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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (05931/2019),

– ņemot vērā Ieguldījumu aizsardzības nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses 
(05932/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās 
daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0020/2019),

– ņemot vērā 2007. gada 23. aprīļa norādes sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu 
(BTN) ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstīm un to, ka tās 
2013. oktobrī tika papildinātas, lai ietvertu ieguldījumu aizsardzību,

– ņemot vērā 2009. gada 22. decembra lēmumu risināt divpusējas sarunas par BTN ar 
atsevišķām ASEAN dalībvalstīm, 

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību (PCA) starp 
Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko 
Republiku, no otras puses, ko parakstīja Briselē 2012. gada 27. jūnijā un kas stājās 
spēkā 2016. gada oktobrī1,

– ņemot vērā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par turpmāko Eiropas starptautisko 
ieguldījumu politiku2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulu (ES) 

1 OV L 329, 3.12.2016., 8. lpp.
2 OV C 296E, 2.10.2012., 34. lpp.



Nr. 1219/2012, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm1,

– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko 
stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā2,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz 
atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497),

– ņemot vērā saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu sniegto Eiropas Savienības Tiesas 
2017. gada 16. maija atzinumu procedūrā 2/153, kuru Komisija pieprasīja 2015. gada 
10. jūlijā,

– ņemot vērā 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu4,

– ņemot vērā 2017. gada 14. decembra rezolūcija par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši 
Nguyen Van Hoa lietu5,

– ņemot vērā 2018. gada 15. novembra rezolūciju par Vjetnamu attīstības sadarbības 
efektivitātes palielināšanu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli6,

– ņemot vērā Eiropas ombuda 2016. gada 26. februāra lēmumu lietā 1409/2014/MHZ par 
to, ka Eiropas Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma 
ietekmes uz cilvēktiesībām iepriekšēju novērtējumu7, 

– ņemot vērā 2018. gada 4. oktobra rezolūciju par ES ieguldījumu tāda juridiski saistoša 
ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē 
transnacionālu korporāciju darbību, kuriem piemīt transnacionālas iezīmes8,

– ņemot vērā ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) 
noteikumus par pārredzamību ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanā, kuras pamatā ir 
līgumi9,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā V sadaļu par Savienības 
ārējo darbību,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par bērnu darbu, mudinot 
Komisiju turpināt meklēt iespējas, kā efektīvāk izmantot ES tirdzniecības instrumentus, 
tostarp brīvās tirdzniecības nolīgumus, lai apkarotu bērnu darbu,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par uzņēmējdarbību un 
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2 OV C 101, 16.3.2018., 30. lpp.
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6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0459. 
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cilvēktiesībām, kuros tika atrunāts, ka “ES atzīst – tas, ka uzņēmumi ievēro 
cilvēktiesības un tās iekļauj uzņēmumu darbībās, vērtības veidošanas ķēdē un piegādes 
ķēdē, ir obligāts priekšnoteikums ilgtspējīgai attīstībai un IAM sasniegšanai” un ka 
“visas partnerības IAM īstenošanā būtu jāveido, balstoties uz cilvēktiesību ievērošanu 
un atbildīgu uzņēmējdarbību”, un kuros ES uzņēmumi tika mudināti “izveidot operatīvā 
līmeņa sūdzību izskatīšanas mehānismus vai izveidot kopīgas sūdzību iniciatīvas starp 
uzņēmumiem”,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā piektās daļas 
I, II un V sadaļu, konkrēti 207. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta 
v) punktu,

– ņemot vērā 2020. gada 12. februāra normatīvo rezolūciju1 par Padomes lēmuma 
priekšlikumu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0014/2020),

A. tā kā ES ir pasaulē lielākais ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) saņēmējs un avots;

B. tā kā ES ierindojas piektajā vietā no 80 ārvalstu tiešajiem ieguldītājiem Vjetnamā;

C. tā kā Vjetnama ir dinamiska ekonomika ar visstraujāk augošo vidusšķiru ASEAN valstīs, 
tajā ir jauns un dinamisks darbaspēks, augsts rakstpratības un izglītības līmenis, 
salīdzinoši zems atalgojums, labi transporta savienojumi un tā atrodas ASEAN centrā;

