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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii uvádí, že se činnost Unie na 
mezinárodní scéně řídí zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti 
a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, zásadami 
rovnosti a solidarity a  zásad Charty OSN a mezinárodního práva;

2. připomíná předchozí usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Vietnamu, zejména 
usnesení ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu 
Nguyen Van Hoy1, ze dne 9. června 2016 o Vietnamu2 a ze dne 15. listopadu 2018 
o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů3;

3. naléhá na EU a Vietnam, aby ustanovení dohody o volném obchodu plně využily 
k posilování lidských práv ve Vietnamu; znovu upozorňuje na to, že je důležité, aby se 
mezi EU a Vietnamem rozvinul řádný bilaterální dialog o lidských právech, zejména 
v souvislosti s institucionálním rámcem a postupy v rámci dohody o volném obchodu 
a  dohody o ochraně investic;

4. připomíná, že dohoda o volném obchodu a dohoda o ochraně investic jsou právně 
provázány s dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem; naléhavě žádá 
Komisi, aby použila všechny nástroje těchto dohod k ochraně a podpoře základních 
svobod, a to včetně – v krajním případě – pozastavení jejich platnosti;

5. poukazuje na to, že je důležité, aby do dohody byla zahrnuta komplexní a závazná 
kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji s konkrétními odkazy na vícestranné 
environmentální smlouvy, Pařížskou dohodu a Agendu pro udržitelný rozvoj 2030; 
konstatuje, že se na kapitolu o udržitelném rozvoji nevztahuje mechanismus pro 
urovnávání sporů mezi státy, nýbrž zvláštní mechanismus pro kapitolu o obchodu 
a udržitelném rozvoji, který neumožňuje pozastavení obchodních preferencí; domnívá 
se, že by Unie mohla zvážit mimo jiné možnost, aby byl do kapitoly o obchodu 
a udržitelném rozvoji začleněn přístup založený na sankcích; zdůrazňuje, že je důležité, 
aby kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji obsahovala povinná a vynutitelná 
ustanovení, aby tak mohla účinně přispět k posílení pracovních práv 
a environmentálních norem, včetně odpovědnosti podniků;

6. žádá, aby byly posíleny účinné mechanismy pro monitorování a vymáhání; žádá 
Komisi, aby do svých posouzení dopadů zahrnovala lidská práva, a to včetně posouzení 
dopadů, která se týkají obchodních dohod se značnými hospodářskými, sociálními 
a environmentálními dopady;

7. připomíná, že vztahy mezi EU a Vietnamem se zakládají na dohodě o partnerství 
a spolupráci, která pokrývá nehospodářské otázky, včetně politického dialogu, lidských 

1 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 73.
2 Úř. věst. C 86, 13.12.2018, s. 122.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0459.
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práv, vzdělávání, vědy a technologie, spravedlnosti, azylu a migrace;

8. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat zásadu, která stanoví, že by politiky měly být 
v souladu s cíli v oblasti rozvojové spolupráce, jak stanoví článek 208 SFEU;

9. naléhavě žádá Komisi, aby vyčlenila zvláštní finanční prostředky pro organizace 
občanské společnosti, jako jsou domácí poradní skupiny, s cílem splnit klíčové cíle 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, mezi něž patří větší monitorování závazků, 
vytvoření akčních plánů pro oblasti, v nichž byly zjištěny problémy, a zahájení procesů 
řešení sporů v případech, kdy akční plány nebyly dodrženy; konstatuje, že tyto skupiny 
musí reprezentativně zastupovat občanskou společnost a zahrnovat i zástupce 
organizací, které se zasazují o posílení lidských práv, pracovních práv a ochrany 
životního prostředí; vyjadřuje politování nad tím, že je mandát domácích poradních 
skupin omezen pouze na monitorování kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji; naléhá 
na EU a Vietnam, aby ustanovení dohody o volném obchodu plně využily k posilování 
lidských práv ve Vietnamu; znovu upozorňuje na to, že je důležité, aby se mezi EU 
a Vietnamem rozvinul řádný bilaterální dialog o lidských právech, zejména 
v souvislosti s institucionálním rámcem a postupy v rámci dohody o volném obchodu 
a  dohody o ochraně investic; vyjadřuje politování nad tím, že podpora rovnosti žen 
a mužů a posilování postavení žen nejsou výrazně v dohodě o volném obchodu 
uvedeny;

