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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att ekonomisk utveckling och multilateralism är viktiga 
verktyg för att förbättra människors liv. Parlamentet påpekar att ett av målen för avtalet 
om investeringsskydd är att stärka förbindelserna när det gäller ekonomi, handel och 
investeringar mellan EU och Vietnam i överensstämmelse med målet om hållbar 
utveckling, och att främja handel och investeringar på ett sätt som beaktar en hög nivå 
när det gäller miljö- och arbetarskydd och relevanta internationellt erkända standarder 
och avtal.

2. Europaparlamentet välkomnar den stärkta politiska dialogen mellan EU och Vietnam 
och den förbättrade potentialen att ta itu med människorättsfrågor inom ramen för de 
institutionella mekanismer som inrättats genom artikel 35 i avtalet om partnerskap och 
samarbete och artikel 13 i frihandelsavtalet. Parlamentet anser att dessa artiklar 
tillhandahåller de verktyg som behövs för att ta itu med människorättsfrågor i samband 
med avtalet om investeringsskydd.

3. Europaparlamentet betonar att parterna enligt artikel 35 i partnerskaps- och 
samarbetsavtalet är överens om att samarbeta för att främja och försvara mänskliga 
rättigheter, inbegripet med avseende på genomförandet av de internationella instrument 
för mänskliga rättigheter i vilka de är parter.

4. Europaparlamentet stödjer till fullo dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och 
Vietnam, som är ett mycket effektivt sätt att diskutera frågor med anknytning till 
mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser en förstärkning av den årliga 
människorättsdialogen mellan EU och Vietnam med deltagande av det lokala och 
internationella civila samhället och med beaktande av information från relevanta 
internationella organisationer.

5. Europaparlamentet understryker vikten av avtalet om investeringsskydd, som bidrar till 
att höja levnadsstandarden, främja ekonomisk tillväxt och stabilitet, rättsstatsprincipen, 
goda styrelseformer, hållbar utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna i 
Vietnam, och som samtidigt gör det möjligt för EU att främja sina mål om fred och 
stabilitet i denna region.


