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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu 
Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05931/2019),

– võttes arvesse kavandatavat investeeringute kaitse lepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel 
(05932/2019),

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 
lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0020/2019),

– võttes arvesse 23. aprilli 2007. aasta läbirääkimisjuhiseid Kagu-Aasia Maade 
Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriikidega vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, mida 
täiendati 2013. aasta oktoobris investeeringute kaitse lisamisega,

– võttes arvesse 22. detsembri 2009. aasta otsust alustada üksikute ASEANi 
liikmesriikidega läbirääkimisi kahepoolsete vabakaubanduslepingute sõlmimiseks, 

– võttes arvesse laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingut ühelt poolt Euroopa 
Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel, 
millele kirjutati alla Brüsselis 27. juunil 2012. aastal ning mis jõustus 2016. aasta 
oktoobris1,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase rahvusvahelise 
investeerimispoliitika kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrust (EL) 
nr 1219/2012, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute jaoks3,

– võttes arvesse oma 28. juuni 2016. aasta resolutsiooni uue kaugelevaatava ja 
innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta4,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja 
investeerimispoliitika poole“5,

1 ELT L 329, 3.12.2016, lk 8.
2 ELT C 296E, 2.10.2012, lk 34.
3 ELT L 351, 20.12.2012, lk 40.
4 ELT C 101, 16.3.2018, lk 30.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf


PE642.888v01-00 4/7 PR\1190682ET.docx

ET

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamust 2/156 vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 11, mida Euroopa Komisjon taotles 10. juulil 
2015,

– võttes arvesse oma 9. juuni 2016. aasta resolutsiooni Vietnami kohta7,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2017. aasta resolutsiooni väljendusvabaduse kohta 
Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta8,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni Vietnami ja eelkõige 
poliitvangide olukorra kohta9,

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2016. aasta otsust kohtuasjas 
1409/2014/MHZ, mis puudutab asjaolu, et Euroopa Komisjon ei hinnanud eelnevalt ELi 
ja Vietnami vabakaubanduslepingu mõju inimõigustele10, 

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni ELi panuse kohta seoses siduva 
ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks 
inimõiguste osas11,

– võttes arvesse ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL) 
läbipaistvuseeskirju, mida kohaldatakse lepingul põhinevate investori ja riigi vaheliste 
kohtumenetluste suhtes12,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping), eriti selle V jaotist liidu 
välistegevuse kohta,

– võttes arvesse ELI toimimise lepingut, eriti selle viienda osa I, II ja V jaotist, iseäranis 
artiklit 207 koos artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

– võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu otsus13,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et EL on ülemaailmselt peamine välismaiste otseinvesteeringute saaja ja 
allikas;

B. arvestades, et EL on Vietnami 80 välismaise otseinvestori seas viiendal kohal;

C. arvestades, et Vietnam on elava majandusega riik, millel on ASEANi maade kõige 

6Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamus 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
7 ELT C 86, 6.3.2018, lk 122.
8 ELT C 369, 11.10.2018, lk 73.
9 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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kiiremini kasvav keskklass ning noor ja liikuv tööjõud, kõrge kirjaoskus- ja haridustase, 
võrdlemisi madalad palgad, head transpordiühendused ning keskne asukoht ASEANi 
riikide seas;

D. arvestades, et 2017. aastal sai Vietnam välismaiseid otseinvesteeringuid mahus 8 % riigi 
SKPst, üle kahe korra rohkem kui piirkonna teised sama suure majandusega riigid;

E. arvestades, et Vietnami kaubandus-, äri- ja investeerimiskeskkond on viimase 
paarikümne aasta jooksul märkimisväärselt paranenud;

F. arvestades, et praegu kehtib rohkem kui 3000 rahvusvahelist investeerimislepingut ja 
ELi liikmesriigid osalevad neist umbes 1400s; 

G. arvestades, et tegemist on teise üksnes investeeringute kaitseks mõeldud lepinguga, mis 
ELi ja kolmanda riigi vahel sõlmitakse pärast institutsioonidevahelisi arutelusid ELi 
vabakaubanduslepingute uue ülesehituse üle vastavalt Euroopa Kohtu 16. mai 2017. 
aasta arvamusele 2/15;

H. arvestades, et leping tugineb investeeringute kaitse sätetele, mis sisalduvad ELi ja 
Kanada vahelises laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus (CETA), mille 
Euroopa Parlament ratifitseeris 15. veebruaril 2017;

I. arvestades, et lepinguga asendatakse kõik 21 ELi liikmesriikide ja Vietnami vahel 
sõlmitud ja praeguseni kehtivat kahepoolset investeerimislepingut, mis ei sisalda ELi 
uut lähenemisviisi investeeringute kaitsele ega selle jõustamismehhanismi – 
investeerimiskohtu süsteemi;

J. arvestades, et 30. aprillil 2019. aastal otsustas Euroopa Liidu Kohus, et laiaulatusliku 
majandus- ja kaubanduslepinguga ette nähtud mehhanism investorite ja riikide vaheliste 
vaidluste lahendamiseks on ELi õigusega kooskõlas14; 

K. arvestades, et lepinguosalised võtsid kohustuse luua mitmepoolne investeerimiskohus – 
algatus, mida Euroopa Parlament jõuliselt toetab;

