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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че на 17 декември 2015 г. Парламентът даде своето одобрение за 
Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество (СПС) 
между ЕС и Виетнам1, което определя бъдещите отношения и има за цел да 
засили по-нататъшното сътрудничество по отношение на глобалните и 
регионалните предизвикателства;

2. подчертава стратегическото значение на Виетнам като ключов партньор на ЕС в 
Югоизточна Азия и сред държавите от АСЕАН, по-специално, но не само във 
връзка с преговорите относно изменението на климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и социалния напредък и борбата срещу 
тероризма;

3. отбелязва усилията на Виетнам да предприеме амбициозна програма за реформи, 
по-специално относно екологичните и трудовите права на главата относно 
устойчивото развитие от споразумението за свободна търговия; приветства 
ратифицирането на шест от осемте основни конвенции на МОТ, а именно № 29 
относно принудителния труд, № 100 и № 111 относно недискриминацията, № 138 
и № 182 относно детския труд и съвсем наскоро – № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите конвенции;

4. продължава да бъде загрижен относно нарушенията на правата на човека, 
включително прилагането на смъртното наказание във Виетнам; призовава 
Виетнам да въведе мораториум и да пристъпи към премахване на смъртното 
наказание; подчертава, че правата на човека представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото развитие на ССТ; призовава за периодично 
извършване на оценка на въздействието на споразумението;

5. подчертава, че член 13 от ССТ обединява в себе си подход на сътрудничество, 
основан на общи ценности и интереси, при същевременно отчитане на различията 
в съответното равнище на развитие на страните; приветства възможността за 
първо разрешаване на въпросите, които попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; припомня, че дадена страна може да поиска 
свикването на експертна група, която да разгледа тези въпроси, в случай че 
комисията не е в състояние да ги разреши по задоволителен начин;

6. изтъква, че споразумението за свободна търговия (ССТ) създава институционална 
и правно обвързваща рамка със споразумението за партньорство и 
сътрудничество (СПС); посочва, че член 1 от СПС съдържа стандартна клауза за 
правата на човека, която може да доведе до предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка – временно спиране на СПС или на части от него, 

1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467.
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без забавяне;

7. насърчава Комисията да увеличи техническата помощ и наличното финансиране 
за Виетнам и неговото независимо гражданско общество, за да подкрепи Виетнам 
в спазването на международните му задължения в областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане на член 13 от ССТ.


