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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unionin 
kansainvälisen tason toiminnan on perustuttava demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja 
jakamattomuuteen, ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun 
periaatteisiin sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja 
kansainvälisen oikeuden noudattamiseen;

2. palauttaa mieliin Euroopan parlamentin aiemmat päätöslauselmat Vietnamin tilanteesta 
ja erityisesti 14. joulukuuta 2017 annetun päätöslauselman sananvapaudesta 
Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta1, 9. kesäkuuta 2016 annetun 
päätöslauselman Vietnamista2 sekä 15. marraskuuta 2018 annetun päätöslauselman 
Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta3;

3. kehottaa EU:ta ja Vietnamia hyödyntämään täysin vapaakauppasopimuksen määräyksiä 
ihmisoikeuksien vahvistamisen tukemiseksi Vietnamissa; muistuttaa EU:n ja Vietnamin 
pitkälle kehitetyn kahdenvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun merkityksestä ja pitää 
erityisen tärkeänä vapaakauppasopimukseen ja sijoitussuojasopimukseen sisältyvän 
institutionaalisen kehyksen ja sopimuksissa vahvistettujen menettelyjen mukaista 
vuoropuhelua;

4. pitää myönteisenä yhtäältä EU:n vapaakauppasopimuksen/sijoitussuojasopimuksen ja 
toisaalta EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen välistä oikeudellista 
yhteyttä; kehottaa komissiota käyttämään perusvapauksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi kaikkia sopimuksissa käytettävissä olevia välineitä, tarvittaessa 
viimeisenä keinona myös sopimuksen keskeyttämistä;

5. korostaa sen merkitystä, että sopimukseen sisältyy kattava ja sitova kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva luku, jossa viitataan nimenomaisesti monenvälisiin 
ympäristösopimuksiin, Pariisin sopimukseen ja kestävän kehityksen toimintaohjelma 
Agenda 2030:een; panee merkille, että kestävää kehitystä koskeva luku ei kuulu 
valtioiden välisen riitojenratkaisumekanismin piiriin vaan siihen sovelletaan erityistä 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaa mekanismia, joka ei mahdollista 
kauppaetuuksien keskeyttämistä; katsoo, että unionin olisi harkittava yhtenä 
vaihtoehtona seuraamuksiin perustuvan lähestymistavan sisällyttämistä kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevaan lukuun; korostaa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 
luvun pakollisten ja täytäntöönpanokelpoisten määräysten merkitystä pyrittäessä 
vahvistamaan tehokkaasti työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönormeja, myös yritysten 
yhteiskuntavastuuta;

6. kehottaa vahvistamaan vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanomekanismeja; pyytää 
komissiota sisällyttämään järjestelmällisesti ihmisoikeudet tekemiinsä 

1 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.
2 EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0459.
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vaikutustenarviointeihin, myös kun on kyse kauppasopimuksista, joilla on merkittäviä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

7. muistuttaa, että EU:n ja Vietnamin suhde pohjautuu kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukseen, joka kattaa muita kuin taloudellisia aloja, kuten poliittisen 
vuoropuhelun, ihmisoikeudet, koulutuksen, tieteen ja teknologian, oikeusalan sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat;

8. korostaa tarvetta noudattaa periaatetta, jonka mukaan toimintapolitiikat on mukautettava 
kehitysyhteistyötavoitteisiin SEUT:n 208 artiklan mukaisesti;

9. kehottaa komissiota kohdentamaan erityisrahoitusta kansalaisjärjestöille, kuten 
kansallisille neuvoa-antaville ryhmille, jotta voidaan täyttää kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevan luvun keskeiset tavoitteet, kuten sitoumusten tehostettu seuranta, 
toimintasuunnitelmien kehittäminen alueilla, joilla on havaittu huolenaiheita, ja 
riitojenratkaisumenettelyjen käynnistäminen siinä tapauksessa, että 
toimintasuunnitelmia ei noudateta; toteaa, että kansallisen neuvoa-antavan ryhmän on 
aidosti edustettava kansalaisyhteiskuntaa ja että siihen on kuuluttava ihmisoikeuksia, 
työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen edustajia; pitää 
valitettavana, että kansallisten neuvoa-antavien ryhmien toimeksianto rajoittuu 
pelkästään kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun seuraamiseen; kehottaa EU:ta 
ja Vietnamia hyödyntämään täysin vapaakauppasopimuksen määräyksiä 
ihmisoikeuksien vahvistamisen tukemiseksi Vietnamissa; muistuttaa EU:n ja Vietnamin 
pitkälle kehitetyn kahdenvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun merkityksestä ja pitää 
erityisen tärkeänä vapaakauppasopimukseen ja sijoitussuojasopimukseen sisältyvän 
institutionaalisen kehyksen ja sopimuksissa vahvistettujen menettelyjen mukaista 
vuoropuhelua; pitää valitettavana, että vapaakauppasopimuksessa ei korosteta 
sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen edistämistä;

