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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági fejlődés és a multilateralizmus fontos eszköz az 
emberek életének javításához; rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi megállapodás 
egyik célkitűzése az EU és Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi és beruházási 
kapcsolat megerősítése a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban, valamint a 
kereskedelem és a beruházások olyan módon történő előmozdítása, amely figyelembe 
veszi a magas szintű környezetvédelmet és munkavédelmet, valamint a vonatkozó, 
nemzetközileg elismert normákat és megállapodásokat;

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti fokozott politikai párbeszédet és a legújabb 
lehetőségeket, amelyek elősegítik az emberi jogi aggályok kezelését a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi mechanizmusok keretében; úgy véli, hogy ezek 
a cikkek biztosítják a beruházásvédelmi megállapodással kapcsolatos emberi jogi 
aggályok kezeléséhez szükséges eszközöket;

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás 35. cikke értelmében 
a Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az emberi jogok előmozdítása és 
védelme terén, többek között azon nemzetközi emberi jogi eszközök végrehajtása 
tekintetében, amelyeknek részes felei;

4. teljes mértékben támogatja az EU és Vietnám közötti emberi jogi párbeszédet, amely 
igen hatékony módja az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések megvitatásának; kéri az 
EU és Vietnám közötti éves emberi jogi párbeszéd megerősítését a helyi és nemzetközi 
civil társadalom bevonásával, valamint figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi 
szervezetektől kapott információkat;

5. hangsúlyozza, hogy a beruházásvédelmi megállapodás fontos szerepet játszik Vietnám 
számára az életszínvonal növelésében, a gazdasági növekedés és a stabilitás 
előmozdításában, a jogállamiság, a jó kormányzás, a fenntartható fejlődés és az emberi 
jogok tiszteletben tartásának elősegítésében, miközben lehetővé teszi az EU számára, 
hogy támogassa a béke és a stabilitás célkitűzéseit a régióban.


