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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 i fullständig överensstämmelse med 
internationellt erkända standarder och avtal på människorätts-, miljö- och 
arbetsskyddsområdet.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte genomförde någon 
konsekvensbedömning avseende de mänskliga rättigheterna i samband med avtalet om 
investeringsskydd mellan EU och Vietnam, vilket strider mot EU-ombudsmannens 
beslut från 2015 och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål genomföra en 
konsekvensbedömning avseende de mänskliga rättigheterna. Parlamentet påpekar att 
kommissionen även har åtagit sig att göra en ekonomisk, social och miljömässig 
konsekvensbedömning i efterhand.

3. Europaparlamentet välkomnar den stärkta politiska dialogen mellan EU och Vietnam 
och möjligheten att ta itu med människorättsfrågor inom ramen för de institutionella 
mekanismer som inrättats genom artikel 35 i partnerskaps- och samarbetsavtalet och 
artikel 13 i frihandelsavtalet. Parlamentet upprepar att dessa artiklar, jämte ett system 
med regelbunden utvärdering, utgör verktyg för att ta itu med människorättsfrågor i 
samband med genomförandet av avtalet om investeringsskydd, men att de måste åtföljas 
av en granskning som genomförs av EU och dess medlemsstater och av en oberoende 
mekanism för övervakning och klagomål, som ger drabbade medborgare och berörda 
parter effektiv tillgång till rättsmedel och ett verktyg för att hantera eventuella negativa 
människorättskonsekvenser. Parlamentet konstaterar att även om en part ensidigt kan 
vidta lämpliga åtgärder när den anser att den andra parten har begått en väsentlig 
överträdelse av partnerskaps- och samarbetsavtalet, har parterna fullständig 
bestämmanderätt över åtgärderna, och de har utnyttjats under mycket exceptionella 
omständigheter.

4. Europaparlamentet betonar att parterna, i enlighet med avdelning VI i partnerskaps- och 
samarbetsavtalet, är överens om att samarbeta för att främja och skydda mänskliga 
rättigheter, och, när det gäller jämställdhet, klimatförändringar, migration, hälsa, 
utbildning, socioekonomiska frågor och en reform av den offentliga förvaltningen, se 
till att de höga standarder och värderingar som EU främjar återspeglas i kommande 
reformer i Vietnam, bland annat när det gäller genomförandet av internationella 
instrument för mänskliga rättigheter i vilka Vietnam är part. Parlamentet konstaterar 
med oro att situationen för de mänskliga rättigheterna har förvärrats sedan partnerskaps- 
och samarbetsavtalet trädde i kraft.

5. Europaparlamentet understryker att parterna och investerarna måste respektera alla 
relevanta internationella normer och skyldigheter med avseende på mänskliga 
rättigheter. Parlamentet betonar investerarnas ansvar i enlighet med OECD:s riktlinjer 
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för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter. Parlamentet påminner om att företagen måste följa internationella 
människorätts- och miljönormer. Parlamentet uppmanar EU och Vietnam att samarbeta 
för att ta fram en handlingsplan för att bekämpa barnarbete, inklusive den nödvändiga 
ramen för företag.

6. Europaparlamentet stöder till fullo ett kontinuerligt, genuint och resultatinriktat 
engagemang för mänskliga rättigheter mellan EU och Vietnam, även inom ramen för 
den bilaterala dialogen om mänskliga rättigheter och andra möten på hög nivå som är 
relevanta för bilaterala investeringar. Parlamentet efterlyser en förstärkning av den 
årliga människorättsdialogen mellan EU och Vietnam med deltagande av oberoende 
lokala organisationer i det civila samhället och människorättsförsvarare. Parlamentet 
betonar i detta avseende att kommissionen och utrikestjänsten måste vara särskilt 
uppmärksamma på att det oberoende civila samhället har utsatts för kraftigt förtryck och 
i stor utsträckning verkar under jorden av rädsla för förföljelser och repressalier. 
Parlamentet beklagar att Vietnam vid minst två tillfällen har fängslat aktivister 
omedelbart före dialogerna. Parlamentet insisterar på betydelsen av att ta upp enskilda 
fall och följa upp situationen under dessa dialoger. Parlamentet beklagar att det saknas 
konkreta resultat efter flera omgångar av människorättsdialoger mellan EU och 
Vietnam. Parlamentet begär att information från relevanta internationella organisationer 
tas upp i dialogerna, som bör inriktas på konkreta resultat.

7. Europaparlamentet understryker vikten av avtalet om investeringsskydd, som kan bidra 
till att höja levnadsstandarden, främja välstånd 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. Parlamentet betonar att ett otvetydigt upprätthållande av dessa universella 
värden ingår som ett villkor i alla avtal mellan EU och en tredjestat. Parlamentet är 
bekymrat över bristen på verkställbara människorättsliga skyldigheter för investerare.

8. Europaparlamentet noterar att rättspraxis från investeringsdomstolssystemet (ICS) bör 
säkerställa upprätthållandet av människorättsnormer. Parlamentet noterar att de höga 
kostnader som är kopplade till investeringsdomstolssystemet riskerar att minska 
tillgången till rättslig prövning och rättsmedel för berörda medborgare. Parlamentet 
beklagar att det civila samhället kan få begränsad tillgång till och möjlighet att delta i 
mål på grund av bristen på garanterade Amicus curiae-bestämmelser.

9. Europaparlamentet rekommenderar att parlamentet godkänner avtalet endast om 
rekommendationerna i denna resolution antas rättsligen och genomförs i praktiken.
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