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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat economische ontwikkeling en multilateralisme belangrijke middelen 
zijn waarmee het leven van mensen kan worden verbeterd; wijst erop dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst onder meer tot doel heeft de economische, 
handels- en investeringsbanden tussen de EU en Vietnam aan te halen met eerbiediging 
van de doelstelling van duurzame ontwikkeling, en handel en investeringen te 
bevorderen op een wijze die strookt met hoge beschermingsniveaus voor milieu en 
werknemers en de desbetreffende internationaal erkende normen en overeenkomsten;

2. is ingenomen met de versterkte politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, alsook met 
het verbeterde vermogen om mensenrechtenkwesties aan de orde te stellen in het kader 
van de uit hoofde van artikel 35 van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 
en artikel 13 van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde institutionele mechanismen; is 
van oordeel dat bovengenoemde artikelen voorzien in de nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst aan de orde te stellen;

3. benadrukt dat de partijen in het kader van artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst overeenkomen samen te werken om de mensenrechten te 
bevorderen en te beschermen, onder meer met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 
de internationale mensenrechteninstrumenten waarbij zij partij zijn;

4. staat volledig achter de mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam, aangezien 
deze een zeer doeltreffende manier vormt om mensenrechtenkwesties te bespreken; pleit 
voor de versterking van de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam, 
met deelname van plaatselijke en internationale maatschappelijke organisaties en 
rekening houdend met door bevoegde internationale organisaties verstrekte informatie;

5. onderstreept dat de investeringsbeschermingsovereenkomst een grote bijdrage kan 
leveren aan de verhoging van de levensstandaard, de stimulering van economische groei 
en stabiliteit, de bevordering van de rechtsstaat, goed bestuur, duurzame ontwikkeling 
en eerbiediging van de mensenrechten in Vietnam, en de EU tegelijkertijd in staat stelt 
haar doelstellingen van vrede en stabiliteit in de regio te verwezenlijken.


