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15.4.2014 B7-0367/8 

Predlog spremembe  8 

Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva Komisijo in vietnamske oblasti, 

naj dosežejo dogovor o učinkovitih in 

preglednih sistemih javnih naročil, da se 

pri oddaji javnih naročil zagotovi pravična 

konkurenca med zasebnimi podjetij in 

podjetij v državni lasti, ter zagotovi 

najširše možno zajetje, vključi podjetja 

javnega sektorja, pri tem pa se ustrezno 

upoštevajo interese in potrebe obeh strani; 

11. poziva Komisijo in vietnamske oblasti, 

naj dosežejo dogovor o učinkovitih in 

preglednih sistemih javnih naročil, da se 

pri oddaji javnih naročil zagotovi pravična 

konkurenca med zasebnimi podjetij in 

podjetij v državni lasti, ter zagotovi 

najširše možno zajetje, vključi podjetja 

javnega sektorja, pri tem pa se ustrezno 

upoštevajo interesi in potrebe obeh strani; 

vendar poudarja, da so javna naročila 

bistveno orodje za gospodarski razvoj 

držav v razvoju in da se sporazumu o 

javnih naročilih dejansko ni pridružila 

nobena država v razvoju; opozarja, da 

sporazum o javnih naročilih omogoča 

državam v razvoju, da uporabijo 

kompenzacije in izključitve iz načela 

nacionalne obravnave; poziva Komisijo, 

naj od Vietnama ne zahteva zavez glede 

dostopa na trg in nacionalne obravnave, 

kar velja tudi za sektor zelene energije; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/9 

Predlog spremembe  9 

Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva, naj se zagotovi, da sporazum o 

naložbah ne bo omejeval napredka obeh 

strani pri ratifikaciji in celovitem izvajanju 

mednarodnih sporazumov o človekovih 

pravicah, konvencij MOD in večstranskih 

okoljskih sporazumov; 

17. poziva, naj se zagotovi, da sporazum o 

naložbah ne bo omejeval napredka obeh 

strani pri ratifikaciji in celovitem izvajanju 

mednarodnih sporazumov o človekovih 

pravicah, konvencij MOD in večstranskih 

okoljskih sporazumov; zahteva, da se v 

sporazum vključi „mednarodna klavzula o 

obveznostih“, ki določa, da je treba 

obveznosti v zvezi z zaščito naložb 

razlagati v skladu z obveznostmi vseh 

strani iz mednarodnih pogodb in 

mednarodnega običajnega prava, zlasti 

glede človekovih pravic, pravic delavcev 

in varovanja okolja; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/10 

Predlog spremembe  10 

Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a  

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. poziva Komisijo, naj uporabi pristop, 

ki bo temeljil na pogojenosti, tako da bo 

ponudila podpis sporazuma o prosti 

trgovini v zameno za konkreten napredek 

na področju človekovih pravic in drugih 

temeljnih pravic; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/11 

Predlog spremembe  11 

Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

Paul Murphy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj čim prej izvede 

oceno učinka na človekove pravice, kot je 

zahteval Parlament v resoluciji z dne 25. 

novembra 2010 o človekovih pravicah ter 

socialnih in okoljskih standardih v 

mednarodnih trgovinskih sporazumih
1
, da 

bi določila razumljive trgovinske 

kazalnike, ki bodo temeljili na človekovih 

pravicah ter okoljskih in socialnih 

standardih; 

________________ 
1 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31. 

23. poziva Komisijo, naj čim prej izvede 

oceno učinka na človekove pravice, kot je 

zahteval Parlament v resoluciji z dne 25. 

novembra 2010 o človekovih pravicah ter 

socialnih in okoljskih standardih v 

mednarodnih trgovinskih sporazumih
1
, in v 

skladu s poročilom posebnega 

poročevalca ZN za pravico do hrane, da bi 

določila razumljive trgovinske kazalnike, 

ki bodo temeljili na človekovih pravicah 

ter okoljskih in socialnih standardih; 

_______________ 
1 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31. 

Or. en 

 

 


