offentligheden. 

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden og i lyset af EU's enekompetence med hensyn til direkte 
udenlandske investeringer, herunder den beskyttelse af investeringer, der blev opnået med 
Lissabontraktaten, indføjede EU's forhandlere bestemmelser om investeringsbeskyttelse i de 
bilaterale frihandelsaftaler, der blev indgået med Vietnam og Singapore. De to aftaler var i vid 
udstrækning ens og havde samme juridiske struktur. I 2015 besluttede Kommissionen at 
anmode om en udtalelse fra EU-Domstolen om, hvorvidt EU havde kompetence til at 
undertegne og indgå frihandelsaftalen mellem EU og Singapore på egen hånd, eller om 
medlemsstaternes deltagelse var påkrævet. Udtalelsen blev offentliggjort den 16. maj 2017, og 
på dette grundlag og efter drøftelser mellem EU-institutionerne om den nye opbygning af 
fremtidige frihandelsaftaler, blev frihandelsaftalerne med både Vietnam og Singapore delt op i 
en frihandelsaftale, som indgås af EU på egen hånd, og en blandet aftale om 
investeringsbeskyttelse.

Hovedelementerne i aftalen mellem EU og Vietnam om investeringsbeskyttelse omfatter:

 Præcise standarder for investeringer såsom: ikkeforskelsbehandling, ingen 
ekspropriering uden øjeblikkelig og passende erstatning, mulighed for at overføre og 
hjemsende midler i forbindelse med en investering, en generel garanti for retfærdig og 
lige behandling og fysisk sikkerhed, et tilsagn om, at regeringerne vil respektere deres 
egne skriftlige og retligt bindende kontraktlige forpligtelser over for en investor, samt 
en forpligtelse til at kompensere for tab under visse omstændigheder i forbindelse med 
krig eller væbnet konflikt.

 En effektiv, permanent og uafhængig mekanisme til undgåelse og bilæggelse af 
tvister gennem et stående internationalt og uafhængigt investeringsretssystem. 
Medlemmerne af investeringsretssystemet vil på forhånd blive udpeget af EU og 
Vietnam og være underlagt strenge krav om uafhængighed og integritet. Der vil i anden 
instans være mulighed for at appellere til en permanent appelret. Der sikres 
gennemsigtighed i procedurerne gennem offentliggørelse af dokumenter og høringer, 
som er åbne for offentligheden. En endelig voldgiftskendelse skal fuldbyrdes, og 
nationale domstole vil – for at sikre gennemsigtighed og retfærdig og rimelig behandling 
– ikke have mulighed for at gribe ind eller stille spørgsmålstegn ved rettens afgørelse.

 Præcise definitioner, når regeringerne ikke overholder forpligtelsen til rimelig og 
retfærdig behandling, som fjerner muligheden for skønsmæssig fortolkning.

 Beskyttelse mod potentielt misbrug af systemet, som f.eks. forbud mod flere og 
parallelle krav, og bestemmelser, der gør det muligt tidligt at afvise åbenbart grundløse 
krav. Princippet om at "taber betaler" finder anvendelse på fordelingen af 
sagsomkostningerne.

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam er stort set identisk med 
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investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Singapore og går videre end bestemmelserne om 
investeringsbeskyttelse i CETA (fuldt fungerende appelret, en adfærdskodeks for retternes 
medlemmer).

I lighed med aftalen med Singapore indeholder aftalen med Vietnam ikke noget særskilt kapitel 
om handel og bæredygtig udvikling. Den indeholder imidlertid i præamblen specifikke 
henvisninger til partnerskabs- og samarbejdsaftalen og frihandelsaftalen mellem EU og 
Vietnam samt værdier og principper, der er nedfældet deri, herunder i kapitlet om handel og 
bæredygtig udvikling. 

De 21 eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem Vietnam og EU-medlemsstater vil 
blive erstattet med aftalen om investeringsbeskyttelse mellem EU og Vietnam, så snart denne 
træder i kraft.

Ordføreren henstiller, at aftalen godkendes.


