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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Recorda que o artigo 21.º do Tratado da União Europeia (TUE) estabelece que a ação da 
União na cena internacional assenta nos princípios da democracia, do Estado de Direito, 
da universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, do respeito pela dignidade humana, dos princípios da igualdade e 
solidariedade e do respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do Direito 
internacional;

2. Recorda as anteriores resoluções do Parlamento Europeu sobre a situação no Vietname, 
em particular as resoluções de 14 de dezembro de 2017  sobre a liberdade de expressão 
no Vietname, nomeadamente o caso de Nguyen Van Hoa1, de 9 de junho de 2016 sobre 
o Vietname2, de 15 de novembro de 2018 sobre o Vietname, nomeadamente a situação 
dos presos políticos3;

3. Insta a UE e o Vietname a fazerem pleno uso das disposições do ACL, de forma a 
contribuir para o reforço dos direitos humanos no Vietname; reitera a importância do 
diálogo bilateral bem desenvolvido entre a UE e o Vietname em matéria de direitos 
humanos, nomeadamente ao abrigo do quadro e dos procedimentos institucionais do 
ACL e do Acordo de Proteção do Investimento (IPA);

4. Congratula-se com o vínculo jurídico entre o ACL/API UE-Vietname e o Acordo de 
Parceria e Cooperação UE-Vietname (APC); insta a Comissão a utilizar todos os 
instrumentos disponíveis nos acordos, inclusive a suspensão, em última instância e se 
necessário, para proteger e promover as liberdades fundamentais;

5. Sublinha a importância da inclusão de um capítulo abrangente e vinculativo sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, com referências explícitas aos acordos 
multilaterais no domínio do ambiente, ao Acordo de Paris e à Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável; observa que o capítulo sobre o desenvolvimento 
sustentável é excluído do âmbito do mecanismo de resolução de litígios entre Estados, 
sendo, ao invés, abrangido por um mecanismo específico para o comércio e 
desenvolvimento sustentável, que não prevê a suspensão das preferências comerciais; 
entende que a União pode considerar, entre outras opções, a inclusão de uma abordagem 
baseada em sanções no capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável; 
sublinha a importância das disposições obrigatórias e aplicáveis no capítulo sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável, a fim de contribuir de forma eficaz para o 
reforço dos direitos laborais e das normas ambientais, nomeadamente a 
responsabilidade social das empresas;

6. Solicita o reforço de mecanismos eficazes de controlo e execução; insta a Comissão a 
incluir sistematicamente os direitos humanos nas avaliações de impacto que efetuar, 

1 JO C 369 de 11.10.2018, p. 73.
2 JO C 86 de 6.3.2018, p. 122.
3 Textos aprovados, P8_TA(2018)0459.
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inclusive no caso de acordos comerciais com um impacto económico, social e ambiental 
significativo;

7. Recorda que a relação entre a UE e o Vietname assenta no Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC), que abrange domínios não económicos, designadamente o diálogo 
político, os direitos humanos, a educação, a ciência e a tecnologia, a justiça, o asilo e a 
migração;

8. Realça a necessidade de respeitar o princípio da coerência das políticas com os 
objetivos em matéria de cooperação para o desenvolvimento, tal como previsto no 
artigo 208.º do TFUE;

9. Insta a Comissão a reservar um financiamento específico para as organizações da 
sociedade civil, como os grupos consultivos internos, a fim de atingir os objetivos 
fundamentais do capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que incluem 
um maior acompanhamento dos compromissos, o desenvolvimento de planos de ação 
para os domínios em que foram identificados problemas e o desencadeamento de 
processos de resolução de litígios caso os planos de ação não tenham sido respeitados; 
observa que os GCI devem ser verdadeiramente representativos da sociedade civil e 
incluir participantes que representem as organizações que defendem o avanço dos 
direitos humanos, dos direitos laborais e da proteção do ambiente; lamenta que o 
mandato dos GCI se limite apenas ao acompanhamento do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável; insta a UE e o Vietname a fazerem pleno uso das 
disposições do ACL, de forma a contribuir para o reforço dos direitos humanos no 
Vietname; reitera a importância do diálogo bilateral bem desenvolvido entre a UE e o 
Vietname em matéria de direitos humanos, nomeadamente ao abrigo do quadro e dos 
procedimentos institucionais do ACL e do Acordo de Proteção do Investimento (IPA); 
deplora que a promoção da igualdade de género e da emancipação das mulheres não 
seja mencionada de forma destacada no ACL;

