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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at økonomisk udvikling og multilateralisme er vigtige redskaber til at 
forbedre menneskers liv; påpeger, at et af målene med investeringsbeskyttelsesaftalen er 
at styrke de økonomiske, handelsmæssige og investeringsmæssige forbindelser mellem 
EU og Vietnam i overensstemmelse med målet om bæredygtig udvikling og at fremme 
handel og investeringer i fuld overensstemmelse med internationalt anerkendte 
standarder og aftaler vedrørende menneskerettigheder, miljø og arbejde;

2. beklager, at Kommissionen ikke har foretaget en vurdering af 
investeringsbeskyttelsesaftalens indvirkning på menneskerettighederne, hvilket er i 
modstrid med Den Europæiske Ombudsmands afgørelse fra 2015 og EU's 
handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati; opfordrer Kommissionen 
til straks at foretage en vurdering af indvirkningen på menneskerettighederne; påpeger, 
at Kommissionen også forpligtede sig til at foretage en efterfølgende økonomisk, social 
og miljømæssig konsekvensanalyse;

3. glæder sig over den styrkede politiske dialog mellem EU og Vietnam og muligheden for 
at tage menneskerettighedsspørgsmål op inden for rammerne af de institutionelle 
mekanismer, der er indført i henhold til artikel 35 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
og artikel 13 i frihandelsaftalen; gentager, at disse artikler sammen med et system med 
regelmæssig evaluering udgør redskaber til at håndtere de bekymringer om 
menneskerettighederne, der er forbundet med gennemførelsen af 
investeringsbeskyttelsesaftalen, men at de skal ledsages af kontrol fra EU's og dets 
medlemsstaters side og af en uafhængig overvågnings- og klagemekanisme, der giver 
de berørte borgere og interessenter effektiv klageadgang og et redskab til afhjælpning af 
potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne; noterer sig, at disse 
foranstaltninger fuldt ud er parternes ansvar og kun er blevet anvendt under ganske 
særlige omstændigheder, selv om en part ensidigt kan træffe passende foranstaltninger, 
når den mener, at den anden part har begået en væsentlig overtrædelse af partnerskabs- 
og samarbejdsaftalen;

4. understreger, at parterne i henhold til afsnit VI i partnerskabs- og samarbejdsaftalen er 
enige om at samarbejde om at fremme og beskytte menneskerettighederne og om at 
samarbejde på områderne ligestilling mellem kønnene, klimaændringer, migration, 
sundhed, uddannelse og erhvervsuddannelse, socioøkonomiske anliggender og reform 
af den offentlige forvaltning for at sikre, at de høje standarder og værdier, som EU 
fremmer, afspejles i de kommende reformer i Vietnam, herunder med hensyn til 
gennemførelsen af de internationale menneskerettighedsinstrumenter, som Vietnam er 
part i; bemærker med bekymring, at menneskerettighedssituationen er blevet forværret 
siden partnerskabs- og samarbejdsaftalens ikrafttræden;

5. understreger, at parterne og investorerne skal overholde alle relevante internationale 
menneskerettighedsstandarder og ‑forpligtelser; fremhæver investorernes ansvar i 
overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; minder om, at 
virksomhederne skal overholde internationale menneskerettigheds- og miljøstandarder; 
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opfordrer EU og Vietnam til at samarbejde om at udarbejde en handlingsplan til 
bekæmpelse af børnearbejde, herunder de nødvendige rammer for virksomhederne;

6. støtter fuldt ud en vedvarende, reel og resultatorienteret dialog om menneskerettigheder 
mellem EU og Vietnam, herunder inden for rammerne af den bilaterale 
menneskerettighedsdialog og andre møder på højt plan, der er relevante for bilaterale 
investeringer; opfordrer til, at den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og 
Vietnam styrkes med inddragelse af uafhængige lokale civilsamfundsorganisationer og 
menneskerettighedsforkæmpere; understreger i den forbindelse, at Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten er nødt til at være særligt opmærksomme på, at det uafhængige 
civilsamfund er blevet stærkt undertrykt og i vid udstrækning arbejder under jorden af 
frygt for forfølgelse og gengældelse; beklager, at Vietnam ved mindst to lejligheder har 
tilbageholdt aktivister umiddelbart forud for dialogerne; insisterer på vigtigheden af at 
rejse individuelle sager og følge op på disses status under dialogerne; beklager manglen 
på håndgribelige resultater efter flere runder af menneskerettighedsdialoger mellem EU 
og Vietnam; opfordrer til, at de oplysninger, der modtages fra de relevante 
internationale organisationer, tages i betragtning som led i disse dialoger, som bør 
fokusere på konkrete resultater;

7. understreger den betydning, som investeringsbeskyttelsesaftalen kan have med hensyn 
til at bidrage til at hæve levestandarden og fremme velstand og stabilitet, 
retsstatsprincippet, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling og respekt for 
menneskerettighederne i Vietnam samt med hensyn til at sætte EU i stand til at fremme 
sit mål om fred og stabilitet i regionen; understreger, at en utvetydig opretholdelse af 
disse universelle værdier er en betingelse for enhver aftale mellem EU og et tredjeland; 
er bekymret over, at der mangler menneskerettighedsforpligtelser for investorer, der kan 
håndhæves;

8. noterer sig, at retspraksis inden for investeringsdomstolssystemet bør sikre overholdelse 
af menneskerettighedsstandarderne; bemærker, at de høje omkostninger, der er 
forbundet med procedurerne inden for investeringsdomstolssystemet, potentielt kan 
begrænse adgangen til retfærdighed og retsmidler for de berørte borgere; beklager, at 
civilsamfundet på grund af mangel på garanterede amicus curiae-bestemmelser kan 
have begrænset adgang til og begrænset mulighed for at deltage i sager;

9. anbefaler, at Parlamentet kun godkender aftalen, hvis henstillingerne i denne beslutning 
vedtages på lovlig og effektiv vis.
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