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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab kahetsust asjaolu üle, et enne läbirääkimiste alustamist ei hinnanud EL 
lepingu mõju inimõigustele; kinnitab veel kord resoluutselt, et investeeringute kaitse 
lepingu osalised ja sellega kaitstavad investorid peavad järgima kõiki rahvusvahelisi 
inimõiguste standardeid ja kohustusi lisaks neile, mis tulenevad siseriiklikest 
õigusaktidest; kutsub komisjoni üles enne tulevaste lepingute sõlmimist viima läbi 
sõltumatud inimõigustealased mõjuhinnangud ning konsulteerima eelnevalt üksikisikute 
ja kogukondadega, keda kaubandus- ja investeerimislepingud võivad mõjutada;

2. märgib murega, et investoritele pakutav kaitse kasvab kiiremini kui investorite 
kohustused; rõhutab sellega seoses sõltumatu järelevalve- ja kaebuste esitamise 
mehhanismi tähtsust, mida saavad kasutada mõjutatud elanikud ja millel on õigus teha 
siduvaid otsuseid seoses kaubandus- ja investeerimislepingute negatiivse mõjuga 
inimõigustele; nõuab, et EL ja Vietnam võtaksid juhtrolli kõnealuse probleemi 
lahendamisel mitmepoolsel tasandil, osaledes aktiivselt ÜRO läbirääkimistes õiguslikult 
siduva instrumendi loomiseks, millega saaks rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate 
õigusaktide raames reguleerida rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude ettevõtete 
tegevust;

3. kutsub lepinguosalisi üles kaitsma kodanikuühiskonna organisatsioone ja inimõiguste 
kaitsjaid, kelle eesmärk on tegeleda kaubandus- ja investeerimislepingute kahjuliku 
mõjuga inimõigustele ning kaitsta keskkonda võimalike rünnakute eest;

4. tuletab meelde, et Vietnam on arenguriik; rõhutab, et selleks et aidata saavutada kestliku 
arengu eesmärgid, eelkõige kestliku arengu eesmärk nr 1, mis käsitleb vaesuse 
kaotamist, kestliku arengu eesmärk nr 8 inimväärse töö kohta ja kestliku arengu 
eesmärk nr 10 ebavõrdsuse vähendamise kohta, peavad investeeringud toetama 
kvaliteetsete töökohtade loomist, toetama kohalikku majandust ja järgima täielikult 
siseriiklikke eeskirju, sealhulgas maksunõudeid; 

5. kutsub osalisi üles võtma arvesse rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid ja 
vahendeid, nagu OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele, ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted ning ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtted, 
ning käsitlema selliseid lahendamata küsimusi nagu põllumajandusloomade ja 
metsloomade heaolu;

6. väljendab tõsist muret keskkonnakahjude pärast Vietnamis, eelkõige seoses reostuse, 
metsade hävitamise ning jätkusuutmatu kaevandustegevusega, mis hävitavad terveid 
piirkondi ja veeteid ning kahjustavad kohalike kogukondade eluviisi; nõuab tungivalt 
korrapärast seiret ja aruandlust ELi investorite tegevuse mõju kohta keskkonnaseisundi 
halvenemisele, sealhulgas konsulteerimist kohalike elanike ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega;

7. tunnistab, et investeerimiskohtu süsteem on samm edasi praegusest ELi liikmesriikide ja 
Vietnami vahel sõlmitud 21 kahepoolsest investeerimislepingust; väljendab heameelt 
ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL) läbipaistvuseeskirjade 
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kasutamise üle vaidluste lahendamist käsitlevates sätetes; rõhutab, et investorid ei tohi 
vaidlustada õiguspäraste avaliku poliitika otsuste kaitset ja õigust kehtestada 
õigusnorme; nõuab Euroopa Parlamendi korrapärast seiret ja aruandlust selle kohta, 
kuidas Euroopa investorid investeerimiskohtu süsteemi kasutavad.
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