
 

AM\1027463SV.doc  PE533.886v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

15.4.2014 B7-0367/8 

Ändringsförslag  8 
Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0367/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och de vietnamesiska 

myndigheterna att förhandla fram effektiva 

och transparenta upphandlingssystem för 

att säkerställa en rättvis konkurrens mellan 

privata och statligt ägda företag vid 

tilldelningen av offentliga kontrakt, samt 

att säkra en så bred täckning som möjligt 

och inkludera företag inom offentlig sektor 

samtidigt som man tar vederbörlig hänsyn 

till känsliga frågor och behov på båda 

sidor. 

11. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och de vietnamesiska 

myndigheterna att förhandla fram effektiva 

och transparenta upphandlingssystem för 

att säkerställa en rättvis konkurrens mellan 

privata och statligt ägda företag vid 

tilldelningen av offentliga kontrakt, samt 

att säkra en så bred täckning som möjligt 

och inkludera företag inom offentlig sektor 

samtidigt som man tar vederbörlig hänsyn 

till känsliga frågor och behov på båda 

sidor. Parlamentet betonar dock att 

offentlig upphandling är ett viktigt verktyg 

för ekonomisk utveckling i 

utvecklingsländer och att praktiskt taget 

inga utvecklingsländer har anslutit sig till 

avtalet om offentlig upphandling. 

Parlamentet påminner om att detta avtal 

ger utvecklingsländerna möjlighet att 

göra avsteg och undantag från principen 

om nationell behandling. Kommissionen 

uppmanas att avstå ifrån att begära 

marknadstillträde och åtaganden om 

nationell behandling från Vietnams sida, 

inklusive inom sektorn för miljövänlig 

energi. 

Or. en 



 

AM\1027463SV.doc  PE533.886v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

15.4.2014 B7-0367/9 

Ändringsförslag  9 
Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0367/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet begär att man ser 

till att ett investeringsavtal inte begränsar 

framstegen när det gäller de båda parternas 

ratificering och fullständiga genomförande 

av internationella avtal om mänskliga 

rättigheter, ILO-konventioner och 

multilaterala miljöavtal. 

17. Europaparlamentet begär att man ser 

till att ett investeringsavtal inte begränsar 

framstegen när det gäller de båda parternas 

ratificering och fullständiga genomförande 

av internationella avtal om mänskliga 

rättigheter, ILO-konventioner och 

multilaterala miljöavtal. Parlamentet vill 

se att avtalet förses med en så kallad 

internationell förpliktelseklausul som 

innebär att skyldigheter beträffande skydd 

av investeringar måste styras av alla 

parters skyldigheter enligt internationella 

fördrag och internationell sedvanerätt, 

särskilt i fråga om mänskliga rättigheter, 

arbetsrättigheter och miljöskydd. 

Or. en 



 

AM\1027463SV.doc  PE533.886v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

15.4.2014 B7-0367/10 

Ändringsförslag  10 
Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0367/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 20a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillämpa en 

villkorsbaserad strategi för att erbjuda ett 

undertecknande av frihandelsavtalet i 

utbyte mot konkreta framsteg i fråga om 

mänskliga rättigheter och andra 

grundläggande rättigheter. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/11 

Ändringsförslag  11 
Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0367/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 23 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att så snart som möjligt 

genomföra en konsekvensbeskrivning när 

det gäller mänskliga rättigheter, i enlighet 

med parlamentets resolution av den 

25 november 2010 om mänskliga 

rättigheter samt sociala normer och 

miljönormer i internationella handelsavtal
1
, 

i syfte att säkerställa ”begripliga 

handelsindikatorer grundade på mänskliga 

rättigheter samt på sociala normer och 

miljönormer”. 

23. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att så snart som möjligt 

genomföra en konsekvensbeskrivning när 

det gäller mänskliga rättigheter, i enlighet 

med parlamentets resolution av den 

25 november 2010 om mänskliga 

rättigheter samt sociala normer och 

miljönormer i internationella handelsavtal
1
, 

i syfte att säkerställa ”begripliga 

handelsindikatorer grundade på mänskliga 

rättigheter samt på sociala normer och 

miljönormer”, och i enlighet med 

rapporten från FN:s särskilde rapportör 

för rätten till mat. 

________________________ ____________________ 

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

Or. en 

 

 


