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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че икономическото развитие и многостранното сътрудничество са 
важни инструменти за подобряване на живота на хората; посочва, че една от 
целите на Споразумението за защита на инвестициите е да се укрепят 
икономическите, търговските и инвестиционните връзки между ЕС и Виетнам в 
съответствие с целта за устойчиво развитие и да се насърчават търговията и 
инвестициите по такъв начин, че да се постигнат високи равнища на опазване на 
околната среда и защита на труда и на съответните международно признати 
стандарти и споразумения;

2. приветства засиления политически диалог между ЕС и Виетнам и увеличения 
потенциал за преодоляване на проблемите, свързани с правата на човека, в 
рамките на институционалните механизми, установени съгласно член 35 от СПС 
и член 13 от ССТ; счита, че тези членове предоставят необходимите инструменти 
за справяне с проблемите, свързани с правата на човека, във връзка със 
Споразумението за защита на инвестициите;

3. подчертава, че съгласно член 35 от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и защитата на правата на човека, включително по 
отношение на прилагането на международните инструменти за правата на човека, 
по които те са страни;

4. подкрепя напълно диалога по правата на човека между ЕС и Виетнам, който е 
много ефективен начин за обсъждане на въпроси, свързани с правата на човека; 
призовава за засилване на ежегодния диалог между ЕС и Виетнам по въпросите 
на правата на човека с участието на местното и международното гражданско 
общество, както и за вземане предвид на информацията, получена от съответните 
международни организации;

5. подчертава значението на Споразумението за защита на инвестициите за 
повишаване на жизнения стандарт, насърчаване на икономически растеж и 
стабилност, подпомагане на напредъка в областта на принципите на правовата 
държава, доброто управление, устойчивото развитие и зачитането на правата на 
човека във Виетнам, като същевременно се дава възможност на ЕС да утвърждава 
своите цели за мир и стабилност в региона.


