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ET

ETTEPANEKUD

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

1. nõuab tungivalt, et EL ja Vietnam kasutaksid vabakaubanduslepingu sätteid muu 
hulgas inimõiguste olukorra parandamiseks Vietnamis; kinnitab veel kord ELi ja 
Vietnami vahelise kahepoolse hästi edenenud inimõiguste alase dialoogi olulisust; 
tuletab meelde, et liidul on oma inimõiguste ja demokraatia strateegilisest raamistikust 
ning tegevuskavast lähtuv kohustus lisada inimõigused oma mõjuhinnangutesse ning 
see puudutab ka mõjuhinnanguid kaubanduslepingute kohta, millel on märkimisväärne 
majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju;

2. rõhutab kaubanduse ja kestliku arengu peatüki olulisust töötajate õiguste ja 
keskkonnastandardite, sealhulgas ettevõtja sotsiaalse vastutuse ning õiglase ja eetilise 
kaubanduse tugevdamisel; märgib sellega seoses, et Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonide ratifitseerimine ja rakendamine on 
äärmiselt olulised selleks, et vabakaubandusleping ei aitaks kaasa võidujooksule 
madalaimate standardite suunas; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus võtaks 
kohustuse kiiresti reformida oma tööseadustikku, sealhulgas ratifitseerida ja rakendada 
ülejäänud ILO põhikonventsioonid kindla edasimineku ajakavaga enne, kui Euroopa 
Parlament vabakaubanduslepingu ratifitseerib; 

3. rõhutab, kui oluline on kodanikuühiskonna täielik kaasamine vabakaubanduslepingu 
sätete rakendamisse ja järelevalvesse; nõuab tungivalt, et mõlemad lepinguosalised 
algataksid võimalikult kiiresti sisenõuanderühma loomiseks vajaliku menetluse; 
märgib, et sisenõuanderühm peab olema kodanikuühiskonna tegelik esindaja ja 
kaasama ka neid osalisi, kes esindavad inimõiguste, töötajate õiguste ja 
keskkonnakaitse edendamist toetavaid organisatsioone; 

4. tuletab meelde oma muret selle pärast, et Vietnami ametivõimud piiravad 
väljendusvabadust ja muid vabadusi üha enam; tuletab meelde tihedat seost 
vabakaubanduslepingu ja partnerlus- ja koostöölepingu vahel ning nõuab tungivalt, et 
komisjon kasutaks kõiki lepingutes olevaid vahendeid, sealhulgas vajaduse korral 
peatamist, et põhivabadusi kaitsta ja edendada; 

5. märgib, et arengumaana on Vietnam kliimamuutuste mõju suhtes eriti tundlik; 
väljendab heameelt, et vabakaubanduslepingus on selged viited Pariisi kokkuleppele; 
väljendab siiski tõsist muret Vietnami keskkonnakahju, eriti saaste, metsade 
hävitamise ja jätkusuutmatu kaevandustegevuse pärast; nõuab tungivalt, et EL ja 
Vietnam teeksid koostööd vabakaubanduslepingu keskkonnakaitsega seotud 
kohustuste täitmisel; palub, et Vietnami valitsus võtaks meetmeid selliste õigusaktide 
tõhusa täitmise tagamiseks, mille eesmärk on kaitsta keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust, eelkõige metsade hävitamise ja tooraine kaevandamise negatiivsete 
tagajärgede eest, tehes seda selgete, ajaliselt piiritletud ja tulemuspõhiste sihtide 
seadmise abil igas eespool nimetatud valdkonnas; palub, et komisjon tagaks selle 
saavutamiseks vajaliku suutlikkuse suurendamise toetuse.
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