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Muudatusettepanek 1
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et majandusareng ja 
mitmepoolsus on olulised vahendid 
inimeste elu parandamiseks; juhib 
tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse 
lepingu üks eesmärk on tugevdada ELi ja 
Vietnami majandus-, kaubandus- ja 
investeerimissuhteid kooskõlas kestliku 
arengu eesmärgiga ning edendada 
kaubandust ja investeeringuid, võttes 
seejuures arvesse keskkonna- ja töökaitse 
kõrget taset ning asjakohaseid 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid ja 
lepinguid;

1. rõhutab, et majandusareng ja 
mitmepoolsus on olulised vahendid 
inimeste elu parandamiseks; juhib 
tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse 
lepingu üks eesmärk on tugevdada ELi ja 
Vietnami majandus-, kaubandus- ja 
investeerimissuhteid kooskõlas kestliku 
arengu eesmärgiga ning edendada 
käesoleva lepingu alusel kaubandust ja 
investeeringuid täielikus kooskõlas 
rahvusvaheliste inimõigustega, võttes 
seejuures arvesse keskkonna- ja töökaitse 
kõrget taset ning asjakohaseid 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid ja 
lepinguid; peab sellega seoses 
kahetsusväärseks, et kestliku arengu 
peatüki tekstiga ei kehtestata ühtegi 
siduvat kohustust, vaid võimaldatakse 
üksnes moodustada eksperdirühm, kellel 
on mittesiduvad volitused soovituste 
andmiseks ja dialoogi edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et majandusareng ja 
mitmepoolsus on olulised vahendid 
inimeste elu parandamiseks; juhib 
tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse 
lepingu üks eesmärk on tugevdada ELi ja 
Vietnami majandus-, kaubandus- ja 
investeerimissuhteid kooskõlas kestliku 

1. rõhutab, et majandusareng ja 
mitmepoolsus on olulised vahendid 
inimeste elu parandamiseks; juhib 
tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse 
lepingu üks eesmärk on tugevdada ELi ja 
Vietnami majandus-, kaubandus- ja 
investeerimissuhteid kooskõlas kestliku 
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arengu eesmärgiga ning edendada 
kaubandust ja investeeringuid, võttes 
seejuures arvesse keskkonna- ja töökaitse 
kõrget taset ning asjakohaseid 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid 
ja lepinguid;

arengu eesmärgiga ning edendada 
kaubandust ja investeeringuid, nii et see 
vastaks ELi järgitavale keskkonna- ja 
töökaitse kõrgele tasemele ja inimõiguste 
standarditele ning asjakohastele 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele 
ja lepingutele;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et majandusareng ja 
mitmepoolsus on olulised vahendid 
inimeste elu parandamiseks; juhib 
tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse 
lepingu üks eesmärk on tugevdada ELi ja 
Vietnami majandus-, kaubandus- ja 
investeerimissuhteid kooskõlas kestliku 
arengu eesmärgiga ning edendada 
kaubandust ja investeeringuid, võttes 
seejuures arvesse keskkonna- ja töökaitse 
kõrget taset ning asjakohaseid 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid 
ja lepinguid;

