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Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen og de 

vietnamesiske myndigheder til at forhandle 

sig frem til effektive og gennemsigtige 

ordninger for offentlige indkøb for at sikre 

fair konkurrence mellem private og 

statsejede virksomheder i forbindelse med 

indgåelse af offentlige kontrakter, og for at 

sikre den bredest mulige dækning, 

herunder offentlige virksomheder, med 

behørig hensyntagen til de gensidige 

forbehold og behov; 

11. opfordrer Kommissionen og de 

vietnamesiske myndigheder til at forhandle 

sig frem til effektive og gennemsigtige 

ordninger for offentlige indkøb for at sikre 

fair konkurrence mellem private og 

statsejede virksomheder i forbindelse med 

indgåelse af offentlige kontrakter, og for at 

sikre den bredest mulige dækning, 

herunder offentlige virksomheder, med 

behørig hensyntagen til de gensidige 

forbehold og behov; understreger 

imidlertid, at offentlige indkøb er et 

grundlæggende redskab til økonomisk 

udvikling for udviklingslandene, og at 

næsten ingen udviklingslande har 

tilsluttet sig aftalen om offentlige indkøb; 

minder imidlertid om, at aftalen om 

offentlige indkøb giver udviklingslandene 

mulighed for at anvende fravigelser og 

undtagelser fra princippet om national 

behandling; opfordrer Kommissionen til 

ikke at søge at opnå tilsagn om 

markedsadgang og national behandling 

fra Vietnam, også inden for sektoren for 

grøn energi; 

Or. en 
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Punkt 11 
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17. henstiller, at det sikres, at en 

investeringsaftale ikke hindrer fremskridt i 

retning af en ratificering og fuld 

gennemførelse af internationale aftaler på 

menneskerettighedsområdet, ILO-

konventioner og multilaterale miljøaftaler 

for nogen af parterne; 

17. henstiller, at det sikres, at en 

investeringsaftale ikke hindrer fremskridt i 

retning af en ratificering og fuld 

gennemførelse af internationale aftaler på 

menneskerettighedsområdet, ILO-

konventioner og multilaterale miljøaftaler 

for nogen af parterne; henstiller, at der 

medtages en “international 

forpligtelsesklausul” i aftalen, som 

fastsætter, at forpligtelser vedrørende 

beskyttelse af investeringer skal fortolkes 

på grundlag af alle parters forpligtelser i 

medfør af internationale traktater og 

folkeretlig sædvaneret, i særdeleshed 

vedrørende menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder og 

miljøbeskyttelse; 

Or. en 
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 20a. opfordrer Kommissionen til at 

anvende en tilgang baseret på 

konditionalitet og således tilbyde at 

undertegne frihandelsaftalen til gengæld 

for konkrete fremskridt vedrørende 

menneskerettigheder og andre 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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23. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til snarest muligt at gennemføre en 

menneskerettighedsvurdering i 

overensstemmelse med Parlamentets 

beslutning af 25. november 2010 om 

menneskerettigheder, sociale og 

miljømæssige standarder i internationale 

handelsaftaler
1
 for at sikre letforståelige 

handelsmæssige indikatorer baseret på 

menneskerettigheder og miljømæssige og 

sociale standarder; 

________________ 

1 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31. 

23. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til snarest muligt at gennemføre en 

menneskerettighedsvurdering i 

overensstemmelse med Parlamentets 

beslutning af 25. november 2010 om 

menneskerettigheder, sociale og 

miljømæssige standarder i internationale 

handelsaftaler
1
 for at sikre letforståelige 

handelsmæssige indikatorer, der er baseret 

på menneskerettigheder og miljømæssige 

og sociale standarder og er på linje med 

rapporten fra FN's særlige rapportør om 

retten til fødevarer; 

_______________ 
1 OJ C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 

Or. en 

 

 


