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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Parlament 17. decembra 2015 udelil súhlas s Rámcovou dohodou medzi 
EÚ a Vietnamom o komplexnom partnerstve a spolupráci (DPS)1, ktorá vymedzuje 
budúce vzťahy a jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v oblasti globálnych a 
regionálnych výziev;

2. zdôrazňuje strategický význam Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v juhovýchodnej 
Ázii a medzi krajinami združenia ASEAN, a to najmä, ale nie výlučne v súvislosti s 
rokovaniami o zmene klímy, dobrou správou vecí verejných, trvalo udržateľným 
rozvojom, hospodárskym a sociálnym pokrokom a bojom proti terorizmu;

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu uskutočniť ambiciózny reformný program, najmä 
pokiaľ ide o environmentálne a pracovné práva kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji 
dohody o voľnom obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z ôsmich základných 
dohovorov MOP Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, dohovorov č. 
100 a 111 o nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a najnovšie 
dohovoru č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať; vyzýva vietnamskú 
vládu, aby urýchlene ratifikovala zvyšné dohovory;

4. je naďalej znepokojený porušovaním ľudských práv vrátane uplatňovania trestu smrti 
vo Vietname; vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium na tento trest a pristúpil k jeho 
zrušeniu; zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o voľnom obchode predstavuje prístup založený na 
spolupráci, ktorý vychádza zo spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom sú zohľadnené 
rozdielne úrovne rozvoja zmluvných strán; víta možnosť riešiť v prvom rade otázky, na 
ktoré sa vzťahuje článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom 
výmeny názorov vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj; pripomína, že 
zmluvná strana môže požiadať o zvolanie panelu expertov na preskúmanie týchto 
záležitostí v prípade, že ich výbor nedokáže uspokojivo vyriešiť;

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode vytvára inštitucionálne a právne záväzné 
prepojenie s dohodou o partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje na to, že článok 1 
dohody o partnerstve a spolupráci obsahuje štandardnú doložku o ľudských právach, 
ktorá môže vyvolať primerané opatrenia, a ako bezodkladné krajné riešenie aj 
pozastavenie platnosti DPS alebo jej častí;

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila technickú pomoc a dostupné finančné prostriedky 
Vietnamu a jeho nezávislej občianskej spoločnosti s cieľom podporiť dodržiavanie 
medzinárodných záväzkov Vietnamu a monitorovanie riadneho vykonávania článku 13 
dohody o voľnom obchode.

1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467.


