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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. Insta a UE e o Vietname a recorrerem às disposições do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) para, nomeadamente, contribuírem para o reforço dos direitos humanos no 
Vietname; reitera a importância de um diálogo bilateral bem desenvolvido entre a UE 
e o Vietname no que se refere aos direitos humanos; recorda o compromisso da UE, 
no âmbito do quadro estratégico e do plano de ação da UE sobre os direitos humanos e 
a democracia, em incorporar os direitos humanos nas avaliações de impacto que 
efetuar, incluindo no caso de acordos comerciais que têm um impacto económico, 
social e ambiental significativo;

2. Realça a importância do capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável para 
contribuir para o reforço dos direitos laborais e das normas ambientais, incluindo a 
responsabilidade das empresas e o comércio justo e ético; observa, a este respeito, que 
a ratificação e a aplicação das principais convenções da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) é essencial para garantir que o ACL não contribua para um 
«nivelamento por baixo»; insta o Governo vietnamita a proceder a uma rápida reforma 
do seu código laboral, incluindo a ratificação e a aplicação das convenções 
fundamentais da OIT pendentes, e a definir um calendário claro para as próximas 
etapas, antes da ratificação do ACL pelo Parlamento Europeu; 

3. Salienta a importância da plena participação das organizações da sociedade civil para 
efeitos de aplicação e acompanhamento das disposições do ACL; insta ambas as partes 
a iniciarem, o mais rapidamente possível, os procedimentos necessários para a criação 
do Grupo Consultivo Interno (GCI); observa que o GCI deve ser verdadeiramente 
representativo 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; 

4. Recorda a sua preocupação com a abordagem cada vez mais restritiva das autoridades 
vietnamitas no que diz respeito à liberdade de expressão e a outras liberdades; recorda 
as estreitas relações entre o ACL e o Acordo de Parceria e Cooperação (APC) e insta a 
Comissão a utilizar todos os instrumentos disponíveis nos acordos, incluindo a 
suspensão, sempre que necessário, para proteger e promover as liberdades 
fundamentais; 

5. Observa que, enquanto país em desenvolvimento, o Vietname é particularmente 
vulnerável aos efeitos das alterações climáticas; congratula-se com as referências 
explícitas ao Acordo de Paris no ACL; manifesta, no entanto, a sua profunda 
preocupação com os danos ambientais no Vietname, em especial a poluição, a 
desflorestação e as atividades mineiras insustentáveis; insta a UE e o Vietname a 
colaborarem para defender os compromissos ambientais do ACL; insta o Governo 
vietnamita a introduzir medidas que garantam a aplicação efetiva de legislação para 
proteger o ambiente e a biodiversidade, em especial dos efeitos negativos da 
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desflorestação e da extração de matérias-primas, e que tenham objetivos claros, 
definindo prazos claros e baseados em resultados para cada um dos domínios acima 
referidos; insta a Comissão a prestar o apoio requerido ao desenvolvimento de 
capacidades para o efeito.
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