1. rõhutab, et majandusareng ja 
mitmepoolsus on olulised vahendid 
inimeste elu parandamiseks; juhib 
tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse 
lepingu üks eesmärk on tugevdada ELi ja 
Vietnami majandus-, kaubandus- ja 
investeerimissuhteid kooskõlas kestliku 
arengu eesmärgiga ning edendada 
kaubandust ja investeeringuid täielikus 
kooskõlas inimõiguste ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonna- ja 
tööstandardite ja lepingutega;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et aastatel 1962–
1971 pihustas USA sõjavägi Lõuna-
Vietnami metsade ja põllukultuuride 
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peale ligikaudu 80 miljonit liitrit Agent 
Orange'it, et jätta kohalik elanikkond 
ilma toidust ja takistada rahvusliku 
vabastusliikumise ja partisanide 
edusamme; märgib, et see toode on 
imbunud põhjavette ja jõgedesse, 
põhjustades ligikaudu kolmele miljonile 
Vietnami elanikule tõsiseid füüsilisi ja 
vaimseid probleeme; märgib, et üks 
miljon vietnamlast, nende hulgas on ka 
150 000 kaasasündinud väärarenguga 
inimest, kannatab tänaseni tõsiste 
tagajärgede all;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. taunib asjaolu, et Euroopa 
Komisjon ei hinnanud ELi-Vietnami 
investeeringute kaitse lepingu mõju 
inimõigustele, mis on vastuolus ELi 
Ombudsmani 2015. aasta otsuse ning ELi 
inimõiguste ja demokraatia tegevuskava 
vaimuga; palub Euroopa Komisjonil viia 
enne investeeringute kaitse lepingu 
ratifitseerimist läbi inimõiguste 
mõjuhinnang;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud probleeme 
partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; on veendunud, et tänu nendele 
artiklitele on olemas vajalikud vahendid 
investeeringute kaitse lepinguga seotud 
inimõigusprobleemidega tegelemiseks;

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud probleeme 
partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; kordab, et need artiklid üksi ei 
paku vajalikke vahendeid investeeringute 
kaitse lepingu rakendamisega seotud 
inimõigusteprobleemide lahendamiseks 
ning seetõttu peaksid EL ja selle 
liikmesriigid neid rangelt kontrollima 
sõltumatu järelevalve- ja kaebuste 
esitamise mehhanismi abil, mille peamine 
eesmärk on järjepidevalt hinnata 
inimõigustele avalduvat mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud probleeme 
partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; on veendunud, et tänu nendele 
artiklitele on olemas vajalikud vahendid 
investeeringute kaitse lepinguga seotud 
inimõigusprobleemidega tegelemiseks;

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
võimaluse üle lahendada inimõigustega 
seotud probleeme partnerlus- ja 
koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; võtab teadmiseks, et isegi kui üks 
lepinguosaline võib ühepoolselt võtta 
asjakohaseid meetmeid, kui ta leiab, et 
teine lepinguosaline on partnerlus- ja 
koostöölepingut oluliselt rikkunud, on 
need meetmed täielikult lepinguosaliste 
otsustada ning EL ei ole 
kaubanduslepingut varem kunagi 
peatanud;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud probleeme 
partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; on veendunud, et tänu nendele 
artiklitele on olemas vajalikud vahendid 
investeeringute kaitse lepinguga seotud 
inimõigusprobleemidega tegelemiseks;

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
võimaluse üle lahendada inimõigustega 
seotud probleeme partnerlus- ja 
koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; võtab teadmiseks, et isegi kui 
lepinguosaline võib ühepoolselt võtta 
asjakohaseid meetmeid, kui ta leiab, et 
teine lepinguosaline on partnerlus- ja 
koostöölepingut oluliselt rikkunud, on 
need meetmed täielikult lepinguosaliste 
otsustada ja neid on kasutatud väga 
erandlikel asjaoludel;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud probleeme 
partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; on veendunud, et tänu nendele 
artiklitele on olemas vajalikud vahendid 
investeeringute kaitse lepinguga seotud 
inimõigusprobleemidega tegelemiseks;

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud rikkumisi partnerlus- 
ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; on veendunud, et tänu nendele 
artiklitele koos perioodilise hindamise 
süsteemiga on olemas vajalikud vahendid 
investeeringute kaitse lepinguga seotud 
inimõigusprobleemide lahendamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 10
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud probleeme 
partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; on veendunud, et tänu nendele 
artiklitele on olemas vajalikud vahendid 
investeeringute kaitse lepinguga seotud 
inimõigusprobleemidega tegelemiseks;

2. tunneb heameelt ELi ja Vietnami 
tõhustatud poliitilise dialoogi üle ning 
suurendatud võime üle lahendada 
inimõigustega seotud probleeme 
partnerlus- ja koostöölepingu artikli 35 ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 kohaselt 
loodud institutsiooniliste mehhanismide 
raames; on siiski veendunud, et need 
artiklid ei paku piisavaid vahendeid 
investeeringute kaitse lepinguga seotud 
inimõigusprobleemidega tegelemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

