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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on sätestatud, et liidu tegevused 
rahvusvahelisel areenil juhinduvad demokraatia, õigusriigi põhimõtetest, inimõiguste ja 
põhivabaduste universaalsusest ja jagamatusest, inimväärikuse austamisest, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtetest ning ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete 
austamisest;

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi eelmist resolutsiooni olukorra kohta Vietnamis, 
eelkõige 14. detsembri 2017. aasta resolutsiooni väljendusvabaduse kohta Vietnamis, 
eriti Nguyen Van Hoa juhtumi kohta1, 9. juuni 2016. aasta resolutsiooni Vietnami 
kohta2 ja 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni Vietnami kohta, eelkõige poliitiliste 
vangide olukorra kohta3;

3. nõuab tungivalt, et EL ja Vietnam kasutaksid vabakaubanduslepingu sätteid täiel 
määral, et aidata kaasa inimõiguste tugevdamisele Vietnamis; kordab, kui oluline on 
hästi väljaarendatud kahepoolne ELi ja Vietnami inimõigustealane dialoog, eelkõige 
vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu (IPA) institutsioonilises 
raamistikus ja menetlustes;

4. peab tervitatavaks õiguslikku seost ühelt poolt ELi vabakaubanduslepingu ja 
investeeringute kaitse lepingu ning teiselt poolt ELi ja Vietnami vahelise partnerlus- ja 
koostöölepingu vahel; nõuab, et komisjon kasutaks kõiki lepingutes olevaid vahendeid, 
sealhulgas viimase abinõuna vajadusel peatamist, et põhivabadusi kaitsta ja edendada;

5. rõhutab, kui oluline on põhjaliku ja siduva peatüki lisamine kaubanduse ja kestliku 
arengu kohta, milles on selgelt viidatud mitmepoolsetele keskkonnalepingutele, Pariisi 
kokkuleppele ja kestliku arengu tegevuskavale aastani 2030; märgib, et kestlikku 
arengut käsitlev peatükk ei ole hõlmatud riikidevaheliste vaidluste lahendamise 
mehhanismiga, vaid kaubanduse ja kestliku arengu spetsiifilise mehhanismiga, mis ei 
näe ette kaubandussoodustuste peatamist; on seisukohal, et liit võiks muude võimaluste 
hulgas kaaluda sanktsioonidel põhineva lähenemisviisi lisamist kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükki; rõhutab kohustuslike ja jõustatavate sätete olulisust kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükis, et aidata tõhusalt kaasa töötajate õiguste ja 
keskkonnastandardite tugevdamisele, sealhulgas ettevõtja vastutuse suurendamisele;

6. nõuab tulemusliku järelevalve- ja jõustamismehhanismi tugevdamist; palub komisjonil 
alati lisada inimõigused oma mõjuhinnangutesse ja see puudutab ka mõjuhinnanguid 
kaubanduslepingute kohta, millel on märkimisväärne majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnamõju;

7. tuletab meelde, et ELi ja Vietnami suhted põhinevad partnerlus- ja koostöölepingul, mis 
hõlmab mittemajanduslikke valdkondi, sealhulgas poliitilist dialoogi, inimõigusi, 

1 ELT C 369, 11.10.2018, lk 73.
2 ELT C 86, 6.3.2018, lk 122.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0459.
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haridust, teadust ja tehnoloogiat, õigust, varjupaika ja rännet;

8. rõhutab vajadust järgida arengukoostöö eesmärkidega kooskõlas oleva poliitika 
põhimõtet kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 208;

9. nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks konkreetsed rahalised vahendid 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, näiteks riiklikele nõuanderühmadele, et täita 
kaubanduse ja kestliku arengu peatüki põhieesmärke, mis hõlmavad kohustuste 
suuremat seiret, tegevuskavade väljatöötamist valdkondades, kus on tuvastatud 
probleeme, ning vaidluste lahendamise protsessi käivitamist juhul, kui ei järgita 
tegevuskavasid; märgib, et sisenõuanderühm peab olema kodanikuühiskonna tegelik 
esindaja ja kaasama ka neid osalisi, kes esindavad inimõiguste, töötajate õiguste ja 
keskkonnakaitse edendamist toetavaid organisatsioone; peab kahetsusväärseks, et 
sisenõuanderühma volitused piirduvad üksnes kaubanduse ja kestliku arengu peatüki 
järelevalvega; nõuab tungivalt, et EL ja Vietnam kasutaksid vabakaubanduslepingu 
sätteid täiel määral, et aidata kaasa inimõiguste tugevdamisele Vietnamis; kordab, kui 
oluline on hästi välja arendatud kahepoolne ELi ja Vietnami inimõigustealane dialoog, 
eelkõige vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu (IPA) 
institutsioonilises raamistikus ja menetlustes; peab kahetsusväärseks, et soolise 
võrdõiguslikkuse edendamist ja naiste mõjuvõimu suurendamist ei ole 
vabakaubanduslepingus esile tõstetud;

