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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir daugiašališkumas yra svarbios priemonės siekiant 
gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų apsaugos 
susitarimo (IAS) tikslų – ES ir Vietnamo ekonominių, prekybinių ir investicinių 
santykių stiprinimas, laikantis darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos ir investicijų 
skatinimas, atsižvelgiant į aukštą aplinkos ir darbuotojų apsaugos lygį ir atitinkamus 
tarptautiniu mastu pripažintus standartus bei susitarimus;

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir Vietnamo politinį dialogą ir naujas galimybes spręsti 
susirūpinimą keliančius klausimus žmogaus teisių srityje, naudojantis instituciniais 
mechanizmais, numatytais partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; mano, jog šiuose 
straipsniuose numatomos reikiamos priemonės, kad būtų sprendžiami su IAS susiję 
susirūpinimą keliantys klausimai žmogaus teisių srityje;

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 straipsnį susitarimo šalys susitaria bendradarbiauti žmogaus 
teisių skatinimo ir apsaugos klausimais, be kita ko, atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus 
teisių priemonių, kurių šalys jos yra, įgyvendinimą;

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių klausimais, kuris yra itin 
veiksmingas problemų žmogaus teisių srityje aptarimo būdas; ragina stiprinti metinį ES 
ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių klausimais, į kurį būtų įtraukiama vietos ir 
tarptautinė pilietinė visuomenė ir per kurį būtų atsižvelgiama į iš atitinkamų tarptautinių 
organizacijų gaunamą informaciją;

5. atkreipia dėmesį į IAS svarbą padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti ekonomikos 
augimą ir stabilumą, stiprinti teisinę valstybę, gerą valdymą, darnų vystymąsi ir pagarbą 
žmogaus teisėms Vietname, tuo pat metu sudarant sąlygas ES puoselėti taikos ir 
stabilumo tikslus šiame regione.