28 a. rõhutab, et kõik osapooled peavad 
austama inimõigusi ning et sellega seoses 
peaks Prantsusmaa valitsus võtma 
vastutuse kuritegude eest, mille ta 
Vietnamis koloniseerimise ajal toime 
pani, kaasa arvatud 20 000 Vietnami 
vastupanuliikuja kinnihoidmine Poulo-
Condore koondus- ja sunnitöölaagris; on 
seetõttu seisukohal, et Vietnami 
Sotsialistliku Vabariigiga sõlmitava mis 
tahes lepingu eeltingimus on, et 
Prantsusmaa ametiasutused esitavad 
nimekirja kõikidest Vietnami 
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vastupanuliikujatest, kes vangistati ja 
surid Côn Đảo saarel Prantsusmaa 
okupatsiooni ajal;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikli 35 kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel 
koostööd, sealhulgas selliste 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on;

3. rõhutab, et partnerlus- ja 
koostöölepingu VI jaotise kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
koostööd inimõiguste edendamisel ja 
kaitsmisel ning soolise võrdõiguslikkuse, 
kliimamuutuste, rände, tervishoiu, 
hariduse ja koolituse, sotsiaal-
majanduslike küsimuste ning avaliku 
halduse reformi valdkonnas, et tagada 
ELi edendatavate kõrgete standardite ja 
väärtuste viimine välismaale ja 
kajastamine Vietnami tulevastes 
reformides, sealhulgas selliste 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jytte Guteland

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikli 35 kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel 
koostööd, sealhulgas selliste 

3. rõhutab, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikli 35 kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel 
koostööd, sealhulgas selliste 
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rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on;

rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on; rõhutab, et lepinguosalised ja 
investorid peavad järgima kõiki 
asjakohaseid rahvusvahelisi inimõiguste 
standardeid ja kohustusi; rõhutab 
investorite vastutust kooskõlas OECD 
suunistega rahvusvahelistele ettevõtjatele 
ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikli 35 kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel 
koostööd, sealhulgas selliste 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on;

3. rõhutab, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikli 35 kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel 
koostööd, sealhulgas selliste 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on; märgib murega, et see on 
osutunud ebapiisavaks, kuna tõsised 
inimõiguste rikkumised on pärast 
partnerlus- ja koostöölepingu jõustumist 
jätkunud;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et partnerlus- ja 3. rõhutab, et partnerlus- ja 
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koostöölepingu artikli 35 kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel 
koostööd, sealhulgas selliste 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on;

koostöölepingu artikli 35 kohaselt lepivad 
lepinguosalised kokku, et nad teevad 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel 
koostööd, sealhulgas selliste 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
õigusaktide rakendamisel, mille osalised 
nad on; märgib murega, et tõsised 
inimõiguste rikkumised on pärast 
partnerlus- ja koostöölepingu jõustumist 
sagenenud;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult ELi ja Vietnami 
inimõigustealast dialoogi, mis on väga 
tõhus viis inimõiguste küsimuste 
arutamiseks; nõuab, et tugevdataks ELi ja 
Vietnami iga-aastast inimõigustealast 
dialoogi kohaliku ja rahvusvahelise 
kodanikuühiskonna kaasamise teel ning 
võttes arvesse asjaomastelt 
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
saadud teavet;

