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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 –
odl.US) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 32. seji 11. 6.
2019 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v
imenu Evropske unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na
drugi strani
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa
Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko
unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam
na drugi strani (v nadaljevanju: Predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru v
obravnavo, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list
RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15), posredovala Vlada Republike Slovenije.
Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs
Podlogar je v dopolnilni obrazložitvi predstavila relevantne elemente, ki so vplivali na
strukturo sporazuma in Predlog stališča. Člani komisije so bili seznanjeni,da
Republika Slovenija, upoštevajoč mnenje Sodišča EU, ne nasprotuje predlogu sklepa
Sveta o podpisu Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani ( v
nadaljevanju: Sporazum ), ne podpira pa začasne uporabe zadevnega sporazuma.
Določbe omenjenega Sporazuma so oblikovane po vzoru poglavja o naložbah v
CETA sporazumu in Sporazumu o zaščiti naložb med EU in Singapurjem. Evropska
komisija ocenjuje, da je Sporazum v skladu z drugimi politikami Unije. Sporazum prav
tako ohranja pravico držav do urejanja v javnem interesu in to pravico obravnava kot
temeljno načelo. S tem zasleduje ravnovesje med zaščito vlagateljev in varstvom
pravice države do urejanja v javnem interesu. Sodišče EU pa je sklenilo, da pravo
Unije ne nasprotuje vzpostavitvi sodišča, pritožbenega sodišča niti večstranskega
naložbenega sodišča. Ne nasprotuje niti temu, da Sporazum tem sodiščem podeli
pristojnost za razlago in uporabo določb Sporazuma ob upoštevanju pravil in načel
mednarodnega prava, ki se uporablja med pogodbenicami sporazuma. Sodišča,
ustanovljena na podlagi sporazuma, niso del sodnega sistema Unije in zato ne
morejo biti pristojna za razlago ali za uporabo drugih določb prava Unije ali za izdajo
odločb, ki bi učinkovale tako, da bi institucijam Unije preprečevale delovanje v skladu
s pogodbami. Sporazum ne posega v avtonomijo pravnega reda Unije. Sodišča bi

posegala v avtonomijo pravnega reda Unije, če bi omejevala svobodno gospodarsko
pobudo ali če bi postavljala pod vprašaj raven varstva javnega interesa. Sodišče EU
je ugotovilo tudi, da Sporazum ne posega v splošno načelo enake obravnave niti v
pravico do dostopa do neodvisnega sodišča. Sodišče EU meni, da zaveze, ki sta jih
sprejela Evropska komisija in Svet EU, zagotavljajo dostop malih in srednjih podjetij
do sodišča. Sporazum vsebuje tudi zadostna jamstva za zagotovitev neodvisnosti
članov predvidenih sodišč.
Člani komisije ugotavljajo, da gre za sporazum o zaščiti naložb, ki ga je EU sklenila s
tretjo državo na podlagi mnenja Sodišča EU. Pozdravljajo uravnotežen pristop EU do
zaščite naložb. Menijo, da je bistveno, da bo Sporazum zagotovil preprečevanje
zniževanja standardov in visoko raven zaščite naložb.
Člani komisije izpostavljajo pomen zaščite naložb za ustvarjanje pravne varnosti in
predvidljivosti za podjetja, ki vlagajo v tujini. Pozdravljajo sklenitev Sporazuma z
Vietnamom, saj se zavedajo strateškega pomena te države kot ključne partnerice EU
v Jugovzhodni Aziji in združenju ASEAN. Pričakuje se, da bosta imela tako EU kot
Vietnam gospodarske koristi od Sporazuma. Poudarjajo potencialen vpliv Sporazuma
na trgovino in naložbe ter na odpiranje delovnih mest. Menijo, da je pomembno, da
se zagotovi učinkovito uresničevanje standardov zaščite naložb na obeh straneh.
Zagovarjajo stališče, da Sporazum ne sme omejevati temeljnih standardov dela in
konvencij Mednarodne organizacije dela ter spoštovanja temeljnih pravic delavcev na
obeh straneh.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu,
v imenu Evropske unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani.
***
Za poročevalko je bila določena članica komisije Bojana Potočan.
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