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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Parlamentet den 17. december 20151 gav sin godkendelse af 
rammeaftalen om et alsidigt partnerskab og samarbejde mellem EU og Vietnam, som 
fastsætter fremtidige forbindelser og har til formål yderligere at styrke samarbejdet om 
globale og regionale udfordringer;

2. understreger Vietnams strategiske betydning som en afgørende partner for EU i 
Sydøstasien og blandt ASEAN-landene, navnlig, men ikke udelukkende, for så vidt 
angår klimaforhandlinger, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling, økonomiske og 
sociale fremskridt og terrorbekæmpelse;

3. anerkender Vietnams bestræbelser på at gennemføre en ambitiøs reformdagsorden, 
navnlig med hensyn til miljø- og arbejdsrettighederne i frihandelsaftalens kapitel om 
bæredygtig udvikling; glæder sig over ratificeringen af seks ud af otte grundlæggende 
ILO-konventioner, nemlig nr. 29 om tvangsarbejde, nr. 100 og 111 om ikke-
forskelsbehandling, nr. 138 og 182 om børnearbejde og senest nr. 98 om retten til at 
organisere sig og føre kollektive forhandlinger; opfordrer den vietnamesiske regering til 
hurtigt at ratificere de udestående konventioner;

4. er fortsat bekymret over menneskerettighedskrænkelserne, herunder anvendelsen af 
dødsstraf i Vietnam; opfordrer Vietnam til at indføre et moratorium og bevæge sig i 
retning af afskaffelse af dødsstraf; understreger, at menneskerettighederne udgør en 
hjørnesten i frihandelsaftalens kapitel om handel og bæredygtig udvikling; opfordrer til 
regelmæssig evaluering af aftalens virkninger;

5. understreger, at frihandelsaftalens artikel 13 omfatter en samarbejdsbaseret tilgang, der 
bygger på fælles værdier og interesser, under hensyntagen til forskellene mellem 
parternes respektive udviklingsniveauer; glæder sig over muligheden for at løse 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 13 om handel og bæredygtig udvikling, gennem 
drøftelser i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling; minder om, at en part kan 
anmode om, at der indkaldes et ekspertpanel til at undersøge sådanne spørgsmål, hvis 
udvalget ikke er i stand til at løse dem på tilfredsstillende vis;

6. fremhæver, at frihandelsaftalen skaber en institutionel og juridisk bindende tilknytning 
til partnerskabs- og samarbejdsaftalen; påpeger, at artikel 1 i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen indeholder en standardklausul om menneskerettigheder, der kan 
udløse passende foranstaltninger, herunder, som en sidste udvej, en øjeblikkelig 
suspendering af partnerskabs- og samarbejdsaftalen eller dele heraf;

7. opfordrer Kommissionen til at øge den tekniske bistand og de tilgængelige midler til 
Vietnam og dets uafhængige civilsamfund med henblik på at støtte Vietnam i 
efterlevelsen af sine internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet og 
overvågningen af den korrekte gennemførelse af frihandelsaftalens artikel 13.

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0467.