4. toetab täielikult tegelikku ja 
tulemustele suunatud inimõiguste alast 
koostööd ELi ja Vietnami vahel, 
sealhulgas kahepoolse inimõigustealase 
dialoogi ja muude kõrgetasemeliste 
kohtumiste raames; nõuab, et ELi ja 
Vietnami iga-aastast inimõigustealast 
dialoogi tugevdataks kohalike sõltumatute 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
inimõiguste kaitsjate kaasamise teel; 
rõhutab sellega seoses, et Euroopa 
Komisjon ja Euroopa välisteenistus 
peavad olema eriti tähelepanelikud 
asjaolu suhtes, et sõltumatut 
kodanikuühiskonda on karmilt 
represseeritud ja see tegutseb 
tagakiusamis- ja kättemaksuhirmus 
peamiselt põranda all; rõhutab, kui 
oluline on tõsta nende dialoogide käigus 
esile üksikjuhtumeid ja nende olukorda 
jälgida; nõuab, et nendes dialoogides 
võetaks arvesse asjaomastelt 
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
saadud teavet;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult ELi ja Vietnami 
inimõigustealast dialoogi, mis on väga 
tõhus viis inimõiguste küsimuste 
arutamiseks; nõuab, et tugevdataks ELi ja 
Vietnami iga-aastast inimõigustealast 
dialoogi kohaliku ja rahvusvahelise 
kodanikuühiskonna kaasamise teel ning 
võttes arvesse asjaomastelt 
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
saadud teavet;

4. toetab täielikult ELi ja Vietnami 
inimõigustealast dialoogi, mis on üks viis 
inimõiguste küsimuste arutamiseks; peab 
kahetsusväärseks, et pärast mitut ELi ja 
Vietnami inimõigustealase dialoogi vooru 
ei ole saavutatud mingeid 
käegakatsutavaid tulemusi; peab 
kahetsusväärseks ka seda, et vähemalt 
kahel korral pidas Vietnam aktivistid 
kinni vahetult enne dialooge; nõuab, et 
tugevdataks ELi ja Vietnami iga-aastast 
inimõigustealast dialoogi kohaliku ja 
rahvusvahelise kodanikuühiskonna 
kaasamise teel ning võttes arvesse 
asjaomastelt rahvusvahelistelt 
organisatsioonidelt saadud teavet; nõuab, 
et dialoogis keskendutaks konkreetsetele 
tulemustele; märgib murega, et Vietnami 
sõltumatut kodanikuühiskonda on 
vägivaldselt represseeritud ja see tegutseb 
tagakiusamis- ja kättemaksuhirmu tõttu 
peamiselt põranda all;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult ELi ja Vietnami 
inimõigustealast dialoogi, mis on väga 
tõhus viis inimõiguste küsimuste 
arutamiseks; nõuab, et tugevdataks ELi ja 

4. toetab täielikult ELi ja Vietnami 
inimõigustealast dialoogi, mis on üks viis 
inimõiguste küsimuste arutamiseks; peab 
kahetsusväärseks, et nende dialoogide 
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Vietnami iga-aastast inimõigustealast 
dialoogi kohaliku ja rahvusvahelise 
kodanikuühiskonna kaasamise teel ning 
võttes arvesse asjaomastelt 
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
saadud teavet;

käigus on Vietnam jäänud seisukohale, et 
riigi stabiilsuse säilitamine on 
prioriteetsem kui inimõiguste austamine; 
nõuab, et tugevdataks ELi ja Vietnami iga-
aastast inimõigustealast dialoogi kohaliku 
ja rahvusvahelise kodanikuühiskonna 
kaasamise teel ning võttes arvesse 
asjaomastelt rahvusvahelistelt 
organisatsioonidelt saadud teavet; nõuab, 
et dialoogis keskendutaks konkreetsetele 
tulemustele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab täielikult ELi ja Vietnami 
inimõigustealast dialoogi, mis on väga 
tõhus viis inimõiguste küsimuste 
arutamiseks; nõuab, et tugevdataks ELi ja 
Vietnami iga-aastast inimõigustealast 
dialoogi kohaliku ja rahvusvahelise 
kodanikuühiskonna kaasamise teel ning 
võttes arvesse asjaomastelt 
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
saadud teavet;

