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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi na 
zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, že jedným z cieľov dohody o ochrane investícií 
(DOI) je posilniť hospodárske, obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Vietnamom v 
súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a podporovať obchod a investície 
spôsobom, ktorý zohľadňuje vysokú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a 
práce a príslušné medzinárodne uznávané normy a dohody;

2. víta posilnený politický dialóg medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený potenciál riešiť 
otázky ľudských práv v rámci inštitucionálnych mechanizmov zriadených podľa článku 
35 dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 dohody o voľnom obchode 
(DVO); domnieva sa, že tieto články poskytujú potrebné nástroje na riešenie otázok v 
oblasti ľudských práv súvisiacich s dohodou o ochrane investícií;

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 dohody o partnerstve a spolupráci sa zmluvné strany 
dohodli na spolupráci pri presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o 
vykonávanie medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami;

4. plne podporuje dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý je veľmi 
účinným spôsobom diskusie o otázkach týkajúcich sa ľudských práv; vyzýva na 
posilnenie každoročného dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských právach so zapojením 
miestnej a medzinárodnej občianskej spoločnosti a so zreteľom na informácie získané 
od príslušných medzinárodných organizácií;

5. zdôrazňuje význam dohody o ochrane investícií, pokiaľ ide o jej prínos k zvyšovaniu 
životnej úrovne, podpore hospodárskeho rastu a stability, pokroku v oblasti právneho 
štátu, dobrej správy vecí verejných, k trvalo udržateľnému rozvoju a dodržiavaniu 
ľudských práv vo Vietname, pričom zároveň umožňuje EÚ presadzovať ciele v oblasti 
mieru a stability v regióne.


