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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 20151, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία-
πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία 
καθορίζει τις μελλοντικές σχέσεις και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της 
συνεργασίας όσον αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις·

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου της ΕΕ στη 
Νοτιοανατολική Ασία και μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως αλλά όχι 
αποκλειστικά σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα του 
κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση έξι εκ των οκτώ 
βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων αριθ. 29 για την 
αναγκαστική εργασία, αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των διακρίσεων, αριθ. 
138 και 182 για την παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της σύμβασης αριθ. 98 για το 
δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση του 
Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο τις εκκρεμείς συμβάσεις·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της θανατικής ποινής στο Βιετνάμ· καλεί το 
Βιετνάμ να θεσπίσει την αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα για την κατάργησή 
της· επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του 
κεφαλαίου της ΣΕΣ για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί την περιοδική 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμφωνίας·

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική προσέγγιση που 
βασίζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στα 
αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη δυνατότητα επίλυσης των 
θεμάτων που εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
καταρχάς μέσω της ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή εμπορίου και αειφόρου 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι ένα μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των θεμάτων αυτών, σε περίπτωση που η επιτροπή 
δεν είναι σε θέση να τα επιλύσει ικανοποιητικά·

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί μια θεσμική και νομικά δεσμευτική σύνδεση με τη 
ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια τυποποιημένη ρήτρα περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση·

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0467.
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7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ μέρους του Βιετνάμ των διεθνών υποχρεώσεών 
του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την παρακολούθηση της ορθής 
εφαρμογής του άρθρου 13 της ΣΕΣ.