4. toetab täielikult ELi ja Vietnami 
inimõigustealast dialoogi, mis võimaldab 
inimõigustega seotud küsimusi pidevalt 
arutada; nõuab, et tugevdataks ELi ja 
Vietnami iga-aastast inimõigustealast 
dialoogi kohaliku ja rahvusvahelise 
kodanikuühiskonna kaasamise teel ning 
võttes arvesse asjaomastelt 
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
saadud teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnustab inimõiguste kaitsjate 
olulist tööd demokraatlikus protsessis; 
rõhutab, et inimõiguste kaitsjate olukord 
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Vietnamis on hiljuti halvenenud ning et 
2018. aastal vahistatud inimõiguste 
kaitsjate arv on suurem kui aastatel 2013–
2017 vahistatud isikute arv; nõuab 
Euroopa Komisjonilt ja Vietnami 
valitsuselt, et kõik meelevaldselt 
kinnipeetud inimõiguste, töö-, usu- ja 
keskkonnaaktivistid, ajakirjanikud ja 
blogipidajad vabastataks, sealhulgas Tran 
Huynh Duy Thuc, Hoang Duc Binh, Tran 
Thi Nga, Le Dinh Luong, Ngo Hao, Luu 
Van Vinh, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, 
Nguyen Trung Ton, Nguyen Trung Truc, 
Truong Minh Duc, Le Thanh Tung, 
Nguyen Van Duc Do, Tran Thi Xuan ja 
Ho Duc Hoa;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tõdeb, et Vietnami 
kodanikuühiskonnal ei ole lubatud 
tegutseda riigi sekkumiseta vabalt ja 
piiranguteta; on mures, et lepingu 
kohaste sisenõuanderühmade loomist võib 
kahjustada see, et Vietnamis puudub 
väljendus-, kogunemis- ja 
ühinemisvabadus, mida riigiasutused on 
sageli kasutanud kodanikuühiskonna 
organisatsioonide hirmutamiseks, 
vaigistamiseks ja nende töö piiramiseks; 
kutsub sellega seoses komisjoni üles 
tagama, et sisenõuanderühmadesse 
kuuluvatel kodanikuühiskonna rühmadel 
lubataks tegutseda sõltumatult, 
erapooletult, põhjalikult ja kaitstult mis 
tahes tagajärgede eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. peab kahetsusväärseks, et 
puuduvad sätted investorite kohustuste 
kohta, sealhulgas siduvad ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse standardid; kutsub 
komisjoni üles esitama õigusakti 
ettepanekut, millega kehtestataks 
kohustuslikud ja jõustatavad 
hoolsuskohustuse standardid sellistes 
sektorites nagu rõivatööstus;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub ELi ja Vietnami üles looma 
investeeringute kaitse lepingu 
lisaprotokolli kaudu sõltumatut 
inimõiguste järelevalve- ja kaebuste 
esitamise mehhanismi, mis annaks 
mõjutatud kodanikele ja kohalikele 
sidusrühmadele tõhusa 
õiguskaitsevahendi ja vahendi, mille abil 
käsitleda investeeringute kaitse lepingust 
tulenevat võimalikku negatiivset mõju 
inimõigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Heidi Hautala
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et investeeringute kaitse 
lepingul on tähtis roll Vietnamis 
elatustaseme tõstmisel, majanduskasvu ja 
stabiilsuse edendamisel, õigusriigi 
põhimõtete, hea valitsemistava, kestliku 
arengu ja inimõiguste austamise 
edendamisel ning ühtlasi võimaldab see 
ELil edendada oma eesmärke tagada 
piirkonnas rahu ja stabiilsus.

5. rõhutab, et investeeringute kaitse 
lepingul peaks olema tähtis roll 
elatustaseme tõstmisel, majanduskasvu ja 
stabiilsuse edendamisel; peab 
kahetsusväärseks, et puudub siduv ja 
jõustatav kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükk, mis aitaks edendada Vietnamis 
õigusriiki, head valitsemistava, kestlikku 
arengut ja inimõiguste austamist, 
võimaldades ühtlasi ELil edendada oma 
eesmärke tagada piirkonnas rahu ja 
stabiilsus; peab kahetsusväärseks, et 
investeerimiskohtu süsteem ei loe 
inimõigusi ja muid kestliku arengu 
aspekte investori kohustuste hulka;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et investeeringute kaitse 
lepingul on tähtis roll Vietnamis 
elatustaseme tõstmisel, majanduskasvu ja 
stabiilsuse edendamisel, õigusriigi 
põhimõtete, hea valitsemistava, kestliku 
arengu ja inimõiguste austamise 
edendamisel ning ühtlasi võimaldab see 
ELil edendada oma eesmärke tagada 
piirkonnas rahu ja stabiilsus.

