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Poprawka  8 

Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Komisję i władze wietnamskie 

do wynegocjowania skutecznych i 

przejrzystych systemów zamówień, aby 

zapewnić uczciwą konkurencję między 

prywatnymi i państwowymi 

przedsiębiorstwami przy udzielaniu 

zamówień publicznych, a takŜe do 

zapewnienia jak najszerszego zasięgu, 

obejmującego przedsiębiorstwa sektora 

publicznego, przy odpowiednim 

uwzględnieniu kwestii newralgicznych dla 

obu stron i ich potrzeb; 

11. wzywa Komisję i władze wietnamskie 

do wynegocjowania skutecznych i 

przejrzystych systemów zamówień, aby 

zapewnić uczciwą konkurencję między 

prywatnymi i państwowymi 

przedsiębiorstwami przy udzielaniu 

zamówień publicznych, a takŜe do 

zapewnienia jak najszerszego zasięgu, 

obejmującego przedsiębiorstwa sektora 

publicznego, przy odpowiednim 

uwzględnieniu kwestii newralgicznych dla 

obu stron i ich potrzeb; podkreśla jednak, 

Ŝe zamówienia publiczne są podstawowym 

narzędziem rozwoju gospodarczego 

krajów rozwijających się oraz Ŝe 

praktycznie Ŝaden kraj rozwijający się nie 

wypracował porozumienia w sprawie 

zamówień publicznych (GPA); 

przypomina jednak, Ŝe GPA daje krajom 

rozwijającym się moŜliwość stosowania 

kompensat i wyjątków od zasady 

traktowania narodowego; wzywa Komisję, 

aby nie wymagała od Wietnamu 

zobowiązania w zakresie dostępu do rynku 

i traktowania narodowego w stosunku do 

Wietnamu, łącznie z sektorem energii 

ekologicznej; 

Or. en 
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Franziska Keller 
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Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. domaga się zagwarantowania, Ŝe 

umowa inwestycyjna nie hamuje postępu w 

ratyfikowaniu i pełnym wdraŜaniu przez 

obie strony międzynarodowych 

porozumień dotyczących praw człowieka, 

konwencji MOP i wielostronnych umów 

środowiskowych; 

17. domaga się zagwarantowania, Ŝe 

umowa inwestycyjna nie hamuje postępu w 

ratyfikowaniu i pełnym wdraŜaniu przez 

obie strony międzynarodowych 

porozumień dotyczących praw człowieka, 

konwencji MOP i wielostronnych umów 

środowiskowych; domaga się 

uwzględnienia w umowie „klauzuli o 

zobowiązaniach międzynarodowych”, 

zgodnie z którą zobowiązania dotyczące 

ochrony inwestorów naleŜałoby 

interpretować z zastrzeŜeniem wszelkich 

zobowiązań stron wynikających z 

traktatów międzynarodowych i 

międzynarodowego prawa zwyczajowego, 

zwłaszcza odnośnie do praw człowieka, 

praw pracowniczych i ochrony 

środowiska; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. wzywa Komisję do stosowania 

podejścia opartego na warunkowości, tak 

aby zaoferować podpisanie umowy o 

wolnym handlu w zamian za konkretne 

postępy w dziedzinie praw człowieka i 

innych praw podstawowych; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. wzywa Komisję do jak najszybszego 

przeprowadzenia oceny wpływu na prawa 

człowieka, której Parlament domagał się w 

swojej rezolucji z dnia 25 listopada 2010 r. 

w sprawie praw człowieka oraz norm 

społecznych i środowiskowych w 

międzynarodowych umowach 

handlowych
1
  z myślą o wprowadzeniu 

„czytelnych wskaźników handlowych, 

opartych na prawach człowieka oraz 

normach środowiskowych i społecznych”; 

________________ 

1 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31. 

23. wzywa Komisję do jak najszybszego 

przeprowadzenia oceny wpływu na prawa 

człowieka, której Parlament domagał się w 

swojej rezolucji z dnia 25 listopada 2010 r. 

w sprawie praw człowieka oraz norm 

społecznych i środowiskowych w 

międzynarodowych umowach 

handlowych
1
 z myślą o wprowadzeniu 

„czytelnych wskaźników handlowych, 

opartych na prawach człowieka oraz 

normach środowiskowych i społecznych” 

oraz zgodnie ze sprawozdaniem 

specjalnego sprawozdawcy ONZ w 

sprawie prawa do poŜywienia; 

_______________ 

1 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31. 

Or. en 

 

 


