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Směrnice pro jednání o dohodě
o usnadnění investic s Angolskou republikou

I.

CÍLE, OBLAST PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ZÁSADY

1.

Cílem dohody o usnadnění investic mezi Evropskou unií a Angolskou republikou (dále jen
„dohoda“) by mělo být vytvoření atraktivního, transparentního a předvídatelného investičního
prostředí, které bude usnadňovat, posilovat a stimulovat vzájemně prospěšné udržitelné
investice.

2.

Celkovým cílem dohody by mělo být zlepšit investiční prostředí a usnadnit mobilizaci
a udržení investic, zejména pro mikropodniky a malé a střední podniky, a to na základě
moderních a zjednodušených pravidel, opatření a postupů založených na zásadách
nediskriminace, otevřenosti, transparentnosti a stability.

3.

Dohoda by měla být komplexní a ambiciózní a měla by zohledňovat iniciativu WTO týkající
se usnadnění investic pro rozvoj a specifické problémy v oblasti rozvoje, jimž Angola čelí.
Měla by se v zásadě vztahovat na všechna hospodářská odvětví a měla by zahrnovat celý
životní cyklus investic včetně činností před založením daného podniku, v jeho průběhu
a po něm.

4.

Cílem dohody by mělo být zajištění vhodných podmínek pro to, aby mezinárodní investice
přispívaly k udržitelnému rozvoji, přičemž by měla být zachována možnost, aby hostitelské
země na svém území regulovaly činnost investorů.

5.

Dohoda by se měla zaměřit na přímé zahraniční investice s tím, že jiné investice, například
krátkodobé pohyby kapitálu nebo portfoliové investice, by měly být vyloučeny. Dohoda by
neměla vytvářet ani měnit stávající povinnosti týkající se ochrany investic, urovnávání sporů
mezi investorem a státem a preferenčních podmínek přístupu na trh a neměla by zahrnovat
procesní požadavky ohledně dočasného vstupu a pobytu fyzických osob za účelem podnikání.
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II.

NAVRHOVANÝ OBSAH PRAVIDEL A ZÁVAZKŮ

6.

Dohoda by měla obsahovat zvláštní ustanovení týkající se například těchto záležitostí:
–

zlepšení transparentnosti, předvídatelnosti a soudržnosti opatření souvisejících
s investicemi (mimo jiné včetně online a uživatelsky vstřícného zveřejňování
a dostupnosti opatření a informací o právním rámci vztahujícím se na přímé zahraniční
investice, informačních míst, možnosti vyjádřit se k návrhům regulačních opatření);

–

zjednodušení a urychlení správních postupů a požadavků a zajištění řádné správy
v rámci schvalovacích postupů (mimo jiné včetně správních postupů a požadavků na
dokumentaci, používání žádostí v elektronické podobě, časových rámců a lhůt pro
podávání a správu žádostí, standardů řádné správy při zpracovávání žádostí,
transparentnosti ohledně úhrady poplatků, přezkumu a odvolání, druhů mechanismů
jednotných kontaktních míst / jednotných portálů; druhů mechanismů kontaktních míst /
veřejných ochránců práv, včetně vztahů s relevantními zúčastněnými stranami
a předcházení sporům, vnitrostátní koordinace mezi institucemi);

–

posílení dvoustranné spolupráce ohledně způsobů, jak usnadnit investice a zajistit
provádění dohody (mimo jiné včetně budování kapacit s cílem zlepšit investiční
prostředí a pomoci při provádění dohody, institucionálních ujednání pro dohled nad
otázkami týkajícími se provádění a pro sdílení informací a osvědčených postupů,
mechanismů mediace a urovnávání sporů mezi státy);

–

přispívání k udržitelnému rozvoji a odpovědným investicím (mimo jiné včetně podpory
a prosazování relevantních mezinárodně dohodnutých standardů a pravidel v oblasti
práce a životního prostředí, závazku k uplatňování relevantních mezinárodně
uznávaných nástrojů v oblasti sociální odpovědnosti podniků / odpovědného chování
podniků a souvisejících pokynů ohledně náležité péče v rámci dodavatelských řetězců,
dialogu a spolupráce týkající se otázek v oblasti práce a životního prostředí
souvisejících s investicemi, které jsou předmětem společného zájmu, uplatňování
klíčových mezinárodních úmluv a zásad pro předcházení praní peněz, financování
terorismu, daňovým podvodům a daňovým únikům a boj proti nim).
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