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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că dezvoltarea economică și multilateralismul sunt instrumente 
importante pentru îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază că unul dintre obiectivele 
Acordului privind protejarea investițiilor este de a consolida relațiile economice, 
comerciale și de investiții dintre UE și Vietnam în conformitate cu obiectivul de 
dezvoltare durabilă și de a promova comerțul și investițiile cu respectarea deplină a 
drepturilor omului, a standardelor și acordurilor relevante în materie de mediu și de 
muncă recunoscute la nivel internațional;

2. regretă că Comisia nu a făcut un studiu de impact din perspectiva drepturilor omului 
pentru Acordul privind protejarea investițiilor UE-Vietnam, ceea ce este în contradicție 
cu decizia Ombudsmanului UE din 2015 și cu Planul de acțiune al UE privind drepturile 
omului și democrația; invită Comisia să realizeze imediat un studiu de impact din 
perspectiva drepturilor omului; subliniază că Comisia s-a angajat, de asemenea, să 
realizeze o evaluare ex post a impactului economic, social și de mediu;

3. salută dialogul politic consolidat dintre UE și Vietnam și posibilitatea de a trata 
preocupările legate de drepturile omului în cadrul mecanismelor instituționale instituite 
în temeiul articolului 35 din APC și al articolului 13 din ALS; reiterează faptul că aceste 
articole, împreună cu un sistem de evaluare periodică, oferă instrumente de abordare a 
preocupărilor referitoare la drepturile omului legate de punerea în aplicare a Acordului 
privind protejarea investițiilor, dar trebuie să fie însoțite de un control exercitat de UE și 
statele sale membre, precum și de un mecanism independent de monitorizare și de 
tratare a plângerilor, care să le ofere cetățenilor și părților interesate afectate căi efective 
de atac și un instrument de abordare a eventualelor efecte negative asupra drepturilor 
omului; ia act de faptul că, chiar dacă o parte poate lua măsuri adecvate în mod 
unilateral atunci când consideră că cealaltă parte a comis o încălcare substanțială a APC, 
aceste măsuri sunt la discreția totală a părților și au fost folosite doar în circumstanțe 
excepționale;

4. subliniază că, în temeiul Titlului VI din APC, părțile convin să coopereze pentru 
promovarea și protecția drepturilor omului și în domeniul egalității de gen, al 
schimbărilor climatice, al migrației, al sănătății, al educației și formării, al afacerilor 
socioeconomice și în ceea ce privește o reformă a administrației publice, pentru a se 
asigura că standardele înalte și valorile promovate de UE sunt reflectate în viitoarele 
reforme din Vietnam, inclusiv în ceea ce privește aplicarea instrumentelor internaționale 
privind drepturile omului la care Vietnamul este parte; ia act cu îngrijorare de faptul că 
situația privind drepturile omului s-a deteriorat de la intrarea în vigoare a APC;

5. subliniază că părțile și investitorii trebuie să respecte toate standardele și obligațiile 
internaționale relevante în domeniul drepturilor omului; subliniază responsabilitățile pe 
care le au investitorii în conformitate cu Orientările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale și cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile 
omului; reamintește că întreprinderile trebuie să respecte standardele internaționale în 
materie de drepturi ale omului și de mediu; invită UE și Vietnamul să coopereze pentru 
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a elabora un plan de acțiune pentru a combate munca copiilor, inclusiv cadrul necesar 
pentru întreprinderi;

6. sprijină pe deplin un angajament continuu, real și orientat către rezultate al UE și 
Vietnamului în ceea ce privește drepturile omului, inclusiv în cadrul dialogului bilateral 
privind drepturile omului și al altor reuniuni la nivel înalt relevante pentru investițiile 
bilaterale; cere să se consolideze dialogul anual între UE-Vietnam privind drepturile 
omului, cu implicarea organizațiilor societății civile locale independente și a 
apărătorilor drepturilor omului; subliniază, în acest sens, că Comisia și SEAE trebuie să 
acorde o atenție deosebită faptului că societatea civilă independentă a fost grav 
reprimată și operează în mare parte în subteran, de teama persecuțiilor și a represaliilor; 
regretă faptul că, în cel puțin două rânduri, Vietnamul a închis activiști chiar înainte de 
dialoguri; insistă că este important ca în timpul acestor dialoguri să se pună în discuție 
cazuri individuale și să se monitorizeze situația acestora; regretă lipsa oricărui rezultat 
concret după mai multe runde de dialoguri UE-Vietnam privind drepturile omului; 
solicită ca informațiile primite de la organizațiile internaționale relevante să fie luate în 
considerare în cadrul dialogurilor, care ar trebui să fie orientate în direcția unor rezultate 
concrete;

7. subliniază importanța pe care Acordul privind protejarea investițiilor ar putea-o avea 
prin prisma faptului că contribuie la creșterea nivelului de trai, la promovarea 
prosperității și a stabilității, și la sprijinirea consolidării statului de drept, a bunei 
guvernări, a dezvoltării durabile și a respectării drepturilor omului în Vietnam, 
permițând în același timp UE să își promoveze obiectivele de pace și stabilitate în 
regiune; subliniază că respectarea fără echivoc a acestor valori universale face parte din 
condițiile oricărui acord între UE și un stat terț; este preocupat de lipsa clauzelor 
obligatorii privind drepturile omului pentru investitori;

8. ia act de faptul că jurisprudența sistemului jurisdicțional în materie de investiții (ICS) ar 
trebui să asigure respectarea standardelor privind drepturile omului; constată că 
costurile ridicate asociate procedurilor ICS ar putea reduce accesul la justiție și la căi de 
atac pentru cetățenii afectați; regretă că societatea civilă ar putea avea un acces limitat și 
o capacitate limitată de a participa la cauze din cauza lipsei unor dispoziții de tip amicus 
curiae garantate;

9. recomandă ca Parlamentul să aprobe acordul numai dacă recomandările acestei rezoluții 
sunt puse în aplicare în mod legal și efectiv.
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