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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj in multilateralizem pomembni orodji za izboljšanje 
življenja ljudi; opozarja, da je eden od ciljev instrumenta za predpristopno pomoč 
okrepiti gospodarske, trgovinske in naložbene odnose med EU in Vietnamom v skladu s 
ciljem trajnostnega razvoja ter spodbujati trgovino in naložbe na način, ki upošteva 
visoke ravni varstva okolja in zaščite delavcev ter ustrezne mednarodno priznane 
standarde in sporazume;

2. pozdravlja intenzivnejši politični dialog med EU in Vietnamom ter večji potencial za 
obravnavanje vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami v okviru institucionalnih 
mehanizmov, vzpostavljenih v skladu s členom 35 sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ter členom 13 sporazuma o prosti trgovini; meni, da omenjena člena 
zagotavljata potrebna orodja za obravnavanje vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami, 
povezanih z instrumentom za predpristopno pomoč;

3. poudarja, da se v skladu s členom 35 sporazuma o partnerstvu podpisnici strinjata, da 
bosta sodelovali pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic, tudi z izvajanjem 
mednarodnih instrumentov na področju človekovih pravic, katerih podpisnici sta;

4. v celoti podpira dialog o človekovih pravicah med EU in Vietnamom, ki je zelo 
učinkovit način za razpravo o vprašanjih, povezanih s človekovimi pravicami; poziva k 
okrepitvi letnega dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom, v katerem bi 
sodelovala lokalna in mednarodna civilna družba in pri katerem bi se upoštevale 
informacije, prejete od ustreznih mednarodnih organizacij;

5. poudarja pomen instrumenta za predpristopno pomoč, ki prispeva k dvigu življenjskega 
standarda, spodbuja gospodarsko rast in stabilnost ter podpira načelo pravne države, 
dobro upravljanje, trajnostni razvoj in spoštovanje človekovih pravic v Vietnamu, hkrati 
pa EU omogoča podpirati cilj miru in stabilnosti v regiji.