D. tā kā Vjetnamas infrastruktūra un ieguldījumu vajadzības ievērojami pārsniedz pašlaik 
pieejamā valsts finansējuma apmēru;

E. tā kā 2017. gadā Vjetnama saņēma ĀTI 8 % vērtībā no tās IKP, kas ir vairāk nekā 
divkāršā līmenī, ko saņem līdzīga apmēra ekonomikas reģionā;

F. atzinīgi vērtē to, Vjetnamā dažās pēdējās desmitgadēs ir būtiski uzlabojusies 
tirdzniecības, uzņēmējdarbības un ieguldījumu vide;

G. tā kā patlaban ir spēkā vairāk nekā 3000 starptautisku ieguldījumu nolīgumu un ES 
dalībvalstis ir līgumslēdzējas aptuveni 1400 nolīgumos; 

H. tā kā pēc ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīguma šis ir otrais atsevišķais 
ieguldījumu aizsardzības nolīgums, kas noslēgts starp ES un trešo valsti pēc Eiropas 
iestāžu diskusijām par ES BTN jauno struktūru, pamatojoties uz Eiropas Savienības 
Tiesas (Tiesas) 2017. gada 16. maija atzinumu 2/15, kas būs par atskaites punktu 
turpmākajās ES attiecībās ar tirdzniecības partneriem;

I. tā kā šis nolīgums aizstās un izbeigs esošos divpusējos ieguldījumu līgumus starp 21 ES 
dalībvalsti un Vjetnamu, kuros netika izmantota ES jaunā pieeja ieguldījumu 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0028.



aizsardzībai un tās izpildes mehānismam, t. i., valsts ieguldījumu tiesu sistēmai (ITS);

J. tā kā ITS tika iekļauta jau pabeigtajā CETA nolīgumā, ko Parlaments ratificēja 2017. 
gada 15. februārī un kas vēl jāratificē vairākās dalībvalstīs, tādējādi aizstājot ieguldītāju 
un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) sistēmu; 

K. tā kā Tiesa 2019. gada 30. aprīlī nolēma, ka CETA paredzētais mehānisms ieguldītāju 
un valstu strīdu izšķiršanai ir saderīgs ar ES tiesību aktiem1; 

L. tā kā puses ir paziņojušas par apņemšanos izveidot daudzpusēju ieguldījumu tiesu 
(MIC) un šādu iniciatīvu Parlaments aizvien ir ļoti atbalstījis;

M. tā kā 2018. gada 20. martā Padome pieņēma sarunu norādes, pilnvarojot Komisiju ES 
vārdā risināt sarunas par konvenciju, ar ko izveido MIC; tā kā šīs sarunu norādes ir 
publiskotas,

1. atzinīgi vērtē ES jauno pieeju ieguldījumu aizsardzībai un tās izpildes mehānismam 
(ITS), ar ko ir reformēta ISDS un kas uzlabo to individuālo pieeju kvalitāti, kuras 
iekļautas ES dalībvalstu noslēgtos divpusējos ieguldījumu līgumos; uzsver, ka ITS ir 
moderns un inovatīvs ieguldījumu strīdu izšķiršanas mehānisms, kas reformēts attiecībā 
uz ISDS procesuālajiem trūkumiem; turklāt norāda, ka tas iezīmē būtiskas pārmaiņas 
ieguldītājiem piedāvātās nozīmīgās aizsardzības līmenī un veidā, kādā tiek risināti strīdi 
starp ieguldītājiem un valsti; pauž bažas par to, ka piemērošanas joma ir nedaudz 
plašāka nekā tikai ārvalstu un iekšzemes ieguldītāju nediskriminēšana; atgādina, ka 
neatkarīgas daudzpusēju ieguldījumu tiesas izveide nodrošinātu lielāku juridisko 
noteiktību visām pusēm; atzinīgi vērtē Vjetnamas stingro apņemšanos ievērot uz 
noteikumiem balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu;

