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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. ζητεί από την Επιτροπή και τις αρχές 

του Βιετνάµ να διαπραγµατευτούν 

αποτελεσµατικά και χαρακτηριζόµενα από 

διαφάνεια συστήµατα ανάθεσης 

συµβάσεων, προκειµένου να 

διασφαλιστούν ισότιµοι όροι 

ανταγωνισµού ανάµεσα σε ιδιωτικές και 

κρατικές επιχειρήσεις όσον αφορά την 

ανάθεση συµβάσεων, και να εξασφαλιστεί 

η ευρύτερη δυνατή κάλυψη που θα 

περιλαµβάνει επιχειρήσεις του δηµοσίου 

τοµέα, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη 

αµοιβαία ευαίσθητα σηµεία και ανάγκες· 

11. ζητεί από την Επιτροπή και τις αρχές 

του Βιετνάµ να διαπραγµατευτούν 

αποτελεσµατικά και χαρακτηριζόµενα από 

διαφάνεια συστήµατα ανάθεσης 

συµβάσεων, προκειµένου να 

διασφαλιστούν ισότιµοι όροι 

ανταγωνισµού ανάµεσα σε ιδιωτικές και 

κρατικές επιχειρήσεις όσον αφορά την 

ανάθεση συµβάσεων, και να εξασφαλιστεί 

η ευρύτερη δυνατή κάλυψη που θα 

περιλαµβάνει επιχειρήσεις του δηµοσίου 

τοµέα, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη 

αµοιβαία ευαίσθητα σηµεία και ανάγκες· 

τονίζει, ωστόσο, ότι οι δηµόσιες 
συµβάσεις συνιστούν θεµελιώδες εργαλείο 
οικονοµικής ανάπτυξης για τις 
αναπτυσσόµενες χώρες (ΑΧ) και ότι στην 
πράξη καµία σχεδόν ΑΧ δεν είχε 
πρόσβαση στη συµφωνία για τις δηµόσιες 
συµβάσεις (Σ∆Σ)· υπενθυµίζει ωστόσο 
ότι η Σ∆Σ παρέχει στις ΑΧ τη 
δυνατότητα να εφαρµόζουν 
αντισταθµίσεις και εξαιρέσεις από την 
αρχή της εθνικής µεταχείρισης· ζητεί από 
την Επιτροπή να µην επιδιώξει την 
πρόσβαση στην αγορά ούτε και 
δεσµεύσεις όσον αφορά την εθνική 
µεταχείριση από το Βιετνάµ, ακόµη και 
σε ό,τι αφορά τον τοµέα της πράσινης 
ενέργειας· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. ζητεί να εξασφαλιστεί ότι µια 

ενδεχόµενη επενδυτική συµφωνία δεν θα 

παρεµποδίζει τη σηµείωση προόδου στην 

κύρωση και πλήρη εφαρµογή, και από τις 

δύο πλευρές, διεθνών συµφωνιών για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, συµβάσεων της 

∆ΟΕ και πολυµερών συµφωνιών για το 

περιβάλλον (ΠΣΠ)· 

17. ζητεί να εξασφαλιστεί ότι µια 

ενδεχόµενη επενδυτική συµφωνία δεν θα 

παρεµποδίζει τη σηµείωση προόδου στην 

κύρωση και πλήρη εφαρµογή, και από τις 

δύο πλευρές, διεθνών συµφωνιών για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, συµβάσεων της 

∆ΟΕ και πολυµερών συµφωνιών για το 

περιβάλλον (ΠΣΠ)· ζητεί να 
συµπεριληφθεί στη συµφωνία «ρήτρα 
διεθνούς υποχρέωσης» που θα προβλέπει 
ότι οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε 
την προστασία των επενδύσεων πρέπει να 
νοούνται υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται οι υποχρεώσεις όλων των 
µερών σύµφωνα µε διεθνείς συνθήκες και 
το εθιµικό διεθνές δίκαιο, και ιδίως σε 
ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων και την 
προστασία του περιβάλλοντος· 
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Παράγραφος 20α  

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  20α. καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει 
µια προσέγγιση βασιζόµενη στην 
πλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων, έτσι 
ώστε να προσφέρει την υπογραφή της 
ΣΕΣ σε αντάλλαγµα συγκεκριµένης 
προόδου στον τοµέα των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και άλλων θεµελιωδών 
δικαιωµάτων· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

23. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 

το συντοµότερο δυνατόν την εκτίµηση του 

αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώµατα 

που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισµά 

του της 25ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 

στις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες,
1 

προκειµένου να εξασφαλιστούν 

«κατανοητοί εµπορικοί δείκτες µε βάση τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα»· 

________________ 

1 ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31. 

23. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 

το συντοµότερο δυνατόν την εκτίµηση του 

αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώµατα 

που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισµά 

του της 25ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 

στις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες, 

προκειµένου να εξασφαλιστούν 

«κατανοητοί εµπορικοί δείκτες µε βάση τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα», 
και µάλιστα σε συµφωνία µε την έκθεση 
του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το 
δικαίωµα στην τροφή· 

_______________ 

1 ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31. 
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