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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, vilket fastställer framtida förbindelser och syftar till att stärka 
fortsatt samarbete i fråga om globala och regionala utmaningar.

2. 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.

3. Europaparlamentet erkänner Vietnams ansträngningar för att genomföra en ambitiös 
reformagenda, särskilt när det gäller miljörätt och arbetsrätt i frihandelsavtalets kapitel 
om hållbar utveckling. 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. Den vietnamesiska 
regeringen uppmanas att snabbt ratificera de återstående konventionerna.

4. Europaparlamentet är fortfarande oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av dödsstraff i Vietnam. Parlamentet uppmanar 
Vietnam att införa ett moratorium och gå mot ett avskaffande av dödsstraffet. 
Parlamentet poängterar att de mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

5. Europaparlamentet understryker att artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på gemensamma värden och intressen, samtidigt som 
skillnaderna mellan parternas respektive 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. Parlamentet påminner om att varje part kan begära att en expertpanel 
sammankallas för att behandla sådana frågor om kommittén inte kan lösa dem på ett 
tillfredsställande sätt.

6. 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 vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland annat, som en sista 
utväg, ett skyndsamt stopp för tillämpningen av partnerskaps- och samarbetsavtalet eller 
delar därav.

1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka det tekniska biståndet och den 
tillgängliga finansieringen till Vietnam och landets oberoende civilsamhälle, för att 
hjälpa Vietnam att efterleva sina internationella skyldigheter på människorättsområdet 
och stödja övervakningen av att artikel 13 i frihandelsavtalet genomförs korrekt.