L. arvestades, et 20. märtsil 2018 võttis nõukogu vastu läbirääkimisjuhised, millega 
komisjonile anti luba pidada ELi nimel läbirääkimisi mitmepoolse investeerimiskohtu 
loomise konventsiooni üle; arvestades, et need läbirääkimisjuhised on avalikuks tehtud;

1. kiidab heaks ELi uue investeeringute kaitse ja selle jõustamise mehhanismi 
(investeerimiskohtute süsteemi), millega asendati investori ja riigi vaheliste vaidluste 
lahendamine; toonitab, et investeerimiskohtute süsteem kujutab endast nüüdisaegset, 
uuenduslikku ja reformitud investeeringuvaidluste lahendamise mehhanismi; märgib, et 
see on oluline muutus investoritele pakutava kaitse tasemes ning investori ja riigi 
vaheliste vaidluste lahendamise viisis;

2. juhib tähelepanu sellele, et lepinguga kindlustatakse investeeringute kaitse kõrge tase ja 
õiguskindlus, tagades samas lepinguosaliste õiguse reguleerida ja taotleda õiguspäraseid 
avaliku korra eesmärke, nagu rahvatervis ja keskkonnakaitse; toonitab, et lepinguga 

14Euroopa Kohtu 30. aprilli 2019. aasta arvamus, 1/17.
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tagatakse läbipaistvus ja vastutus;

3. rõhutab, et lepinguga tagatakse, et ELi investoreid koheldakse Vietnamis õiglaselt ja 
võrdselt ning et neid Vietnamist pärit investoritega võrreldes ei diskrimineerita; märgib, 
et leping kaitseb ELi investoreid nõuetekohaselt seadusevastase sundvõõrandamise eest;

4. tuletab meelde, et investeerimiskohtute süsteem näeb ette, et luuakse alaline esimese 
astme investeerimiskohus ja apellatsioonikohus, mille liikmetel peab olema 
Rahvusvahelise Kohtu kohtunikega võrreldav kvalifikatsioon, sealhulgas teadmised 
rahvusvahelisest avalikust õigusest ja mitte üksnes kaubandusõigusest, ning nad peavad 
otseste või kaudsete huvikonfliktide ärahoidmiseks loodud siduvat tegevusjuhist 
järgides täitma rangeid sõltumatuse, erapooletuse, aususe ja eetilise käitumise eeskirju; 

5. kiidab heaks kohtumenetluste suhtes kohaldatavad läbipaistvuseeskirjad, sealhulgas 
sätted, millega tagatakse, et kohtudokumendid on avalikult kättesaadavad, kohtuistungid 
on avalikud ja huvitatud osalised võivad esitada omapoolseid seisukohti; on veendunud, 
et suurem läbipaistvus aitab suurendada üldsuse usaldust süsteemi vastu ning tagab, et 
investeerimiskohtud kuulavad tulemuslikult ära kõik inimõigusi ja säästvat arengut 
puudutavad avaldused;

6. rõhutab, et kolmandad isikud, nagu töö- ja keskkonnakaitseorganisatsioonid, saavad 
investeerimiskohtute süsteemi menetlustele amicus curiae kokkuvõtetega kaasa aidata; 

7. toonitab, et meelepärase kohtu valimine ei ole lubatud ning mitut menetlust ja 
paralleelseid menetlusi välditakse;

8. tuletab meelde, et leping kujutab endast edasiminekut laiaulatuslikus majandus- ja 
kaubanduslepingus sisalduvate investeeringute kaitse sätete osas, kuna see hõlmab 
sätteid endiste kohtunike kohustuste, huvide konflikti vältimise tegevusjuhendi ning 
lepingu sõlmimise hetkel täielikult toimiva apellatsioonikohtu kohta;

9. on veendunud, et apellatsioonimehhanismi loomine võib praeguse olukorraga võrreldes 
parandada otsuste vaidlustamise kvaliteeti ja järjepidevust; 

10. märgib, et ELi ja Vietnami investeeringute kaitse leping (EVIPA) ei sisalda eraldi 
kaubanduse ja säästva arengu peatükki, kuna seda kohaldatakse investeeringute suhtes 
ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu (EUVTA) kaudu, mis investeeringud 
liberaliseerib; rõhutab, et EVIPA sisaldab ka sätet, millega luuakse õiguslik seos 
partnerlus- ja koostöölepinguga, samuti viidatakse selle preambulis ELi VFTA lepingus 
ja inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud kaubanduse ja kestliku arengu väärtustele;

11. kiidab heaks nõukogu otsuse avalikustada 20. märtsi 2018. aasta läbirääkimisjuhised 
mitmepoolse investeerimiskohtu kohta ning kutsub nõukogu üles avalikustama kõik 
varasemad kaubandus- ja investeerimislepinguid käsitlevad läbirääkimisjuhised;

12. juhib tähelepanu sellele, et lepinguga asendatakse 21 kahepoolset investeerimislepingut, 
mille ELi liikmesriigid ja Vietnam on varem sõlminud ja mis praeguseni kehtivad; on 
seisukohal, et see on oluline samm rahvusvahelise investeerimiskorra õiguspärasuse ja 
heakskiitmise suurendamiseks;
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13. ergutab komisjoni jätkama tööd, et muuta investeerimiskohtute süsteem väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEdele) paremini juurdepääsetavaks;

14. leiab, et kõnealuse lepingu heakskiitmine tagab mõlema poole investorite ja 
investeeringute tugeva kaitse, säilitades samas valitsuste reguleerimisõigused;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning 
Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