2. norāda, ka ar nolīgumu tiks nodrošināta augsta ieguldījumu aizsardzība un juridiskā 
noteiktība, vienlaikus aizsargājot pušu tiesības veikt reglamentējošo darbu un īstenot 
leģitīmus publiskās politikas mērķus, tādus kā sabiedrības veselība, sabiedriskie 
pakalpojumi un vides aizsardzība; uzsver, ka nolīgums nodrošinās arī pārredzamību un 
pārskatatbildību; aicina Komisiju turpināt ņemt vērā cīņu pret klimata pārmaiņām un 
Parīzes nolīguma ievērošanu, aizsargājot pušu tiesības veikt reglamentējošo darbu, kā 
tas tika darīts ar CETA; uzstāj, ka regulāri jāveic uzraudzība un jāziņo Eiropas 
Parlamentam par to, kā Eiropas ieguldītāji izmanto šo noteikumu;

3. uzsver, ka nolīgums ES ieguldītājiem Vjetnamā garantēs taisnīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi, kas ir augstāks aizsardzības standarts nekā valsts režīma nodrošinātā 
attieksme; norāda, ka nolīgums pienācīgi aizsargā ES ieguldītājus no nelikumīgas 
ekspropriācijas; uzskata, ka tas būtu jāīsteno kopā ar ieguldītāju saistībām veikt 
pienācīgu pārbaudi attiecībā uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi atbilstoši 
cilvēktiesībām un starptautiskajām darba konvencijām, kā arī vides standartiem;

4. uzsver, ka ekonomikas attīstība un daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti cilvēku dzīves 
uzlabošanai; norāda, ka viens no Ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IAN) mērķiem ir 
stiprināt ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu attiecības starp ES un Vjetnamu 
saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt tirdzniecību un ieguldījumus, pilnībā 
ievērojot cilvēktiesības, vides un nodarbinātības un attiecīgos starptautiski atzītos 

1 Tiesas 2019. gada 30. aprīļa atzinums, 1/17.



standartus un nolīgumus;

5. atgādina, ka Vjetnama ir jaunattīstības valsts; uzsver, ka, lai sekmētu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu, jo īpaši 1. IAM par nabadzības izskaušanu, 8. IAM par 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 10. IAM par nevienlīdzību mazināšanu, ar 
ieguldījumiem jāveicina kvalitatīvas nodarbinātības radīšana, jāatbalsta vietējā 
tautsaimniecība un pilnībā jāievēro vietējie noteikumi, tostarp prasības nodokļu jomā;

6. atgādina, ka ITS plāno izveidot pastāvīgu pirmās instances ieguldījumu tiesu un 
apelācijas tiesu un ka šo tiesu locekļiem būs vajadzīga kvalifikācija, kas pielīdzināma 
Starptautiskās Tiesas tiesnešu kvalifikācijai, viņiem būs jāpierāda speciālās zināšanas ne 
tikai komerctiesībās, bet arī starptautiskajās publiskajās tiesībās, un viņiem būs jāatbilst 
stingriem noteikumiem attiecībā uz neatkarību, objektivitāti, integritāti un ētisku rīcību, 
kas iekļauti saistošā rīcības kodeksā, kurš izstrādāts tiešu vai netiešu interešu konfliktu 
novēršanas nolūkā; uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesa uzskata, ka ITS pilnībā atbilst 
ES tiesību aktiem, kā norādīts tās atzinumā 1/17;

7. atzinīgi vērtē pārredzamības noteikumus, kuri attiecas uz lietu izskatīšanu tiesās, tostarp 
noteikumus, kas garantē to, ka lietu dokumenti būs publiski pieejami, sēdes būs atklātas 
un ieinteresētajām pusēm tiks atļauts papildināt lietu ar dokumentiem; uzskata, ka 
lielāka pārredzamība palīdzēs radīt sabiedrības uzticēšanos sistēmai, kā arī nodrošināt, 
ka visas ieguldījumu tiesas efektīvi ņem vērā visus ar cilvēktiesībām un ilgtspējīgu 
attīstību saistītos aspektus; turklāt atzinīgi vērtē arī skaidrību par to, uz kāda pamata 
ieguldītājs var darīt zināmus savus iebildumus, kas nodrošina vēl lielāku procesa 
pārredzamību un taisnīgumu;

