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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Līguma par Eiropas Savienību 21. pants paredz, ka Savienības starptautiskās 
darbības virzītājspēks ir šādi principi — demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālums un nedalāmība, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības 
un solidaritātes princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko 
tiesību principu ievērošana;

2. atgādina par Eiropas Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām attiecībā uz situāciju 
Vjetnamā, jo īpaši 2017. gada 14. decembra rezolūciju par vārda brīvību Vjetnamā, jo 
īpaši Nguyen Van Hoa lietu1, 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu2 un 
2018. gada 15. novembra rezolūciju par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli3;

3. mudina ES un Vjetnamu pilnībā izmantot BTN noteikumus, lai ar tiem palīdzētu 
nostiprināt cilvēktiesības Vjetnamā; atkārtoti atgādina par labi attīstīta divpusēja ES un 
Vjetnamas dialoga par cilvēktiesībām nozīmi īpaši iestāžu sistēmā un BTN un 
ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IAN) procedūrās;

4. atzinīgi vērtē juridisko saikni starp ESBTN/IAN un ES un Vjetnamas partnerības un 
sadarbības nolīgumu (PSN); mudina Komisiju izmantot visus nolīgumos pieejamos 
līdzekļus, tostarp kā pēdējo līdzekli — apturēšanu, lai aizsargātu un veicinātu 
pamatbrīvības;

5. uzsver, ka ir svarīgi nolīgumā iekļaut visaptverošu un saistošu sadaļu par tirdzniecību 
un ilgtspējīgu attīstību (TIA), kurā ir sniegtas skaidras atsauces uz daudzpusējiem vides 
nolīgumiem, Parīzes nolīgumu un Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam; 
norāda, ka uz ilgtspējīgas attīstības sadaļu attiecas nevis valstu strīdu izšķiršanas 
mehānisms, bet gan īpašs TIA mehānisms, kurā nav paredzēta tirdzniecības preferenču 
apturēšana; uzskata, ka Savienība varētu līdztekus citām iespējām apsvērt sankcijās 
balstītas pieejas iekļaušanu TIA sadaļā; uzsver to, cik liela nozīme tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļā ir obligātiem un izpildāmiem noteikumiem, lai efektīvi 
sekmētu darba tiesību un vides standartu, tostarp uzņēmumu sociālās atbildības, 
stiprināšanu;

6. aicina stiprināt efektīvus uzraudzības un izpildes panākšanas mehānismus; aicina 
Komisiju savos ietekmes novērtējumos, tostarp par tirdzniecības nolīgumiem, kuriem ir 
ievērojama ietekme uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi, iekļaut cilvēktiesību aspektus;

7. atgādina, ka ES un Vjetnamas attiecības pamatojas uz partnerības un sadarbības 
nolīgumu (PSN), kurā ir iekļautas ar ekonomiku nesaistītas jomas, tostarp politiskais 
dialogs, cilvēktiesības, izglītība, zinātne un tehnoloģija, tiesiskums, patvērums un 
migrācija;

1 OV C 369, 11.10.2018., 73. lpp.
2 OV C 86, 6.3.2018., 122. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0459.
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8. uzsver, ka ir jāievēro princips, kas paredz politiku pielāgot attīstības sadarbības 
mērķiem saskaņā ar LESD 208. pantu;

9. mudina Komisiju paredzēt konkrētu finansējumu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
piemēram, vietējām konsultantu grupām (VKG), lai īstenotu TIA nodaļas galvenos 
mērķus, tostarp, lielāku saistību uzraudzību, rīcības plānu izstrādi par problemātiskām 
atzītajās jomās un strīdu izšķiršanas procesu ierosināšanu gadījumā, ja rīcības plāni 
netiek ievēroti; norāda, ka vietējai konsultantu grupai ir jābūt patiesai pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvei un tajā jāiekļauj dalībnieki, kas pārstāv organizācijas, kuras 
aizstāv cilvēktiesību, darba tiesību un vides aizsardzības veicināšanu; pauž nožēlu, ka 
DAG pilnvaras paredz vienīgi TIA sadaļas uzraudzību; mudina ES un Vjetnamu pilnībā 
izmantot BTN noteikumus, lai ar tiem Vjetnamā palīdzētu nostiprināt cilvēktiesības; 
atkārtoti atgādina par labi attīstīta divpusēja ES un Vjetnamas dialoga par 
cilvēktiesībām nozīmi īpaši iestāžu sistēmā un BTN un ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IAN) procedūrās; pauž nožēlu, ka BTN nav skaidri paredzēta dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību nostiprināšanas veicināšana;

10. atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama kā pirmo soli ir ratificējusi sešas no astoņām SDO 
pamatkonvencijām, proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 un 111 par 
nediskriminēšanu, Nr. 138 un 182 par bērnu darbu un pavisam nesen — Nr. 98 par 
tiesībām apvienoties organizācijās un koplīgumu slēgšanu; mudina Vjetnamas valdību 
ātri ratificēt arī pārējās konvencijas, proti, Konvenciju Nr. 105 par piespiedu darbu un 
Nr. 87 par biedrošanās brīvību, un uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai visas šis 
konvencijas tiktu stingri un savlaicīgi īstenotas pēc skaidra grafika, kas noteikts pirms 
BTN ratifikācijas Eiropas Parlamentā, iestrādāts Vjetnamas tiesiskajā sistēmā un tiek 
piemērots; aicina Vjetnamas iestādes izdarīt izmaiņas kriminālkodeksā atbilstīgi minēto 
konvenciju ratifikācijai;

11. uzsver, ka saskaņā ar Regulas 978/2012 (VPS regula) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu 
Vjetnamas Sociālistiskā Republika pēc BTN noslēgšanas un stāšanās spēkā zaudēs 
tādas valsts statusu, kas ir tiesīga izmantot vispārējā preferenču sistēmā (VPS) 
paredzētās tarifa preferences; pauž cerību, ka BTN Vjetnamas Sociālistiskās Republikā 
veicinās izaugsmi, attīstību un nodarbinātību labāk nekā VPS sistēma;

12. atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos pārskatīt un ātri ratificēt darba kodeksu, kas ļaus 
efektīvi veidot neatkarīgas arodbiedrības un veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību 
visiem; uzsver, ka ir svarīgi veicināt un praksē īstenot dzimumu līdztiesību un sieviešu 
tiesību nostiprināšanu, kā arī bērnu aizsardzību; aicina Komisiju ar PSN aktīvi veicināt 
projektus bērnu darba un sieviešu piespiedu darba apkarošanas jomā, lai uzlabotu šo 
grupu darba apstākļus; atkārto, ka dzimumu nevienlīdzība būtu jāuzskata ne tikai par 
sociālu, bet arī ekonomisku problēmu, kas būtiski traucē sasniegt iekļaujošu un 
ilgtspējīgu izaugsmi; aicina Komisiju cieši uzraudzīt notikumu attīstību un regulāri 
informēt Parlamentu par situāciju šajā jomā;

13. uzsver, ka ir vajadzīgi korekcijas pasākumi, lai reaģētu uz cilvēktiesību vai Parīzes 
nolīgumā uzņemto saistību pārkāpumiem; norāda, ka ir cieši un stingri jāuzrauga 
ilgtspējīgas attīstības sadaļa un par prioritāti jānosaka tās izpildes panākšana;

14. atgādina, ka ir svarīgi pielāgot tirdzniecības politiku, lai atbalstītu valsts centienus 
apkarot klimata pārmaiņas saskaņā ar Parīzes nolīgumu; šajā sakarībā uzsver, ka ES un 
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Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums ir jāsaskaņo ar ES un Vjetnamas FLEGT 
nolīgumu, jo īpaši tās tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļās iekļaujot 
saistošus un izpildāmus noteikumus, kas paredz nelikumīgu mežizstrādi, atmežošanu, 
meža degradāciju un zemes piesavināšanos; uzsver, ka ir svarīgi efektīvi uzraudzīt šo 
noteikumu ievērošanu; konkrēti uzsver, ka šajā mehānismā ir īpaši jāņem vērā 
pirmiedzīvotāju un no meža atkarīgo kopienu tiesības, tostarp attiecīgā gadījumā 
tiesības, kas paredzētas SDO Konvencijā Nr. 169 par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām;

15. norāda, ka Vjetnama ir viena no klimata ietekmes ziņā visneaizsargātākajām valstīm un 
tā ir īpaši neaizsargāta pret tādiem ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem kā vētras un 
plūdi; mudina Vjetnamas valdību ieviest efektīvus pielāgošanās pasākumus un 
nodrošināt ar vidi un bioloģisko daudzveidību saistītu tiesību aktu efektīvu īstenošanu;

16. atgādina, ka Komisija 2017. gada oktobrī Vjetnamai piešķīra “dzelteno kartīti” par to, 
ka tā nav spējusi efektīvi apkarot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju; 
mudina Vjetnamas valdību efektīvi īstenot ES ieteikumus pirms ES un Vjetnamas 
brīvās tirdzniecības nolīguma ratifikācijas;

17. norāda, ka Vjetnamā joprojām turpinās cilvēktiesību un sociālo tiesību pārkāpumi, un 
uzskata, ka Vjetnamas iestādēm būtu vairāk jārīkojas šo jautājumu risināšanā; aicina 
Vjetnamas valdību īstenot nāvessoda moratoriju ar mērķi panākt tā pilnīgu atcelšanu.
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