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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че член 21 от Договора за Европейския съюз установява, че действията 
на Съюза на международната сцена трябва да се ръководят от „принципите на 
демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на 
човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, 
принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на 
Организацията на обединените нации и на международното право“;

2. припомня предходните резолюции на Европейския парламент относно 
положението във Виетнам, по-специално тези от 14 декември 2017 г. относно 
свободата на изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен 
Ван Хoa1, от 9 юни 2016 г. относно Виетнам2 и от 15 ноември 2018 г. относно 
Виетнам, по-специално положението на политическите затворници3;

3. настоятелно призовава ЕС и Виетнам да се възползват изцяло от разпоредбите на 
Споразумението за свободна търговия, за да допринасят за укрепването на 
правата на човека във Виетнам; отново посочва значението на доброто развитие 
на двустранния диалог между ЕС и Виетнам по въпросите на правата на човека, 
по-специално в институционалната рамка и процедурите по Споразумението за 
свободна търговия (ССТ) и Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ);

4. приветства правната връзка между ССТ/СЗИ между ЕС и Виетнам и 
Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Виетнам; 
настоятелно призовава Комисията да използва всички налични в споразуменията 
инструменти, включително като последно средство временно преустановяване, 
когато това е необходимо, за да се защитават и насърчават основни свободи;

5. подчертава значението на включването на всеобхватна и обвързваща глава 
относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) с изрични позовавания на 
многостранните споразумения в областта на околната среда, Парижкото 
споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; отбелязва, че 
главата относно устойчивото развитие не е включена в междудържавен 
механизъм за уреждане на  спорове, а в специфичен за ТУР механизъм, който не 
предвижда временно преустановяване на прилагането на търговски преференции; 
счита, че Съюзът би могъл да разгледа, наред с други възможности, включването 
на основан на санкции подход в главата за ТУР; подчертава, че е важно да има 
задължителни и изпълними разпоредби в главата относно търговията и 
устойчивото развитие, за да се допринася ефективно за засилването на трудовите 
права и екологичните стандарти, включително корпоративната отговорност;

6. призовава за укрепване на механизмите за ефективен мониторинг и прилагане; 
призовава Комисията да включва последователно правата на човека в оценките на 

1 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 73.
2 ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 122.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0459.
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въздействието, когато се изготвят такива оценки, включително за търговски 
споразумения, които имат значително икономическо, социално и свързано с 
околната среда въздействие;

7. припомня, че отношенията между ЕС и Виетнам се основават на Споразумението 
за партньорство и сътрудничество (СПС), което обхваща неикономически 
области, включително политически диалог, права на човека, образование, наука и 
технологии, правосъдие, предоставяне на убежище и миграция;

8. припомня необходимостта от спазване на принципа на съгласуваност на 
политиките с целите на сътрудничеството за развитие, както е предвидено в член 
208 от ДФЕС;

9. настоятелно призовава Комисията да задели специално финансиране за 
организациите на гражданското общество, като например вътрешните 
консултативни групи, за да изпълни основните цели на главата относно ТУР, 
които включват засилен мониторинг на поетите задължения, разработване на 
планове за действие за области, в които са установени опасения, и задействане на 
процедури за уреждане на спорове в случай на неспазване на плановете за 
действие; отбелязва, че вътрешната консултативна група трябва да бъде истински 
представител на гражданското общество, като включва участници, които 
представляват организации, защитаващи правата на човека, трудовите права и 
опазването на околната среда; изразява съжаление, че мандатът на вътрешните 
консултативни групи е ограничен само до мониторинг на главата относно ТУР; 
настоятелно призовава ЕС и Виетнам да се възползват изцяло от разпоредбите на 
Споразумението за свободна търговия, за да допринасят за укрепването на 
правата на човека във Виетнам; отново посочва значението на доброто развитие 
на двустранния диалог между ЕС и Виетнам по въпросите на правата на човека, 
по-специално в институционалната рамка и процедурите по ССТ и СЗИ; изразява 
съжаление, че насърчаването на равенството между половете и овластяването на 
жените не се посочва ясно в ССТ;