8. uzsver, ka trešās puses, piemēram, darba un vides organizācijas, var dot ieguldījumu 
ITS tiesvedībā, izmantojot amicus curiae rezumējumus; 

9. uzsver, ka labvēlīgākās tiesas meklējumi nebūs iespējami un netiks pieļautas paralēlas 
tiesvedības;

10. atgādina, ka nolīgums uzskatāms par uzlabojumu salīdzinājumā ar CETA iekļautajiem 
ieguldījumu aizsardzības noteikumiem, jo tas ietver noteikumus attiecībā uz bijušo 
tiesnešu saistībām, rīcības kodeksu interešu konfliktu novēršanai un tā noslēgšanas brīdī 
pilnībā darboties spējīgu apelācijas tiesu;

11. uzskata, ka apelācijas tiesu izveide varētu uzlabot lēmumu kvalitāti un konsekvenci, 
salīdzinot ar pašreizējo situāciju; 

12. norāda, ka ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgumā (EVIPA) nav ietverta 
atsevišķa sadaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (TIA), jo minētie aspekti 
attiecas uz ieguldījumu tirgus pieejamību saskaņā ar ES un Vjetnamas brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (EUVFTA); uzsver, ka EVIPA ir ietverts arī noteikums, kas 
izveido institucionālu un juridisku saikni ar pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību 
un sadarbību (PSN), un tā preambulā ir īpašas atsauces uz TIA vērtībām un principiem, 
kuri noteikti EUVFTA, un uz Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, tādējādi nodrošinot, ka 
cilvēktiesības ir ES un Vjetnamas attiecību pamatā; uzsver, ka pusēm un ieguldītājiem ir 
jāievēro visi attiecīgie starptautiskie cilvēktiesību standarti un pienākumi; uzsver 
ieguldītāju pienākumus, kas noteikti ESAO Vadlīnijās daudznacionāliem uzņēmumiem 
un ANO Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; norāda arī, ka EVIPA 



un EUVFTA noteikumi ir jāīsteno savstarpēji papildinošā veidā, jo īpaši attiecībā uz 
cilvēktiesībām, vides un sociālajām tiesībām un ilgtspējīgu attīstību, ja tie tiek piemēroti 
saskaņā ar pušu tiesībām veikt reglamentējošo darbu; turklāt uzsver, ka ir jānodrošina 
atbilstība attīstības sadarbības mērķiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 208. pantu.

13. uzsver, cik svarīgas ir patiesi pozitīvas tendences cilvēktiesību jomā, lai ātri ratificētu šo 
nolīgumu, un aicina Vjetnamas iestādes izklāstīt konkrētus pasākumus situācijas 
uzlabošanai, tādējādi apliecinot savu apņemšanos; atgādina par savām prasībām 
attiecībā uz Kriminālkodeksa reformu, nāvessoda noteikšanu, politieslodzītajiem un 
pamatbrīvībām; mudina puses pilnībā izmantot nolīgumus, lai Vjetnamā uzlabotu 
cilvēktiesību situāciju, un uzsver mērķtiecīga ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialoga 
nozīmi; norāda, ka PSN 1. pantā ir ietverta standarta cilvēktiesību klauzula, kas var 
izraisīt attiecīgus pasākumus, tostarp galējas nepieciešamības gadījumā — PSN 
darbības, kā arī IAN vai tā daļu tūlītēju apturēšanu;

14. atkārtoti norāda, ka PSN 35. pants un BTN 13. pants kopā ar periodiskas novērtēšanas 
sistēmu nodrošina instrumentus cilvēktiesību problēmu risināšanai saistībā ar IAN 
īstenošanu, bet tie ir jāpapildina ar ES un tās dalībvalstu veiktām pārbaudēm un ar 
neatkarīgu uzraudzības un sūdzību mehānismu, nodrošinot attiecīgajiem iedzīvotājiem 
un ieinteresētajām personām efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un instrumentu, 
lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām; 

