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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· επισημαίνει ότι ένας από 
τους στόχους της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των 
οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, 
σύμφωνα με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η προώθηση του εμπορίου 
και των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει με υψηλά επίπεδα προστασίας του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων και τα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 
και συμφωνίες·

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ και τις 
αναβαθμισμένες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που θεσπίστηκαν βάσει 
του άρθρου 35 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του 
άρθρου 13 της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)· θεωρεί ότι τα εν λόγω άρθρα 
παρέχουν τα αναγκαία εργαλεία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει η 
ΣΠΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να 
συνεργάζονται για την προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά την υλοποίηση των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στα οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη·

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ο οποίος είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να συζητηθούν 
ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί ο ετήσιος 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη 
συμμετοχή της τοπικής και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, και να ληφθούν υπόψη 
οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς·

5. υπογραμμίζει ότι η ΣΠΕ είναι σημαντική, διότι συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της σταθερότητας, και στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της αειφόρου ανάπτυξης 
και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, επιτρέποντας 
παράλληλα στην ΕΕ να προωθήσει τους στόχους της για ειρήνη και σταθερότητα στην 
περιοχή.