10. vítá, že prvním krokem Vietnamu byla ratifikace šesti z osmi základních úmluv MOP, 
konkrétně úmluvy č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu diskriminace, č. 138 
a č. 182 o dětské práci a nakonec i úmluvy č. 98 o právu organizovat se a kolektivně 
vyjednávat; naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby bezodkladně ratifikovala úmluvu 
č. 105 o nucené práci a úmluvu č. 87 o svobodě sdružování, a zdůrazňuje, že je naprosto 
zásadní, aby byly všechny tyto úmluvy bezezbytku a bezodkladně provedeny na základě 
jasného harmonogramu, který bude stanoven ještě předtím, než Evropský parlament 
dohodu o volném obchodě ratifikuje, a aby byly tyto úmluvy začleněny do právního 
systému Vietnamu a vymáhány; žádá vietnamské orgány, aby v souladu s ratifikací 
těchto úmluv změnily trestní zákoník;

11. zdůrazňuje, že v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení č. 978/2012 (nařízení 
o systému všeobecných celních preferencí) ztratí Vietnamská socialistická republika 
poté, co bude dohoda o volném obchodu uzavřena a vstoupí v platnost, status způsobilé 
země, která může využívat celní preference poskytované v rámci všeobecného systému 
preferencí; doufá, že dohoda o volném obchodu přispěje k růstu, rozvoji 
a zaměstnanosti ve Vietnamské socialistické republice ve větší míře, než tomu bylo 
v minulosti v případě všeobecného systému preferencí;

12.  vítá, že se Vietnam zavázal k revizi a rychlé ratifikaci zákoníku práce, díky čemuž bude 
fakticky možné vytvořit nezávislé odbory a prosazovat důstojné pracovní podmínky pro 
všechny; poukazuje na význam podpory a praktického vymáhání rovnost žen a mužů 
a zlepšování postavení žen a ochrany dětí; žádá Komisi, aby v rámci dohody 
o partnerství a spolupráci aktivně podporovala projekty, které řeší problematiku dětské 
práce a nucené práce žen, s cílem zlepšit pracovní podmínky těchto skupin 
obyvatelstva; připomíná, že nerovnost žen a mužů by neměla být již vnímána jako čistě 
společenská otázka, ale také jako hospodářská otázka, která představuje klíčovou výzvu 
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pro dosažení inkluzivního a udržitelného růstu; žádá Komisi, aby pečlivě sledovala další 
vývoj a pravidelně informovala Parlament o aktuální situaci;

13. zdůrazňuje, že je třeba, aby v reakci na jakékoli porušení lidských práv nebo závazků, 
které země přijala v rámci Pařížské dohody, byla přijata nápravná opatření; zdůrazňuje, 
že je třeba pečlivě a důsledně monitorovat kapitolu o udržitelném rozvoji a že je třeba, 
aby bylo vymáhání této kapitoly považováno za prioritu;

14. připomíná, že je důležité uzpůsobit obchodní politiky tak, aby podporovaly úsilí 
vynakládané jednotlivými státy v boji proti změně klimatu v souladu se závazky 
Pařížské dohody; v této souvislosti poukazuje na to, že dohodu o volném obchodu mezi 
EU a Vietnamem je třeba sladit s dobrovolnou dohodou o partnerství pro prosazování 
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT), jež byla uzavřena s Vietnamem, 
a to zejména tak, že do jejich kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji budou zahrnuta 
závazná a vynutitelná ustanovení o zastavení nezákonné těžby dřeva, odlesňování, 
znehodnocování lesů a zabírání půdy; poukazuje na to, že je důležité tyto kapitoly 
účinně monitorovat; zdůrazňuje, že v rámci tohoto mechanismu je nutné brát zvláštní 
zřetel na práva domorodých obyvatel, komunit závislých na lesích a v příslušných 
případech i na práva udělená na základě Úmluvy MOP č. 169 o domorodém 
a kmenovém obyvatelstvu;

15. konstatuje, že Vietnam je jednou ze zemí, které jsou nejvíce ohroženy změnami 
klimatu, zejména v souvislosti s extrémními povětrnostními jevy, jako jsou bouřky 
a záplavy; naléhavě žádá vládu Vietnamu, aby přijala účinná adaptační opatření 
a zajistila účinné provádění právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí 
a  biologické rozmanitosti;

16. připomíná, že Komise v říjnu 2017 udělila Vietnamu „žlutou kartu“ kvůli tomu, že se 
v zemi nepodařilo účinně vyřešit problém nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
rybolovu; naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby ještě před ratifikací dohody o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem účinně provedla doporučení EU;

17. všímá si, že ve Vietnamu i nadále dochází k případům porušování lidských a sociálních 
práv, a domnívá se, že je třeba, aby v této souvislosti vietnamské orgány vynaložily 
větší úsilí; vyzývá vietnamskou vládu, aby zavedla moratorium na trest smrti s cílem jej 
zcela zrušit. 
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