10. Acolhe com agrado, como um primeiro passo, a ratificação pelo Vietname de seis das 
oito convenções fundamentais da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 sobre 
trabalho forçado, as convenções n.ºs 100 e 111 sobre não discriminação, as convenções 
n.ºs 138 e 182 sobre trabalho infantil e, mais recentemente, a convenção n.º 98 sobre o 
direito de organização e de negociação coletiva; insta o Governo vietnamita a ratificar 
rapidamente as convenções pendentes, designadamente n.º 105, sobre o trabalho 
forçado, e n.º 87, sobre a liberdade de associação, e salienta a importância crucial de 
assegurar que todas estas convenções sejam imediata e rigorosamente implementadas e 
aplicadas de acordo com um calendário claro, definido antes da ratificação do ACL pelo 
Parlamento Europeu, incorporadas no sistema jurídico do Vietname e aplicadas; exorta 
as autoridades vietnamitas a alterarem o Código Penal em consonância com a 
ratificação destas convenções;

11. Salienta que, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 978/2012 
(Regulamento SPG), após a conclusão e entrada em vigor do ACL, a República 
Socialista do Vietname perderá o estatuto de país elegível para beneficiar das 
preferências pautais concedidas ao abrigo do regime geral do SPG; e espera que o ACL 
contribua para um maior crescimento, desenvolvimento e emprego na República 
Socialista do Vietname do que no âmbito do regime SPG;
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12. Congratula-se com o compromisso do Vietname de rever e ratificar rapidamente o seu 
Código de Trabalho, que permitirá, efetivamente, a formação de sindicatos 
independentes e de promover um trabalho digno para todos; destaca a importância da 
promoção e da aplicação prática da igualdade de género e da emancipação das 
mulheres, a par da proteção das crianças; solicita à Comissão que, no âmbito do APC, 
promova ativamente projetos no domínio da luta contra o trabalho infantil e o trabalho 
forçado das mulheres, para melhorar as condições de trabalho desses grupos; reitera que 
a desigualdade de género já não deve ser vista como uma questão meramente social, 
mas sim como uma questão económica que representa um desafio fundamental para se 
alcançar um crescimento inclusivo e sustentável; insta a Comissão a acompanhar de 
perto a evolução da situação e a manter o Parlamento regularmente informado sobre a 
situação;

13. Salienta a necessidade de medidas corretivas em caso de violação dos direitos humanos 
e dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris; recorda que o capítulo 
relativo ao desenvolvimento sustentável deve ser objeto de um seguimento atento e 
rigoroso e que o seu cumprimento deve constituir uma prioridade;

14. Recorda a importância de adaptar as políticas comerciais tendo em vista apoiar os 
esforços nacionais de luta contra as alterações climáticas, de molde a respeitar o Acordo 
de Paris; salienta, neste contexto, a necessidade de tornar o Acordo de Comércio Livre 
entre a UE e o Vietname compatível com o acordo FLEGT da UE com o Vietname, 
nomeadamente através da inclusão, nos capítulos relativos ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável, de disposições vinculativas e executórias destinadas a 
travar a exploração madeireira ilegal, a desflorestação, a degradação florestal e a 
apropriação ilegal de terras; realça a importância de um controlo eficaz destas 
disposições; sublinha, em particular, que esse mecanismo deve ter em especial 
consideração os direitos dos povos indígenas e das comunidades dependentes da 
floresta, incluindo, se for caso disso, os direitos garantidos pela Convenção n.º 169 da 
OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais;

15. Observa que o Vietname é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das alterações 
climáticas, designadamente aos fenómenos meteorológicos extremos, como as 
tempestades e as inundações; insta o Governo vietnamita a introduzir medidas de 
adaptação eficazes e a assegurar a aplicação efetiva da legislação em matéria de 
proteção do ambiente e da biodiversidade;

16. Recorda que a Comissão mostrou um «cartão amarelo» ao Vietname em outubro de 
2017, devido à sua incapacidade para combater eficazmente a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (INN); insta o Governo vietnamita a cumprir as 
recomendações da UE de forma eficaz antes da ratificação do Acordo de Comércio 
Livre UE-Vietname;

17. Regista a persistência  ide casos de violação dos direitos humanos e dos direitos sociais 
no Vietname e considera que são necessários mais esforços das autoridades vietnamitas 
nesta matéria; insta o Governo vietnamita a aplicar uma moratória à pena de morte, 
tendo em vista a sua abolição total.
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