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Komisji Spraw Zagranicznych

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy 
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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że rozwój gospodarczy i multilateralizm są ważnymi narzędziami poprawy 
ludzkiego życia; zwraca uwagę, że jednym z celów umowy o ochronie inwestycji jest 
wzmocnienie stosunków gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych między UE a 
Wietnamem zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie handlu i 
inwestycji w sposób uwzględniający wysoki poziom ochrony środowiska i ochrony 
pracy oraz odnośne międzynarodowo uznane normy i porozumienia;

2. z zadowoleniem przyjmuje wzmocniony dialog polityczny między UE a Wietnamem 
oraz większy potencjał w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących praw 
człowieka w ramach mechanizmów instytucjonalnych ustanowionych na mocy art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy o wolnym handlu; uważa, że 
artykuły te zapewniają narzędzia niezbędne do rozwiązania problemów dotyczących 
praw człowieka związanych z umową o ochronie inwestycji;

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 umowy o partnerstwie i współpracy strony postanawiają 
współpracować w zakresie propagowania i ochrony praw człowieka, w tym w 
odniesieniu do wdrażania międzynarodowych instrumentów dotyczących praw 
człowieka, których są stronami;

4. w pełni popiera dialog dotyczący praw człowieka prowadzony między UE a 
Wietnamem, który jest bardzo skutecznym sposobem omawiania kwestii związanych z 
prawami człowieka; wzywa do wzmocnienia corocznego dialogu UE-Wietnam na temat 
praw człowieka z udziałem lokalnego i międzynarodowego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz z uwzględnieniem informacji otrzymanych od odpowiednich 
organizacji międzynarodowych;

5. podkreśla znaczenie umowy o ochronie inwestycji dla przyczyniania się do podnoszenia 
standardów życia, wspierania wzrostu gospodarczego i stabilności, wspierania 
praworządności, dobrych rządów, zrównoważonego rozwoju i poszanowania praw 
człowieka w Wietnamie, umożliwiając jednocześnie UE wspieranie jej celów pokoju i 
stabilności w regionie.