10. приветства Виетнам за ратифицирането като първа стъпка 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 най-
неотдавна – № 98 относно правото на организиране и колективно договаряне; 
настоятелно призовава правителството на Виетнам бързо да ратифицира 
останалите конвенции – № 105 относно принудителния труд и № 87 относно 
свободата на сдружаване, и подчертава решаващото значение на това да се 
гарантира, че всички тези конвенции са приложени стриктно и своевременно, в 
съответствие с ясен график, определен преди ратификацията на Споразумението 
за свободна търговия от Европейския парламент, включени са в правната система 
на Виетнам и се изпълняват; призовава виетнамските органи да изменят 
Наказателния кодекс в съответствие с ратификацията на тези конвенции;

11. посочва, че съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 978/2012 
(Регламент за ОСП) след сключването и влизането в сила на ССТ 
Социалистическа република Виетнам ще загуби статута си на държава, която 
отговаря на условията за възползване от тарифните преференции, предоставени 
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съгласно общия режим на ОСП; изразява надежда, че ССТ ще допринесе за по-
голям растеж, развитие и заетост в Социалистическа република Виетнам, 
отколкото при режима на ОСП;

12. приветства ангажимента на Виетнам за преразглеждане и бързо ратифициране на 
Кодекса на труда, който действително ще позволи създаване на независими 
синдикални организации и ще насърчи достоен труд за всички; подчертава 
значението на популяризирането и практическото прилагане на равенството 
между половете и овластяването на жените, както и закрилата на децата; 
призовава Комисията, в рамките на Споразумението за партньорство и 
сътрудничество, активно да подкрепя проекти в областта на справянето с детския 
труд и с принудителния труд на жени, за да се подобрят условията на труд на тези 
групи; отново заявява, че неравенството между половете не следва повече да се 
разглежда като чисто социален въпрос, а и като икономически проблем, който 
представлява ключово предизвикателство за постигането на приобщаващ и 
устойчив растеж; призовава Комисията да наблюдава отблизо положението и да 
информира редовно Парламента относно промените;

13. подчертава, че в случай на нарушаване на правата на човека и на ангажиментите, 
поети в рамките на Парижкото споразумение, трябва да бъдат приети мерки за 
отстраняване на тези проблеми; припомня, че главата относно устойчивото 
развитие трябва да бъде обект на внимателен и строг мониторинг и че спазването 
ѝ трябва да бъде разглеждано като приоритет;

14. припомня, че е важно търговските политики да бъдат адаптирани за подкрепа на 
националните усилия за борба с изменението на климата, за да бъде спазено 
Парижкото споразумение; в този контекст подчертава необходимостта 
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам да бъде съгласувано 
със споразумението между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията, по-специално чрез включване в 
главите относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) на обвързващи и 
изпълними разпоредби за спиране на незаконния дърводобив, обезлесяването, 
деградацията на горите и заграбването на земи; подчертава значението на 
ефективния мониторинг на тези разпоредби; по-специално подчертава, че този 
механизъм трябва да отдава специално внимание на правата на коренните народи 
и на зависимите от гората общности, както и на правата, предоставени с 
Конвенция № 169 на МОТ относно коренното население и племенните народи, 
когато това е приложимо;

15. отбелязва, че Виетнам е една от най-уязвимите държави спрямо изменението на 
климата, особено по отношение на екстремни метеорологични явления като бури 
и наводнения; настоятелно призовава правителството на Виетнам да въведе 
ефикасни мерки за адаптиране и да гарантира ефективно прилагане на 
законодателството относно защитата на околната среда и на биологичното 
разнообразие;

16. припомня, че Комисията отправи предупреждение с „жълт картон“ на Виетнам 
през октомври 2017 г. предвид неспособността на страната да се справи 
ефективно с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов (ННН 
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риболов); настоятелно призовава правителството на Виетнам да изпълни 
ефективно препоръките на ЕС преди ратификацията на Споразумението за 
свободна търговия между ЕС и Виетнам;

17. отбелязва продължаващите случаи на нарушаване на права на човека и на 
социални права във Виетнам и счита, че е необходимо да бъдат положени повече 
усилия в това отношение от страна на виетнамските органи; призовава 
правителството на Виетнам да наложи мораториум върху смъртното наказание с 
оглед на пълното му премахване.
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