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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi na 
zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, že jedným z cieľov dohody o ochrane investícií 
(DOI) je posilniť hospodárske, obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Vietnamom v 
súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a podporovať obchod a investície v plnom 
súlade s ľudskými právami a normami a dohodami v oblasti životného prostredia a 
práce;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala posúdenie vplyvu na ľudské 
práva v súvislosti s dohodou o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom, čo je v 
rozpore s rozhodnutím ombudsmanky EÚ z roku 2015, ako aj s akčným plánom EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vypracovala posúdenie 
vplyvu na ľudské práva; poukazuje na to, že Komisia sa tiež zaviazala vykonať 
hodnotenie ex post týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu;

3. víta posilnený politický dialóg medzi EÚ a Vietnamom a možnosť riešiť otázky 
ľudských práv v rámci inštitucionálnych mechanizmov zriadených podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 dohody o voľnom obchode 
(DVO); opakuje, že tieto články v spojení so systémom pravidelného hodnotenia 
poskytujú nástroje na riešenie otázok v oblasti ľudských práv súvisiacich s 
vykonávaním dohody o ochrane investícií, ale musí ich sprevádzať kontrola zo strany 
EÚ a jej členských štátov a nezávislý mechanizmus monitorovania a podávania 
sťažností, ktorý poskytuje dotknutým občanom a zainteresovaným stranám účinné 
prostriedky nápravy a nástroj na riešenie potenciálnych negatívnych vplyvov na ľudské 
práva; berie na vedomie, že aj keď strana môže jednostranne prijať náležité opatrenia, 
ak sa domnieva, že sa druhá strana dopustila závažného porušenia dohody o partnerstve 
a spolupráci, sú tieto opatrenia v plnej miere na uvážení zmluvných strán a boli použité 
iba vo veľmi výnimočných prípadoch;

4. zdôrazňuje, že podľa hlavy VI dohody o partnerstve a spolupráci sa zmluvné strany 
dohodli na spolupráci pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a v oblasti rodovej 
rovnosti, zmeny klímy, migrácie, zdravia, vzdelávania a odbornej prípravy, sociálno-
ekonomických záležitostí a reformy verejnej správy s cieľom zabezpečiť, aby sa prísne 
normy a hodnoty presadzované EÚ odrazili v nadchádzajúcich reformách vo Vietname, 
a to aj pokiaľ ide o vykonávanie medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, 
ktorých  je Vietnam zmluvnou stranou; so znepokojením konštatuje, že situácia v 
oblasti ľudských práv sa od nadobudnutia platnosti DPS zhoršila;

5. zdôrazňuje, že zmluvné strany a investori musia dodržiavať všetky príslušné 
medzinárodné normy a záväzky v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje zodpovednosť 
investorov, a to v súlade s usmernení OECD pre nadnárodné podniky a hlavných zásad 
OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; pripomína, že podniky musia dodržiavať 
medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a ochrany životného prostredia; vyzýva 
EÚ a Vietnam, aby spolupracovali s cieľom vypracovať akčný plán na boj proti detskej 
práci vrátane potrebného rámca pre podniky;
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6. plne podporuje trvalú, skutočnú a na výsledky orientovanú angažovanosť v oblasti 
ľudských práv medzi EÚ a Vietnamom, a to aj v rámci bilaterálneho dialógu o ľudských 
právach a ďalších stretnutí na vysokej úrovni v súvislosti s bilatelárnymi investíciami; 
vyzýva na posilnenie každoročného dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských právach so 
zapojením nezávislých miestnych organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov 
ľudských práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Komisia a ESVČ musia venovať 
osobitnú pozornosť skutočnosti, že nezávislá občianska spoločnosť je tvrdo potláčaná a 
vo veľkej miere pôsobí v utajení z dôvodu strachu z prenasledovania a odvetných 
opatrení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že najmenej dvakrát Vietnam bezprostredne 
pred dialógmi zadržal aktivistov; trvá na tom, že počas týchto dialógov je dôležité riešiť 
jednotlivé prípady a sledovať, ako sa vyvíjajú; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že po niekoľkých kolách dialógov o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom neboli 
dosiahnuté žiadne hmatateľné výsledky; vyzýva na to, aby sa v dialógoch zameraných 
na konkrétne výsledky zvážili informácie od príslušných medzinárodných organizácií;

7. zdôrazňuje význam, ktorý by dohoda o ochrane investícií mohla mať pri zvyšovaní 
životnej úrovne, podpore prosperity a stability, presadzovaní zásad právneho štátu, 
dobrej správy vecí verejných, trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv 
vo Vietname, ako aj skutočnosť, že táto dohoda zároveň umožňuje EÚ presadzovať 
ciele v oblasti mieru a stability v regióne; zdôrazňuje, že jednoznačné presadzovanie 
týchto všeobecných hodnôt je podmienečnou časťou každej dohody medzi EÚ a tretím 
štátom; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom vynútiteľných povinností investorov v 
oblasti ľudských práv;

8. poznamenáva, že jurisprudencia systému investičných súdov by mala zabezpečiť 
dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv; konštatuje, že vysoké náklady spojené s 
postupmi vnútornej kontroly môžu potenciálne obmedziť prístup dotknutých občanov k 
spravodlivosti a prostriedkom nápravy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že občianska 
spoločnosť môže mať z dôvodu nedostatku zaručených ustanovení amicus curiae 
obmedzený prístup k prípadom účasti na nich;

9. odporúča, aby Parlament udelil súhlas s dohodou len vtedy, ak sú odporúčania tohto 
uznesenia právne a účinne splnené.
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