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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att det gav sitt godkännande till ramavtalet om 
vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam 
den 17 december 20151, ett avtal som fastställer framtida förbindelser och syftar till att 
stärka fortsatt samarbete i fråga om globala och regionala utmaningar. Parlamentet 
konstaterar med oro att situationen för de mänskliga rättigheterna har förvärrats sedan 
partnerskaps- och samarbetsavtalet trädde i kraft.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, trots att parlamentet begärde detta, inte 
gjorde någon konsekvensbedömning avseende de mänskliga rättigheterna i samband med 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, vilket strider mot EU-ombudsmannens beslut 
från 2015 och mot de åtaganden som görs i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 
och demokrati, och parlamentet uppmanar kommissionen att göra en sådan 
konsekvensbedömning omedelbart. Parlamentet påpekar att kommissionen också har 
åtagit sig att göra en ekonomisk, social och miljömässig konsekvensbedömning 
i efterhand.

3. Europaparlamentet understryker att Vietnam är en mycket viktig partner till EU 
i Sydostasien och bland Asean-länderna, särskilt, men inte enbart, när det gäller 
förhandlingar om klimatförändringar, god samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
ekonomiska och sociala framsteg och kampen mot terrorism. Parlamentet betonar att 
Vietnam måste bli en partner i främjandet av mänskliga rättigheter och demokratiska 
reformer. Parlamentet noterar att Vietnam innehar ordförandeskapet i Asean för 2020, och 
betonar behovet av att EU och Vietnam fullt ut respekterar och genomför Parisavtalet.

4. Europaparlamentet välkomnar avtalet mellan EU och Vietnams regering om inrättande av 
en ram för Vietnams deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, vilket undertecknades den 
17 oktober 2019. Parlamentet understryker att Vietnam blir det andra partnerlandet 
i Asien som undertecknar ett ramavtal om deltagande med EU. Parlamentet betonar att 
avtalet är ett viktigt steg framåt i förbindelserna mellan EU och Vietnam.

5. Europaparlamentet erkänner Vietnams ansträngningar för att genomföra en reformagenda, 
särskilt när det gäller miljörätt och arbetsrätt i frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att vidta alla lämpliga 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att effektivt garantera och genomföra högsta 
möjliga standarder för mänskliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, miljö- och 
arbetsnormer. Parlamentet välkomnar att Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 111 om 
icke-diskriminering, nr 138 och 182 om barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar den 
vietnamesiska regeringen att snabbt ratificera och fullt ut genomföra de återstående 
konventionerna. Parlamentet efterlyser en effektivt tillämpbar mekanism för kapitlet om 
handel och hållbar utveckling, och en tydlig, offentlig och bindande tidsplan för 

1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467.
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ratificering av ILO:s konventioner nr 87 om föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten och nr 105 om avskaffande av tvångsarbete.

6. Europaparlamentet är fortfarande oroat över kränkningarna av de mänskliga rättigheterna 
i Vietnam, bland annat genom domar, politisk skrämseltaktik, integritetskränkande 
övervakning, trakasserier, överfall, kidnappning och orättvisa rättegångar mot politiska 
aktivister, journalister, bloggare, oliktänkande och människorättsförsvarare, 
inskränkningar av tros-, yttrande- och föreningsfriheten samt tillämpningen av dödsstraff 
i Vietnam. Parlamentet uppmanar Vietnam att införa ett moratorium för dödsstraff och 
vidta omedelbara åtgärder för att avskaffa dödsstraffet. Parlamentet beklagar djupt att 
antalet politiska fångar och journalister, bloggare och människorättsaktivister samt 
arbetarledare, religiösa ledare och miljöaktivister som hålls fängslade har ökat under de 
senaste åren. Parlamentet begär att alla de som gripits enbart för att de har utövat sin 
yttrandefrihet ska friges, och att alla anklagelser mot dem ska dras tillbaka.

7. Europaparlamentet poängterar att mänskliga rättigheter utgör en hörnsten 
i frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling, och beklagar att 
frihandelsavtalet fokuserar på endast ett begränsat antal rättigheter, främst de 
grundläggande ILO-konventionerna. Parlamentet begär därför att de mänskliga 
rättigheterna ska inkluderas på ett mer övergripande sätt, tillsammans med en mekanism 
för att säkerställa att bestämmelserna verkligen tillämpas. Parlamentet begär en 
återkommande, oberoende utvärdering av avtalets inverkan.

8. Europaparlamentet uppmanar Vietnam att genomföra rekommendationerna från den 
senaste allmänna återkommande utvärderingen. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska 
myndigheterna att se till att landets lagstiftning stämmer överens med internationella 
normer och skyldigheter på de mänskliga rättigheternas område, inklusive den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam är 
part i, bland annat genom att se över sin strafflagstiftning, lagen om it-säkerhet och lagen 
om trosföreställning och religion. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att 
se till att lagstiftningen om offentliga möten och demonstrationer överensstämmer med 
rätten till mötes- och föreningsfrihet.