10. pitää myönteisenä ensimmäisenä askeleena sitä, että Vietnam on ratifioinut kuusi ILO:n 
kahdeksasta keskeisestä yleissopimuksesta eli yleissopimuksen 29 pakollisesta työstä, 
yleissopimukset 100 ja 111 yhdenvertaisesta kohtelusta, yleissopimukset 138 ja 
182 lapsityöstä ja viimeisimpänä yleissopimuksen 98 järjestäytymisoikeudesta ja 
kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta; kehottaa Vietnamin hallitusta ratifioimaan 
pikaisesti vielä puuttuvat yleissopimukset, eli yleissopimuksen 105 pakkotyön 
poistamisesta ja yleissopimuksen 87 järjestäytymisvapaudesta, sekä painottaa, että on 
erittäin tärkeää varmistaa kaikkien mainittujen yleissopimusten tinkimätön ja ripeä 
täytäntöönpano noudattaen selkeää aikataulua, joka on vahvistettu ennen kuin Euroopan 
parlamentti ratifioi vapaakauppasopimuksen, sekä niiden sisällyttäminen Vietnamin 
oikeusjärjestelmään ja noudattamisen valvonta; kehottaa Vietnamin viranomaisia 
muuttamaan rikoslakia näiden yleissopimusten ratifioimisen huomioon ottamiseksi;

11. korostaa, että asetuksen (EU) N:o 978/2012 (GSP-asetus) 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti Vietnamin sosialistinen tasavalta menettää 
vapaakauppasopimuksen tekemisen ja voimaantulon myötä sellaisen tukikelpoisen 
maan aseman, joka voi saada yleisen GSP-menettelyn mukaisia tullietuuksia; toivoo, 
että vapaakauppasopimus edistää kasvua, kehitystä ja työllisyyttä Vietnamin 
sosialistisessa tasavallassa enemmän kuin GSP-järjestely;
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12. suhtautuu myönteisesti Vietnamin sitoumukseen tarkistaa työlainsäädäntönsä ja 
ratifioida se pikaisesti, sillä siten mahdollistetaan tosiasiassa riippumattomien 
ammattiliittojen perustaminen ja edistetään ihmisarvoista työtä kaikille; painottaa, että 
on tärkeää edistää ja toteuttaa käytännössä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan vahvistamista sekä lastensuojelua; pyytää komissiota edistämään 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa aktiivisesti lapsityövoiman ja naisten 
pakkotyön torjumiseen tarkoitettuja hankkeita, jotta näiden ryhmien työoloja voidaan 
parantaa; muistuttaa, että sukupuolten epätasa-arvoa ei pitäisi enää pitää pelkästään 
yhteiskunnallisena vaan myös taloudellisena kysymyksenä, joka on osallistavan ja 
kestävän kasvun saavuttamisen kannalta keskeinen haaste; kehottaa komissiota 
seuraamaan tarkasti tilanteen kehitystä ja pitämään parlamentin säännöllisesti ajan 
tasalla tilanteesta;

13. korostaa tarvetta ryhtyä korjaaviin toimiin mahdollisiin ihmisoikeusrikkomuksiin tai 
Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumusten lunastamatta jättämiseen vastaamiseksi; 
huomauttaa, että kestävää kehitystä koskevaa lukua on seurattava tiiviisti ja 
tinkimättömästi ja että sen täytäntöönpanoa on pidettävä ensisijaisena asiana;

14. korostaa, että on tärkeää mukauttaa kauppapolitiikkaa siten, että se tukee 
ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtääviä kansallisia pyrkimyksiä Pariisin sopimuksen 
noudattamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n ja Vietnamin välisestä 
vapaakauppasopimuksesta on tehtävä yhteensopiva EU:n Vietnamin kanssa tekemän 
FLEGT-sopimuksen kanssa, erityisesti sisällyttämällä sen kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskeviin lukuihin sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset määräykset laittomien hakkuiden, 
metsäkadon, metsien tilan heikkenemisen ja maananastuksen lopettamiseksi; korostaa 
näiden määräysten vaikuttavan valvonnan tärkeyttä; korostaa, että mekanismissa on 
otettava erityisesti huomioon alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen 
oikeudet sekä soveltuvin osin oikeudet, jotka taataan alkuperäis- ja heimokansoja 
koskevassa ILO:n yleissopimuksessa 169;

15. panee merkille, että Vietnam on yksi ilmastonmuutoksen vaikutuksille, erityisesti 
äärimmäisille sääilmiöille kuten myrskyille ja tulville, kaikkein altteimmista maista; 
kehottaa Vietnamin hallitusta ottamaan käyttöön tuloksekkaita sopeutumistoimia ja 
varmistamaan ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun liittyvän 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon;

16. palauttaa mieliin, että komissio antoi lokakuussa 2017 Vietnamille ”keltaisen kortin”, 
koska maa ei ollut torjunut laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta 
tuloksekkaasti; kehottaa Vietnamin hallitusta noudattamaan tosiasiallisesti EU:n 
antamia suosituksia ennen EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen ratifiointia;

17. panee merkille Vietnamissa sitkeästi esiintyvät ihmisoikeuksien ja sosiaalisten 
oikeuksien rikkomistapaukset, ja katsoo, että Vietnamin viranomaisten on lisättävä 
toimiaan tällä alalla; kehottaa Vietnamin hallitusta keskeyttämään 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon ja lakkauttamaan sen lopulta kokonaan.
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