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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj in multilateralizem pomembni orodji za izboljšanje 
življenja ljudi; opozarja, da je eden od ciljev sporazuma o zaščiti naložb okrepiti 
gospodarske, trgovinske in naložbene odnose med EU in Vietnamom v skladu s ciljem 
trajnostnega razvoja ter spodbujati trgovino in naložbe ob polnem spoštovanju 
mednarodno priznanih standardov in sporazumov s področij človekovih pravic, okolja 
in pravic delavcev;

2. obžaluje, da Komisija ni ocenila učinka sporazuma o zaščiti naložb med EU in 
Vietnamom na človekove pravice, kar je v nasprotju s sklepom varuhinje človekovih 
pravic EU iz leta 2015 ter akcijskim načrtom EU za človekove pravice in demokracijo; 
poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi oceno učinka na človekove pravice; poudarja, 
da se je Komisija tudi zavezala, da bo opravila naknadno oceno gospodarskega, 
socialnega in okoljskega učinka;

3. pozdravlja intenzivnejši politični dialog med EU in Vietnamom ter možnost za 
obravnavanje vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami v okviru institucionalnih 
mehanizmov, vzpostavljenih v skladu s členom 35 sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ter členom 13 sporazuma o prosti trgovini; ponavlja, da ti členi v povezavi 
s sistemom rednega ocenjevanja nudijo orodje za obravnavo pomislekov s področja 
človekovih pravic, povezanih z izvajanjem sporazuma o zaščiti naložb, vendar jih je 
treba pospremiti z nadzorom EU in njenih držav članic ter neodvisnim mehanizmom za 
spremljanje in pritožbe, ki bo prizadetim državljanom in deležnikom zagotavljal 
učinkovito uporabo pravnih sredstev in orodje za obravnavo morebitnih negativnih 
posledic za človekove pravice; ugotavlja, da ima vsaka od podpisnic popolno 
diskrecijsko pravico, da enostransko sprejme ustrezne ukrepe, če meni, da druga 
podpisnica bistveno krši sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ter da so bili tu ukrepi 
uporabljeni v samo zelo izjemnih okoliščinah;

4. poudarja, da se podpisnici v okviru naslova VI sporazuma o partnerstvu in sodelovanju 
strinjata, da bosta sodelovali pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic ter na 
področjih enakosti spolov, podnebnih sprememb, migracij, zdravja, izobraževanja in 
usposabljanja, socialno-ekonomskih zadev ter reforme javne uprave, da bi zagotovili, da 
se visoki standardi in vrednote, ki jih spodbuja EU, izražajo pri prihodnjih reformah v 
Vietnamu, tudi v zvezi z izvajanjem mednarodnih instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnica je Vietnam; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se od začetka 
veljavnosti sporazuma o partnerstvu in sodelovanju poslabšale razmere na področju 
človekovih pravic;

5. poudarja, da morata podpisnici in vlagatelji spoštovati vse ustrezne mednarodne 
standarde in obveznosti na področju človekovih pravic; poudarja odgovornost 
vlagateljev v skladu s smernicami OECD za večnacionalna podjetja in vodilnimi načeli 
OZN o podjetništvu in človekovih pravicah; opozarja, da morajo podjetja spoštovati 
mednarodne standarde na področjih človekovih pravic in okolja; poziva EU in Vietnam, 
naj sodelujeta pri pripravi akcijskega načrta za boj proti delu otrok, vključno s 
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potrebnim okvirom za podjetja;

6. v celoti podpira stalno, pristno in v rezultate usmerjeno sodelovanje med EU in 
Vietnamom na področju človekovih pravic, tudi v okviru dvostranskega dialoga o 
človekovih pravicah in drugih srečanj na visoki ravni, ki so pomembna za dvostranske 
naložbe; poziva k okrepitvi letnega dialoga o človekovih pravicah med EU in 
Vietnamom s sodelovanjem neodvisnih lokalnih organizacij civilne družbe in 
zagovornikov človekovih pravic; v zvezi s tem poudarja, da morata biti Komisija in 
Evropska služba za zunanje delovanje še posebej pozorni na dejstvo, da je bila 
neodvisna civilna družba hudo zatirana in da zaradi strahu pred preganjanjem in 
povračilnimi ukrepi deluje prikrito; obžaluje, da je Vietnam vsaj dvakrat neposredno 
pred dialogom pridržal aktiviste; vztraja, da je v teh dialogih pomembno opozarjati na 
posamezne primere in spremljati njihov položaj; obžaluje, da po več krogih dialogov o 
človekovih pravicah med EU in Vietnamom ni oprijemljivih rezultatov; poziva, naj se 
informacije, ki jih posredujejo ustrezne mednarodne organizacije, upoštevajo v dialogih, 
ki morajo biti usmerjeni v konkretne rezultate;

7. poudarja pomen, ki ga utegne imeti sporazum o zaščiti naložb s prispevanjem k dvigu 
življenjskega standarda, spodbujanjem blaginje in stabilnosti ter podpiranjem utrjevanja 
načela pravne države, dobrega upravljanja, trajnostnega razvoja in spoštovanja 
človekovih pravic v Vietnamu, hkrati pa bi EU omogočal podpirati svoja cilja miru in 
stabilnosti v regiji; poudarja, da je dosledno spoštovanje teh univerzalnih vrednot pogoj 
za kakršen koli sporazum med EU in tretjo državo; je zaskrbljen, ker za vlagatelje niso 
na voljo obveznosti na področju človekovih pravic, ki bi jih bilo mogoče izvršiti;

8. ugotavlja, da bi morala sodna praksa sistema sodišč za naložbe zagotoviti spoštovanje 
standardov človekovih pravic; ugotavlja, da utegnejo visoki stroški, povezani s postopki 
v okviru sistema sodišč za naložbe, zmanjšati dostopnost do pravnega varstva in pravnih 
sredstev za prizadete državljane; obžaluje, da je lahko civilna družba omejena pri 
dostopu do zadev in sodelovanju pri njihovi obravnavi zaradi pomanjkanja jamstvenih 
predpisov o amicus curiae;

9. priporoča, naj Parlament sporazum odobri le, če bodo priporočila iz te resolucije pravno 
in dejansko uveljavljena.
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