5. rõhutab, et investeeringute kaitse 
lepingul on tähtis roll elatustaseme 
tõstmisel, majanduskasvu ja stabiilsuse 
edendamisel ning ühtlasi võimaldab see 
ELil edendada oma eesmärke tagada 
piirkonnas rahu ja stabiilsus;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et investeeringute kaitse 
lepingul on tähtis roll Vietnamis 
elatustaseme tõstmisel, majanduskasvu ja 
stabiilsuse edendamisel, õigusriigi 
põhimõtete, hea valitsemistava, kestliku 
arengu ja inimõiguste austamise 
edendamisel ning ühtlasi võimaldab see 
ELil edendada oma eesmärke tagada 
piirkonnas rahu ja stabiilsus.

5. rõhutab, et investeeringute kaitse 
lepingul on tähtis roll Vietnamis 
elatustaseme tõstmisel, jõukuse ja 
stabiilsuse edendamisel, õigusriigi 
põhimõtete, hea valitsemistava, kestliku 
arengu ja inimõiguste austamise 
edendamisel ning ühtlasi võimaldab see 
ELil edendada oma eesmärke tagada 
piirkonnas rahu ja stabiilsus. rõhutab, et 
nende universaalsete väärtuste 
ühemõtteline toetamine on mis tahes ELi 
ja kolmanda riigi vahelise lepingu 
tingimus; kutsub komisjoni üles tagama, 
et pärast lepingu jõustumist järgitakse 
täielikult inimõiguste võrdlusaluseid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab kahetsusväärseks, et 
Vietnami karistusseadustikus on valitsuse 
kritiseerimine de facto kriminaliseeritud, 
mistõttu on peaaegu võimatu tagada 
vabakaubanduslepingu ning partnerlus- 
ja koostöölepingu rakendamise ja mõju 
vaba, avatud ja sõltumatut järelevalvet 
ning täielikult tagada töötajate õigused, 
mis on sätestatud ILO 
põhikonventsioonides, mille Vietnam on 
ratifitseerinud või lubanud ratifitseerida;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. peab kahetsusväärseks, et puudub 
inimõiguste mõjuhinnang, ning palub 
komisjonil see enne lepingu jõustumist 
läbi viia;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. peab äärmiselt kahetsusväärseks, 
et investeeringute kaitse leping ei sisalda 
ettevõtete kohustust austada inimõigusi 
ning vastav klausel üksnes julgustab ja 
edendab vabatahtlike kohustuste võtmist; 
nõuab seetõttu, et riikide suhtes kehtiks 
inimõiguste täielikku järgimist ja 
austamist nõudev siduv klausel;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. on veendunud, et Vietnamis on 
vaja parandada õigusriiki, head 
valitsemistava, kestlikku arengut ja 
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inimõiguste austamist; soovitab Euroopa 
Parlamendil kaaluda nõusoleku andmist 
üksnes juhul, kui Vietnami valitsus on 
Euroopa Komisjoniga kokku leppinud 
ajakava inimõiguste olukorra 
parandamiseks Vietnamis, sealhulgas 
ettepanekud vaadata läbi 
karistusseadustiku need aspektid, mis on 
praegu väljendus-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse vastased;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et võitlus Agent Orange'i 
miljonite ohvrite ja mulla 
detoksifitseerimise eest peaks olema 
tulevaste ELi ja Vietnami vaheliste 
lepingute absoluutne prioriteet; on 
seisukohal, et San Francisco 10. augusti 
2018. aasta otsus Montsanto vastu on 
loonud sarnaste nõuete lahendamiseks 
tugeva õigusliku aluse; kinnitab seetõttu, 
et EL peaks tegema kõik endast oleneva, 
et toetada tervikliku tegevuskava 
väljatöötamist, mille eesmärk on tegeleda 
Agent Orange'i põhjustatud kahjuga 
keskkonnale ja inimestele, sh toetama 
Vietnami Agent Orange'i /dioksiini 
ohvrite ühendust (VAVA) hagis Agent 
Orange'it tootvate USA keemiaettevõtete 
vastu;