15. pauž bažas par jaunā kiberdrošības likuma īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz lokalizācijas 
un izpaušanas prasībām, tiešsaistes uzraudzību un kontroli, un atbalstu tādiem personas 
datu aizsardzības pasākumiem, kuri nav saderīgi ar ES tirdzniecības programmu, kuras 
pamatā ir vērtības un liberalizācija; atzinīgi vērtē gatavību iesaistīties intensīvā dialogā, 
tostarp Vjetnamas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājas apņemšanos attiecīgajā 
diskusijā un īstenošanas dekrētu apspriešanā iesaistīt abus parlamentus; aicina 
Vjetnamas iestādes veikt konkrētus pasākumus un atzinīgi vērtē ES palīdzību šajā jomā;

16. atgādina, ka LESD 8. pantā ir noteikts, ka Savienība savās darbībās tiecas novērst 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību; atzinīgi vērtē to, ka 
Vjetnama un ES ir parakstījušas PTO Buenosairesas deklarāciju par sievietēm un 
tirdzniecību, un aicina abas puses stiprināt šajā nolīgumā savas saistības dzimuma un 
tirdzniecības jautājumos; prasa uzlabot sieviešu apstākļus, lai viņas varētu gūt labumu 
no šā nolīguma, tostarp palielinot sieviešu spējas darbā un uzņēmējdarbībā, sekmējot 
sieviešu pārstāvību lēmumu pieņemšanā un vadošos amatos un uzlabojot sieviešu 
piekļuvi, iesaistīšanos un vadību zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā; 

17. prasa ES un Vjetnamu sadarboties, lai izstrādātu rīcības plānu bērnu darba apkarošanai, 
paredzot arī nepieciešamo satvaru uzņēmumiem;

18. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu publiskot 2018. gada 20. marta norādes sarunām par 
MIC un aicina Padomi publiskot visas iepriekšējās norādes attiecībā uz sarunām par 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem;

19. uzsver to, ka nolīgums aizstās esošos divpusējos ieguldījumu līgumus starp 21 ES 
dalībvalsti un Vjetnamu; uzskata to par nozīmīgu soli starptautisko ieguldījumu režīma 
leģitimitātes un atzīšanas palielināšanā;



20. aicina Komisiju veikt papildu pasākumus attiecībā uz mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), lai padarītu šo nolīgumu pārredzamu un pieejamu; aicina 
Komisiju turpināt darbu, lai ITS kļūtu pieejamāka MVU; uzsver izaugsmes potenciālu 
un ievērojamos ieguvumus, kas tādējādi tiek darīti pieejami Eiropas MVU, kuriem ir 
būtiska nozīme Eiropas labklājības un inovācijas nodrošināšanā;

21. uzsver, cik svarīgs varētu būt IAN ieguldījums dzīves līmeņa paaugstināšanā, 
labklājības un stabilitātes veicināšanā un tiesiskuma, labas pārvaldības, ilgtspējīgas 
attīstības un Vjetnamas cilvēktiesību ievērošanas veicināšanā, vienlaikus ļaujot arī ES 
veicināt tās mērķus — mieru un stabilitāti reģionā; uzsver, ka šo universālo vērtību 
nepārprotama ievērošana ir jebkura ES un trešās valsts nolīguma nosacījums;

22. uzskata, ka, apstiprinot šo nolīgumu, būs iespējams stingri aizsargāt abu pušu 
ieguldītājus un viņu ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot valdību tiesības veikt 
reglamentējošo darbu, un tiks pavērtas lielākas iespējas brīvai un godīgai tirdzniecībai 
starp ES un Vjetnamu; aicina dalībvalstis ātri ratificēt nolīgumu, lai nodrošinātu, ka 
visas ieinteresētās personas pēc iespējas drīzāk var izmantot tā sniegtās priekšrocības, 
ņemot vērā Vjetnamas centienus uzlabot situāciju pilsonisko un darba tiesību jomā 
saskaņā ar tās saistībām;

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdībai un parlamentam.


