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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá, že byla do dohody zahrnuta komplexní a závazná kapitola o obchodu 
a udržitelném rozvoji, která obsahuje konkrétní odkazy na vícestranné 
environmentální smlouvy, Pařížskou dohodu a Agendu pro udržitelný rozvoj 2030;

2. naléhavě žádá Komisi, aby vyčlenila zvláštní finanční prostředky pro organizace 
občanské společnosti, jako jsou domácí poradní skupiny, s cílem splnit klíčové cíle 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, mezi něž patří větší monitorování 
závazků, vytvoření akčních plánů pro oblasti, v nichž byly zjištěny problémy, 
a zahájení procesů řešení sporů v případech, kdy akční plány nebyly dodrženy;

3. gratuluje Vietnamu k tomu, že ratifikoval šest z osmi základních úmluv MOP, 
konkrétně úmluvu č. 29 o nucené práci, č. 100 a č. 111 o zákazu diskriminace, č. 
138 a č. 182 o dětské práci a jako poslední úmluvu č. 98 o právu organizovat se 
a kolektivně vyjednávat; naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby bezodkladně 
ratifikovala úmluvu č. 105 o nucené práci a  úmluvu č. 87 o svobodě sdružování, 
a zdůrazňuje, že je naprosto zásadní, aby byly všechny tyto úmluvy bezezbytku 
provedeny;

4. vítá, že se Vietnam zavázal k revizi a rychlé ratifikaci svého zákoníku práce, 
přičemž zdůrazňuje význam podpory a praktického vymáhání rovnosti žen a mužů 
a emancipace žen; připomíná, že nerovnost žen a mužů by neměla být již vnímána 
jako čistě společenská otázka, ale jako hospodářská otázka, která představuje 
klíčovou výzvu při dosažení inkluzivního a udržitelného růstu; žádá Komisi, aby 
pečlivě sledovala další vývoj a pravidelně informovala Parlament o aktuální situaci. 