Or. es

Muudatusettepanek 32
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
Komisjon pidas Vietnamiga läbirääkimisi 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi üle 
ilma inimõiguste mõjuhinnangut läbi 
viimata, rikkudes sellega oma lubadusi ja 
kohustusi, ning kutsub komisjoni üles 
seda enne lepingu jõustumist tegema;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. peab kahetsusväärseks, et 
investeeringute kaitse lepinguga loodud 
režiimides ei ole piisavalt klausleid, et 
sundida riike inimõigusi austama, 
kaitsma ja rakendama, ning et neis on 
piiratud tagatised inimestele, kelle 
põhiõigust mõjusa õiguskaitsevahendi 
kasutamisele investor või vastuvõttev riik 
rikub;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. nõuab sõltumatu kaebuste 
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esitamise mehhanismi loomist, mis 
pakuks mõjutatud kodanikele ja 
sidusrühmadele tõhusat abi inimõigustele 
avalduva võimaliku negatiivse mõjuga 
tegelemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. märgib, et investeerimiskohtu 
süsteemi kohtupraktika ei ole piisav, et 
tagada inimõiguste standarditele vastav 
tõlgendamine, ning investeerimiskohtud 
ei ole neid sageli piisavalt arvesse võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 e. on veendunud, et 
investeerimiskohtu süsteemi 
asümmeetriline olemus, investorite 
inimõigustealaste kohustuste puudumine 
ja investeerimiskohtu süsteemiga seotud 
äärmiselt suured kulud piiravad 
kodanikuühiskonna juurdepääsu ja 
õiguskaitsevahendeid; nõuab, et see 
süsteem ei piiraks riigi võimet täita oma 
kohustust kaitsta inimõigusi ega takistaks 
ettevõtjaid neid õigusi austamast;
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 f. kutsub üles investeerimiskohtu 
süsteemi reformima, nii et 
investeerimiskohus suudaks 
süstemaatiliselt ja rangelt kohaldada 
rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid 
õigusakte, keskkonna- ja tööõigust ning 
omistaks piisavat kaalu rahvusvahelistele 
inimõigustealastele kohustustele ja 
juriidilisest isikust investorite inimõiguste 
austamise alasele aruandekohustusele;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 g. peab kahetsusväärseks, et amicus 
curiae'd ei saa pidada tõhusaks 
osalemiseks, kuna investeerimiskohtutel 
on täielik otsustusõigus selle üle, kas nad 
aktsepteerivad amicus curiae’d, ning 
kohtud lükkavad selle võimaluse sageli 
tagasi või piiravad seda;

Or. en

Muudatusettepanek 39
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Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 h. nõuab, et investeeringute kaitse 
lepingusse lisataks siduv ja jõustatav 
klausel, mis võimaldaks riikidel 
inimõigusi kaitsta, sealhulgas ettevõtete 
reguleerimise ja kontrollimise kaudu, 
ning kohustuslik klausel, milles 
tuletatakse meelde, et ettevõtted peavad 
rahvusvahelisi inimõigusi ja 
keskkonnastandardeid järgima;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 i (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 i. kutsub ELi ja Vietnami üles 
tegema koostööd, et töötada välja 
tegevuskava lapstööjõu kasutamise vastu 
võitlemiseks, sealhulgas ettevõtete jaoks 
vajalik hoolsuskohustuse raamistik;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 5 j (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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5 j. nõuab seetõttu, et Euroopa 
Parlament annaks lepingutele oma 
nõusoleku ainult siis, kui need soovitused 
on õiguslikult ja tegelikult kaitstud;

Or. en


