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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства включването на всеобхватна и обвързваща глава относно 
търговията и устойчивото развитие (ТУР) с изрични позовавания на 
многостранните споразумения в областта на околната среда, Парижкото 
споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

2. настоятелно призовава Комисията да задели специално финансиране за 
организациите на гражданското общество, като например вътрешните 
консултативни групи, за да изпълни основните цели на главата относно ТУР, 
които включват засилен мониторинг на поетите задължения, разработване на 
планове за действие за области, в които са установени опасения, и задействане 
на процедури за уреждане на спорове в случай на неспазване на плановете за 
действие;

3. приветства Виетнам за ратифицирането на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно принудителния труд, № 100 и № 111 относно 
недискриминацията, № 138 и № 182 относно детския труд и най-неотдавна – 
№ 98 относно правото на организиране и колективно договаряне; настоятелно 
призовава правителството на Виетнам бързо да ратифицира останалите 
конвенции – № 105 относно принудителния труд и № 87 относно свободата на 
сдружаване, и подчертава решаващото значение на това да се гарантира, че 
всички тези конвенции се прилагат изцяло;

4. приветства ангажимента на Виетнам за преразглеждане и бързо ратифициране 
на Кодекса на труда, като подчертава значението на насърчаването и 
практическото прилагане на равенството между половете и овластяването на 
жените; отново заявява, че неравенството между половете не следва повече да 
се разглежда като чисто социален въпрос, а като икономически проблем, 
който представлява ключово предизвикателство за постигането на 
приобщаващ и устойчив растеж; призовава Комисията да наблюдава отблизо 
положението и да информира редовно Парламента относно промените.


