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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

2. υπενθυμίζει τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την κατάσταση στο Βιετνάμ, ιδίως το ψήφισμα της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa1, το 
ψήφισμα της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το Βιετνάμ2, και το ψήφισμα της 15ης 
Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των 
πολιτικών κρατουμένων3;

3. προτρέπει την ΕΕ και το Βιετνάμ να αξιοποιήσουν πλήρως τις διατάξεις της ΣΕΣ, ώστε 
να συμβάλουν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· 
επαναλαμβάνει τη σημασία ενός καλά ανεπτυγμένου διμερούς διαλόγου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο 
και τις διαδικασίες της ΣΕΣ και της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ)·

4. επιδοκιμάζει τη νομική σύνδεση μεταξύ της ΣΕΣ/ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ και της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Βιετνάμ· παροτρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής, όταν χρειάζεται, για την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης στη συμφωνία ενός ολοκληρωμένου και 
δεσμευτικού κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (EBA), το οποίο 
περιέχει ρητές αναφορές σε πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, τη Συμφωνία του 
Παρισιού και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι το 
κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν καλύπτεται από έναν μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών μεταξύ κρατών, αλλά από έναν ειδικό για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη μηχανισμό, στο πλαίσιο του οποίου δεν προβλέπεται η δυνατότητα 
αναστολής των εμπορικών προτιμήσεων· υποστηρίζει την άποψη ότι η Ένωση θα 
μπορούσε να εξετάσει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης στο κεφάλαιο για 
το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας προσέγγισης βάσει κυρώσεων· υπογραμμίζει 
τη σημασία της ύπαρξης υποχρεωτικών και εκτελεστών διατάξεων στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής ευθύνης·

1 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
2 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0459.
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6. ζητεί την ενίσχυση των μηχανισμών αποτελεσματικής παρακολούθησης και επιβολής· 
ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργεί, μεταξύ άλλων και για τις εμπορικές 
συμφωνίες που έχουν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

7. υπενθυμίζει ότι η σχέση ΕΕ-Βιετνάμ βασίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ), η οποία καλύπτει μη οικονομικούς τομείς, όπως ο πολιτικός 
διάλογος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία, η 
δικαιοσύνη, το άσυλο και η μετανάστευση·

8. τονίζει την ανάγκη να τηρείται η αρχή της ευθυγράμμισης των πολιτικών με τους 
στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ·

9. παροτρύνει την Επιτροπή να διαθέσει ειδική χρηματοδότηση για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών, όπως οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ), προκειμένου να 
επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
στους οποίους περιλαμβάνεται η ενισχυμένη παρακολούθηση της τήρησης των 
δεσμεύσεων, η εκπόνηση σχεδίων δράσης για τομείς στους οποίους έχουν εντοπιστεί 
αδυναμίες, και η ενεργοποίηση διαδικασιών επίλυσης διαφορών σε περίπτωση μη 
τήρησης των σχεδίων δράσης· σημειώνει ότι η ΕΣΟ πρέπει να αντιπροσωπεύει αληθινά 
την κοινωνία των πολιτών, περιλαμβάνοντας συμμετέχοντες που εκπροσωπούν 
οργανώσεις υπέρ της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών 
δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
εντολή των ΕΣΟ περιορίζεται στην παρακολούθηση μόνο του κεφαλαίου για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· προτρέπει την ΕΕ και το Βιετνάμ να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις διατάξεις της ΣΕΣ, ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· επαναλαμβάνει τη σημασία ενός καλά ανεπτυγμένου 
διμερούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ, ιδίως όσον 
αφορά το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της ΣΕΣ και της συμφωνίας προστασίας 
των επενδύσεων (ΣΠΕ)· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η προώθηση της ισότητας των 
φύλων και της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών δεν αναφέρεται ρητά στη ΣΕΣ·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του, καταρχάς, για το γεγονός ότι το Βιετνάμ κύρωσε έξι εκ 
των οκτώ θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ, και συγκεκριμένα τις συμβάσεις αριθ. 29 
σχετικά με την αναγκαστική εργασία, αριθ. 100 και 111 σχετικά με την απαγόρευση 
των διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 σχετικά με την παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, 
τη σύμβαση αριθ. 98 σχετικά με το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής 
διαπραγμάτευσης· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις, και συγκεκριμένα τις συμβάσεις αριθ. 105 σχετικά με την 
καταναγκαστική εργασία και αριθ. 87 σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, 
και υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της αυστηρής και άμεσης εφαρμογής όλων αυτών 
των συμβάσεων σύμφωνα με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πριν από την κύρωση της 
ΣΕΣ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ενσωμάτωσή τους στο νομικό σύστημα του 
Βιετνάμ και η εκτέλεσή τους έχουν καίρια σημασία· παροτρύνει το Βιετνάμ να 
αναθεωρήσει τον ποινικό κώδικα στο πλαίσιο της κύρωσης των εν λόγω συμβάσεων·

11. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
978/2012 (κανονισμός ΣΓΠ), μετά τη σύναψη και την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ, η 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ θα πάψει να έχει το καθεστώς της επιλέξιμης 
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χώρας που μπορεί να επωφεληθεί από τις δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται 
στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος ΣΓΠ· εκφράζει την ελπίδα ότι η ΣΕΣ θα συμβάλει 
στη μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την απασχόληση στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του 
Βιετνάμ, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι το καθεστώς ΣΓΠ·

12. επιδοκιμάζει τη δέσμευση του Βιετνάμ για αναθεώρηση και ταχεία κύρωση του 
Εργατικού Κώδικα της χώρας, γεγονός που θα επιτρέψει ουσιαστικά τον σχηματισμό 
ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων και την προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν και να εφαρμοστούν 
στην πράξη η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών, καθώς 
και η προστασία των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, να 
προωθήσει ενεργά έργα στον τομέα της αντιμετώπισης της παιδικής εργασίας και της 
καταναγκαστικής εργασίας των γυναικών, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 
εργασίας των εν λόγω ομάδων· επαναλαμβάνει ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων δεν 
θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως αμιγώς κοινωνικό ζήτημα, αλλά ως ένα 
οικονομικό ζήτημα που αποτελεί βασική πρόκληση για την επίτευξη βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά τις 
εξελίξεις και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για την κατάσταση·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την τήρηση δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· επισημαίνει ότι το κεφάλαιο για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να παρακολουθείται στενά και αυστηρά, και ότι η επιβολή 
της εφαρμογής του πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα·

14. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να προσαρμοστούν οι εμπορικές πολιτικές, ούτως ώστε 
να στηρίξουν τις εθνικές προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, στο 
πλαίσιο της συμμόρφωσης με τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ανάγκη να καταστεί η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ συμβατή με 
τη συμφωνία FLEGT της ΕΕ με το Βιετνάμ, ιδίως με τη συμπερίληψη στα κεφάλαιά 
της για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεσμευτικών και εκτελεστών διατάξεων 
για την αναχαίτιση της παράνομης υλοτομίας, της αποψίλωσης, της υποβάθμισης των 
δασών και της αρπαγής γαιών· τονίζει ότι είναι σημαντική η αποτελεσματική 
παρακολούθηση της τήρησης αυτών των διατάξεων· τονίζει ιδίως ότι ο μηχανισμός 
αυτός πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, 
τα δικαιώματα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δικαιωμάτων που εκχωρούνται δυνάμει της σύμβασης αριθ. 169 
της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση·

15. σημειώνει ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής χώρες, ιδίως σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και 
πλημμύρες· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να θεσπίσει αποτελεσματικά μέτρα 
προσαρμογής και να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

16. υπενθυμίζει ότι, τον Οκτώβριο του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε «κίτρινη κάρτα» κατά 
του Βιετνάμ, λόγω της αδυναμίας του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παράνομη, 
λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να 
συμμορφωθεί αποτελεσματικά με τις συστάσεις της ΕΕ πριν από την επικύρωση της 
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συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ·

17. διαπιστώνει ότι οι περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων και κοινωνικών 
δικαιωμάτων παραμένουν στο Βιετνάμ, θεωρεί δε ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες από τις αρχές του Βιετνάμ σχετικά με το θέμα αυτό· καλεί 
το Βιετνάμ να εφαρμόσει την αναστολή επιβολής της θανατικής ποινής με στόχο την 
κατάργησή της·
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