10. väljendab heameelt, et Vietnam ratifitseeris esimese sammuna ILO kaheksast 
põhikonventsioonist kuus, nimelt konventsiooni nr 29 sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja 
nr 111 diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 182 laste töö kohta ning viimati 
konventsiooni nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus ratifitseeriks kiiresti ka puuduolevad 
konventsioonid nr 105 sunniviisilise töö kohta ja nr 87 ühinemisvabaduse kohta, ning 
rõhutab, kui oluline on tagada, et enne seda, kui Euroopa Parlament ratifitseerib 
vabakaubanduslepingu, võetaks kõik need konventsioonid selge ajakava järgi rangelt ja 
kiiresti üle Vietnami õigussüsteemi ning tagataks nende kehtivus; kutsub Vietnami 
ametivõime üles muutma riigi karistusseadustikku vastavalt nende konventsioonide 
ratifitseerimisele; 

11. rõhutab, et vastavalt määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava 
määrus) artikli 4 lõike 1 punktile b kaotab Vietnami Sotsialistlik Vabariik pärast 
vabakaubanduslepingu sõlmimist ja jõustumist abikõlbliku riigi staatuse, kellel on 
üldiste tariifsete soodustuste kava üldise korra järgi õigus saada tariifseid soodustusi; 
avaldab lootust, et vabakaubandusleping aitab kaasa Vietnami Sotsialistliku Vabariigi 
majanduskasvule, arengule ja tööhõivele suuremal määral kui üldiste tariifsete 
soodustuste kava;

12. kiidab heaks Vietnami võetud kohustuse vaadata läbi ja kiiresti ratifitseerida 
tööseadustik, mis võimaldab tõhusalt moodustada sõltumatuid ametiühinguid ja tagada 
kõikidele inimväärne töö; peab eriti oluliseks soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja 
praktilist elluviimist, samuti naiste mõjuvõimu suurendamist ning lastekaitse 
tugevdamist;  palub komisjonil partnerlus- ja koostöölepingu raames aktiivselt toetada 
projekte lapstöö kasutamise ja naiste sunniviisilise töö vastu võitlemiseks, et parandada 
nende rühmade töötingimusi; rõhutab, et soolist ebavõrdsust ei tohiks enam käsitleda 
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ainuüksi sotsiaalse teemana, vaid ka majandusliku probleemina, mis on kaasava ja 
kestliku majanduskasvu saavutamise peamine probleem; palub komisjonil jälgida 
tähelepanelikult arenguid ja hoida Euroopa Parlamenti olukorraga korrapäraselt kursis;

13. rõhutab, et inimõiguste või Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustuste rikkumise 
korral on olukorra parandamiseks vaja võtta parandusmeetmeid;  juhib tähelepanu 
sellele, et kestlikku arengut käsitlevat peatükki tuleb hoolikalt ja rangelt jälgida ning 
selle jõustamist tuleb käsitleda prioriteedina;

14. tuletab meelde vajadust kohandada kaubanduspoliitikat, et toetada riiklikke jõupingutusi 
Pariisi kokkuleppega võetud kohustuste täitmiseks kliimamuutuste vastu võitlemisel; 
rõhutab sellega seoses vajadust viia ELi ja Vietnami vaheline vabakaubandusleping 
kooskõlla Vietnamiga sõlmitud ELi ja FLEGTi lepinguga, eelkõige lisades selle 
kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevatesse peatükkidesse siduvad ja jõustatavad 
sätted ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise, metsade seisundi halvenemise ja 
maa hõivamise peatamiseks; rõhutab, et oluline on tõhus järelevalve nende sätete üle; 
rõhutab eriti, et sellise meetme puhul tuleb iseäranis arvestada põlisrahvaste ja metsast 
sõltuvate kogukondade õigustega ning vajaduse korral ILO konventsioonist nr 169 
(põlisrahvaste ja hõimurahvaste kohta) tulenevate õigustega; 

15. märgib, et Vietnam on üks riikidest, mis on kliimamuutuste mõjude, eelkõige 
äärmuslike ilmastikunähtuste, nagu tormide ja üleujutuste suhtes kõige haavatavam; 
nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus kehtestaks tõhusad kohanemismeetmed ning 
tagaks keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset käsitlevate õigusaktide tõhusa 
rakendamise;

16. tuletab meelde, et komisjon väljastas 2017. aasta oktoobris Vietnamile nn kollase 
kaardi, kuna Vietnamil ei õnnestunud tulemuslikult võidelda ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata (ETR) kalapüügi vastu; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus järgiks enne 
ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu ratifitseerimist tõhusalt ELi soovitusi;

17. märgib, et Vietnamis esineb jätkuvalt inimõiguste ja sotsiaalsete õiguste rikkumisi, ning 
on seisukohal, et Vietnami ametivõimud peavad sellega seoses rohkem pingutama; 
palub Vietnami valitsusel kohaldada surmanuhtluse suhtes moratoorium koos 
eesmärgiga surmanuhtlus täielikult kaotada;
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