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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at økonomisk udvikling og multilateralisme er vigtige redskaber til at 
forbedre menneskers liv; påpeger, at et af målene med investeringsbeskyttelsesaftalen er 
at styrke de økonomiske, handelsmæssige og investeringsmæssige forbindelser mellem 
EU og Vietnam i overensstemmelse med målet om bæredygtig udvikling og at fremme 
handel og investeringer på en måde, der tager hensyn til høje niveauer for 
miljøbeskyttelse og beskyttelse af arbejdstagere og relevante internationalt anerkendte 
standarder og aftaler;

2. glæder sig over den styrkede politiske dialog mellem EU og Vietnam og det forbedrede 
potentiale til at tage menneskerettighedsspørgsmål op inden for rammerne af de 
institutionelle mekanismer, der er indført i henhold til artikel 35 i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen og artikel 13 i frihandelsaftalen; mener, at disse artikler giver de 
nødvendige redskaber til at håndtere menneskerettighedsspørgsmål i relation til 
investeringsbeskyttelsesaftalen;

3. understreger, at parterne i henhold til artikel 35 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen er 
enige om at samarbejde for at fremme og beskytte menneskerettighederne, herunder 
med hensyn til gennemførelsen af internationale menneskerettighedsinstrumenter, som 
de er part i;

4. støtter fuldt ud menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam, som er en meget 
effektiv måde til at drøfte spørgsmål vedrørende menneskerettigheder; opfordrer til, at 
den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam styrkes med inddragelse af 
det lokale og internationale civilsamfund og under hensyntagen til de oplysninger, der 
modtages fra relevante internationale organisationer;

5. understreger betydningen af investeringsbeskyttelsesaftalen med hensyn til at bidrage til 
at hæve levestandarden, fremme økonomisk vækst og stabilitet, fremme 
retsstatsprincippet, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling og respekt for 
menneskerettighederne i Vietnam og samtidig gøre det muligt for EU at fremme dets 
mål om fred og stabilitet i regionen.


