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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Lamenta o facto de a UE não ter realizado uma avaliação de impacto sobre os direitos 
humanos antes de encetar negociações; reitera com a maior veemência possível que as 
partes do Acordo de Proteção dos Investimentos (IPA) e os investidores protegidos 
devem respeitar todas as normas e obrigações internacionais em matéria de direitos 
humanos, para além das decorrentes da legislação nacional; insta a Comissão a realizar 
avaliações de impacto independentes sobre os direitos humanos e a efetuar consultas 
prévias com as pessoas e as comunidades que poderão ser afetadas por acordos 
comerciais e de investimento antes da celebração de acordos futuros;

2. Observa com preocupação que a proteção conferida aos investidores está a ultrapassar a 
evolução das responsabilidades dos investidores; sublinha, a este respeito, a importância 
de um mecanismo independente de controlo e de apresentação de queixas que possa ser 
utilizado pelas populações afetadas e que tenha autoridade para emitir decisões 
vinculativas em relação aos impactos negativos em matéria de direitos humanos dos 
acordos de comércio e investimento; exorta a UE e o Vietname a assumirem um papel 
de liderança na abordagem desta questão a nível multilateral, através de uma 
participação ativa nas negociações nas Nações Unidas destinadas a criar um instrumento 
juridicamente vinculativo que regule, no âmbito do direito internacional em matéria de 
direitos humanos, as atividades das empresas multinacionais e de outras empresas;

3. Insta as partes a protegerem as organizações da sociedade civil (OSC) e os defensores 
dos direitos humanos que procuram lutar contra as repercussões prejudiciais dos 
acordos de comércio e investimento sobre os direitos humanos e proteger o ambiente 
contra quaisquer ataques que deles possam advir;

4. Recorda que o Vietname é um país em desenvolvimento; salienta que, para ajudar a 
concretizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o ODS n.º 1, 
relativo à erradicação da pobreza, o ODS n.º 8, relativo ao trabalho digno e o ODS 
n.º 10, relativo à redução das desigualdades, o investimento deve servir para promover a 
criação de emprego de qualidade, apoiar as economias locais e respeitar plenamente a 
regulamentação nacional, incluindo os requisitos fiscais; 

5. Exorta as partes a terem em conta os princípios e instrumentos acordados a nível 
internacional, como as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais, os 
Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e os 
Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável, e a abordarem as 
questões pendentes, como o bem-estar dos animais das explorações agrícolas e dos 
animais selvagens;

6. Manifesta profunda preocupação relativamente aos danos ambientais no Vietname, em 
particular a poluição, a desflorestação e as atividades mineiras não sustentáveis que 
estão a devastar cursos de água e regiões inteiras e a perturbar o modo de vida das 
comunidades locais; solicita um acompanhamento regular e a apresentação de relatórios 
sobre o impacto das atividades dos investidores da UE na degradação do ambiente, 
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incluindo a consulta das populações locais e das OSC;

7. Reconhece que o Sistema de Tribunais de Investimento (STI) assinala uma melhoria 
relativamente aos atuais tratados bilaterais de investimento entre 21 Estados-Membros e 
o Vietname; congratula-se com a utilização das regras de transparência da Comissão das 
Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (CNUDCI) nas disposições 
relativas à resolução de litígios; salienta que a proteção das decisões legítimas de 
política pública e o direito de regulamentar não devem ser postos em causa pelos 
investidores; insiste no acompanhamento regular e na apresentação de relatórios ao 
Parlamento Europeu sobre como os investidores europeus utilizam o STI.
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