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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági fejlődés és a multilateralizmus fontos eszköz az 
emberek életének javításához; rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi megállapodás 
egyik célkitűzése az EU és Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi és beruházási 
kapcsolat megerősítése a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban, valamint a 
kereskedelem és a beruházások előmozdítása a nemzetközileg elismert emberi jogi, 
környezetvédelmi és munkavédelmi normák és megállapodások maradéktalan 
betartásával;

2. fájlalja, hogy a Bizottság nem hajtotta végre az EU–Vietnám beruházásvédelmi 
megállapodás emberi jogi hatásvizsgálatát, ami ellentétes az európai ombudsman 2015. 
évi határozatával, valamint az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós 
cselekvési tervvel; felhívja a Bizottságot, hogy azonnal végezzen emberi jogi 
hatásvizsgálatot; rámutat arra, hogy a Bizottság utólagos gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatásvizsgálat elvégzésére is kötelezettséget vállalt;

3. üdvözli az EU és Vietnám közötti fokozott politikai párbeszédet és annak lehetőségét, 
hogy az emberi jogi aggályokat a partnerségi és együttműködési megállapodás 35. cikke 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében lehet kezelni; megismétli, hogy ezek a cikkek egy időszakos 
értékelési rendszerrel együttesen biztosítják a beruházásvédelmi megállapodás 
végrehajtásával kapcsolatos emberi jogi aggályok kezelésének eszközeit, de azt az EU 
és a tagállamai általi ellenőrzésnek, valamint egy független nyomonkövetési és 
panasztételi mechanizmusnak kell követnie, amely az érintett polgárok és az érdekelt 
felek számára hatékony jogorvoslatot és az esetleges negatív emberi jogi hatások 
kezelésére szolgáló eszközt biztosít; tudomásul veszi, hogy még ha egy Fél egyoldalúan 
megfelelő intézkedéseket is hozhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a másik Fél 
súlyosan megsértette a partnerségi és együttműködési megállapodást, ezek az 
intézkedések a Felek teljes mérlegelési jogkörével történnek és csak rendkívül kivételes 
esetekben használandók;

4. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás VI. címe értelmében 
a Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az emberi jogok előmozdítása és 
védelme, a nemek közötti egyenlőség, az éghajlatváltozás, a migráció, az egészségügy, 
az oktatás és képzés, a társadalmi-gazdasági fejlődés és a közigazgatás reformja terén, 
és elkötelezik magukat annak biztosítása érdekében, hogy az EU által előmozdított 
magas szintű normák és értékek tükröződjenek az eljövendő vietnámi reformokban, 
többek között azon nemzetközi emberi jogi eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek Vietnám részes fele; aggodalommal állapítja meg, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás hatálybalépése óta az emberi jogi helyzet romlott;

5. hangsúlyozza, hogy a feleknek és a befektetőknek tiszteletben kell tartaniuk valamennyi 
nemzetközi emberi jogi normát és kötelezettséget; hangsúlyozza, hogy az OECD 
multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei és az üzleti és emberi jogokra 
vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek értelmében a befektetőkre felelősség hárul; 
emlékeztet arra, hogy a vállalkozásoknak meg kell felelniük a nemzetközi emberi jogi 
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és környezetvédelmi normáknak; felszólítja az EU-t és Vietnámot, hogy működjön 
együtt egy, a gyermekmunka elleni küzdelemre irányuló cselekvési terv és a 
vállalatokra vonatkozó keret kidolgozásában;

6. teljes mértékben támogatja az EU és Vietnám közötti emberi jogi párbeszéddel 
kapcsolatos folyamatos, valódi és eredményorientált kötelezettségvállalást, többek 
között a kétoldalú emberi jogi párbeszéd és más, a kétoldalú beruházás szempontjából 
jelentős, magas szintű találkozó keretében; kéri az EU és Vietnám közötti éves emberi 
jogi párbeszéd megerősítését a független helyi civil társadalmi szervezetek és 
emberijog-védők bevonásával; hangsúlyozza e tekintetben, hogy az Európai 
Bizottságnak és az EKSZ-nek különleges figyelmet kell fordítania arra, hogy a 
független civil társadalom erőteljes elnyomás alatt áll, és az üldöztetéstől és 
megtorlástól tartva nagymértékben rejtve működik; sajnálja továbbá, hogy legalább két 
alkalommal Vietnám aktivistákat tartóztatott le éppen a párbeszédek kezdete előtt; 
hangsúlyozza, hogy e párbeszédek során az egyedi eseteket fel kell vetni és nyomon 
kell követni; sajnálja, hogy az EU és Vietnám közötti emberi jogi párbeszédek számos 
fordulója után sincs még kézzelfogható eredmény; felszólít arra, hogy a vonatkozó 
nemzetközi szervezetektől kapott információkat e párbeszédek során vegyék 
figyelembe, és e párbeszédek konkrét eredményekre fókuszáljanak;

7. hangsúlyozza, hogy a beruházásvédelmi megállapodás fontos szerepet játszhat az 
életszínvonal növelésében, a jólét és a stabilitás előmozdításában, a jogállamiság, a jó 
kormányzás, a fenntartható fejlődés és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
elősegítésében, miközben lehetővé teszi az EU számára, hogy támogassa a béke és a 
stabilitás célkitűzéseit a régióban; hangsúlyozza, hogy ezen egyetemes értékek 
egyértelmű fenntartásának az Unió és harmadik államok között létrejövő bármely 
megállapodás feltételes részét kell képeznie; aggodalmát fejezi ki a befektetők 
érvényesíthető emberi jogi kötelezettségeinek hiánya miatt;

8. megjegyzi, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer (ICS) ítélkezési 
gyakorlatának biztosítania kell az emberi jogi normák tiszteletben tartását; megjegyzi, 
hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer magas költségei potenciálisan 
csökkenthetik az igazságszolgáltatáshoz és a jogorvoslathoz való hozzáférést az érintett 
polgárok számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az amicus curiae garantált 
rendelkezéseinek hiánya miatt a civil társadalom az ügyek tekintetében korlátozott 
hozzáféréssel és részvételi képességgel rendelkezhet;

9. javasolja, hogy a Parlament csak akkor adja egyetértését a megállapodáshoz, ha az ezen 
állásfoglalásban foglalt ajánlásokat jogilag és ténylegesen végrehajtják.
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