9. Europaparlamentet understryker att artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på gemensamma värden och intressen, samtidigt som 
skillnaderna mellan parternas utvecklingsnivåer beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i kommittén för handel och hållbar utveckling. I den 
händelse sådana frågor inte kan lösas kan den andra mekanismen, som gör det möjligt för 
en part att kräva en oberoende expertpanel, tyvärr förbli underordnad parternas egna 
förfaranden och deras vilja att använda den, vilket parlamentet beklagar. Parlamentet 
uppmanar EU och Vietnam att inrätta en oberoende övervakningsmekanism för 
mänskliga rättigheter och en oberoende klagomålsmekanism, som ger de berörda 
medborgarna och de lokala aktörerna ett effektivt rättsmedel och ett verktyg för att 
hantera eventuella negativa människorättskonsekvenser, bland annat genom att den 
mellanstatliga tvistlösningsmekanismen tillämpas på kapitlet om handel och hållbar 
utveckling.
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10. Europaparlamentet betonar att frihandelsavtalet skapar en institutionell och rättsligt 
bindande länk till avtalet om partnerskap och samarbete. Parlamentet påpekar att 
artikel 1 i avtalet om partnerskap och samarbete innehåller en standardklausul om 
mänskliga rättigheter, som gör att lämpliga åtgärder kan utlösas, bland annat, som en 
sista utväg, ett skyndsamt stopp för tillämpningen av partnerskaps- och samarbetsavtalet 
eller delar därav. Parlamentet påminner om att Europeiska ombudsmannen i mål 
1409/2014/MHZ om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam slog fast att ingressen till 
frihandelsavtalet och andra traditionella verktyg, såsom klausulen om en ”väsentlig del” 
i partnerskaps- och samarbetsavtalet och människorättsdialogen, var otillräckliga för att 
säkerställa tillräcklig respekt för EU-skyldigheter, särskilt när tredjelandets lagstiftning 
inte var förenlig med internationella människorättsnormer. Parlamentet efterlyser 
inrättande av en mekanism för att övervaka genomförandet av klausulen om mänskliga 
rättigheter på grundval av återkommande utvärderingar, och ett förfarande som 
fastställer tydliga och trovärdiga konsekvenser om någon bryter mot avtalet.

11. Europaparlamentet noterar med oro att det oberoende civila samhället i Vietnam har 
utsatts för kraftigt förtryck, och att en stor del av dess företrädare har gått under jorden av 
rädsla för förföljelse och repressalier. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka det 
tekniska biståndet och den tillgängliga finansieringen för utveckling av Vietnams 
oberoende civilsamhälle, för att stödja landets efterlevnad av de internationella 
skyldigheterna på människorättsområdet och övervakningen av att artikel 13 
i frihandelsavtalet genomförs korrekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera 
att de inhemska rådgivande grupper som föreskrivs i kapitlet om handel och hållbar 
utveckling omfattar verkligt oberoende företrädare för det civila samhället, och att 
klargöra vilka mekanismer som finns för att se till att de på ett korrekt och säkert sätt kan 
fullgöra sin uppgift att granska genomförandet av frihandelsavtalet utan rädsla för 
repressalier.

12. Europaparlamentet understryker att det, tillsammans med sin ansvariga 
interparlamentariska delegation, noga måste följa och övervaka utvecklingen i Vietnam 
och genomförandet av alla delar av frihandelsavtalet, för att kunna reagera på den 
utveckling som sker på plats. Europeiska utrikestjänsten och kommissionen uppmanas att 
bedriva ett närmare samarbete med Europaparlamentet inför de årliga 
människorättsdialogerna och tillhörande rapporter samt i fråga om uppdateringen av 
EU:s landstrategi för Vietnam avseende de mänskliga rättigheterna.

13. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att förbättringar är nödvändiga i Vietnam 
när det gäller rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, hållbar utveckling och respekt för 
de mänskliga rättigheterna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att formellt rapportera till 
parlamentet om Vietnams åtagande att göra framsteg i en rad människorättsfrågor, 
i enlighet med parlamentets resolution av den 17 december 20152.

2 Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 17 december 2015 om utkastet till rådets 
beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan 
(EUT C 399, 24.11.2017, s. 141).



PE641.414v02-00 6/8 AD\1194359SV.docx

SV

15. Europaparlamentet anser att samtycke bör ges till avtalet endast om de vietnamesiska 
myndigheterna frisläpper de politiska fångarna. Parlamentet betonar behovet av att 
förbinda sig till och komma överens med kommissionen om en tydlig tidsplan för att vidta 
effektiva lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att ta itu med de problem som anges 
i denna resolution. Parlamentet uppmanar kommissionen att börja arbeta med dessa 
problem.
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