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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over indføjelsen af et omfattende og bindende kapitel om handel og 
bæredygtig udvikling med eksplicitte henvisninger til multilaterale miljøaftaler, 
Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at øremærke specifikke midler til 
civilsamfundsorganisationer, såsom de nationale rådgivende grupper, med henblik 
på at opfylde de centrale målsætninger i kapitlet om handel og bæredygtig 
udvikling, som omfatter en øget overvågning af forpligtelserne, udarbejdelse af 
handlingsplaner for områder, hvor der er konstateret problemer, og udløsning af 
tvistbilæggelsesprocedurer, hvis handlingsplanerne ikke overholdes;

3. lykønsker Vietnam med at have ratificeret seks af ILO's otte grundlæggende 
konventioner, nemlig nr. 29 om tvangsarbejde, nr. 100 og 111 om ikke-
forskelsbehandling, nr. 138 og 182 om børnearbejde og senest nr. 98 om retten til at 
organisere sig og føre kollektive forhandlinger; opfordrer indtrængende den 
vietnamesiske regering til hurtigt at ratificere den udestående konvention nr. 105 om 
tvangsarbejde og nr. 87 om foreningsfrihed og understreger, at det er af afgørende 
betydning at sikre, at alle disse konventioner gennemføres fuldt ud;

4. glæder sig over, at Vietnam har givet tilsagn om at revidere og hurtigt ratificere sin 
arbejdslov, og fremhæver betydningen af fremme og praktisk håndhævelse af 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status; gentager, 
at ulighed mellem kønnene ikke længere bør ses som et rent socialt spørgsmål, men 
som en økonomisk udfordring, der udgør en central udfordring med hensyn til at 
opnå inklusiv og bæredygtig vækst; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge 
udviklingen og holde Parlamentet regelmæssigt ajourført om situationen.


