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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че икономическото развитие и многостранното сътрудничество са 
важни инструменти за подобряване на живота на хората; посочва, че една от 
целите на Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ) е да се укрепят 
икономическите, търговските и инвестиционните връзки между ЕС и Виетнам в 
съответствие с целта за устойчиво развитие и да се насърчават търговията и 
инвестициите при пълно спазване на международно признатите стандарти и 
споразумения в областта на правата на човека, околната среда и труда;

2. изразява съжаление, че Комисията не е извършила оценка на въздействието върху 
правата на човека по отношение на СЗИ между ЕС и Виетнам, което противоречи 
на духа на решението на омбудсмана на ЕС от 2015 г., както и на Плана за 
действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията; призовава Комисията 
да извърши незабавно оценка на въздействието върху правата на човека; посочва, 
че Комисията също така се е ангажирала да извърши последваща оценка на 
икономическото, социалното и екологичното въздействие;

3. приветства засиления политически диалог между ЕС и Виетнам и възможността 
за разглеждане на проблемите, свързани с правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, установени съгласно член 35 от СПС и член 13 от 
ССТ; отново заявява, че тези членове, заедно със система за периодична оценка, 
предоставят инструменти за разглеждане на проблемите от областта на правата на 
човека, свързани с прилагането на СЗИ, но те трябва да бъдат придружавани от 
контрол от страна на ЕС и неговите държави членки, както и от независим 
механизъм за наблюдение и подаване на жалби, който да предоставя на 
засегнатите граждани и заинтересовани страни ефективно средство за правна 
защита и инструмент за справяне с потенциални отрицателни последици за 
правата на човека; отбелязва, че макар и да съществува възможност една от 
страните да предприеме едностранно съответните мерки, ако счита, че другата 
страна е извършила съществено нарушение на разпоредбите на СПС, тези мерки 
са изцяло по преценка на страните и до момента са били използвани само при 
изключителни обстоятелства;

4. подчертава, че съгласно дял VI от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и защитата на правата на човека, в областите на 
равенството между мъжете и жените, изменението на климата, миграцията, 
здравето, образованието и обучението, социално-икономическите въпроси и за 
реформа на публичната администрация – с цел да се гарантира, че високите 
стандарти и ценности, насърчавани от ЕС, са отразени в предстоящите реформи 
във Виетнам, включително по отношение на прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по които Виетнам е страна; отбелязва със 
загриженост, че положението с правата на човека се е влошило след влизането в 
сила на СПС;

5. подчертава, че страните по споразумението и инвеститорите трябва да зачитат 
всички приложими международни стандарти и задължения в областта на правата 
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на човека; подчертава отговорностите на инвеститорите в съответствие с насоките 
на ОИСР за многонационалните предприятия и Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека; припомня, че предприятията трябва да спазват 
международните стандарти в областта на правата на човека и опазването на 
околната среда; призовава ЕС и Виетнам да си сътрудничат с цел разработване на 
план за действие за борба с детския труд, включително необходимата уредба за 
предприятията;

6. подкрепя напълно непрекъснатия, истински и ориентиран към постигането на 
резултати контакт по въпроси от областта на правата на човека между ЕС и 
Виетнам, включително в рамките на двустранния диалог относно правата на 
човека и други срещи на високо равнище, които са от значение за двустранните 
инвестиции; призовава за засилване на ежегодния диалог между ЕС и Виетнам по 
въпросите на правата на човека с участието на независими местни организации на 
гражданското общество и защитници на правата на човека; подчертава, че в това 
отношение Комисията и ЕСВД трябва да обърнат особено внимание на факта, че 
независимото гражданско общество е грубо потискано и до голяма степен развива 
дейност нелегално поради страх от преследване и репресии; изразява съжаление, 
че най-малко в два случая Виетнам е задържал активисти точно преди 
провеждането на диалозите; настоява на важността да се насочва вниманието към 
конкретни случаи и те да бъдат проследявани в рамките на тези диалози; изразява 
съжаление относно липсата на осезаеми резултати след няколко кръга диалози 
между ЕС и Виетнам относно правата на човека; изисква информацията, получена 
от съответните международни организации, да бъде вземана предвид при 
диалозите, които следва да бъдат насочени към конкретни резултати;

7. подчертава значението, което СЗИ би могло да има за повишаване на жизнения 
стандарт, насърчаване на просперитет и стабилност, подпомагане на напредъка в 
областта на принципите на правовата държава, доброто управление, устойчивото 
развитие и зачитането на правата на човека във Виетнам, като същевременно се 
дава възможност на ЕС да утвърждава своите цели за мир и стабилност в региона; 
подчертава, че недвусмисленото спазване на тези универсални ценности е едно от 
условията за сключване на споразумение между ЕС и трета държава; изразява 
загриженост относно липсата на приложими задължения на инвеститорите в 
областта на правата човека;

8. отбелязва, че съдебната практика на инвестиционната съдебна система следва да 
гарантира спазване на стандартите в областта на правата на човека; отбелязва, че 
високите разходи, свързани с процедурите на инвестиционната съдебна система, 
могат евентуално да намалят достъпа до правосъдие и средствата за правна 
защита за засегнатите граждани; изразява съжаление, че гражданското общество 
може да има ограничен достъп и възможност за участие в дела поради липса на 
гарантирани разпоредби за amicus curiae;

9. препоръчва Парламентът да даде одобрението си за споразумението само ако 
препоръките в настоящата резолюция бъдат приложени в правно отношение и на 
практика.
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