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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de opname van een alomvattend en bindend hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling met expliciete verwijzingen naar multilaterale 
milieuovereenkomsten, de Overeenkomst van Parijs en de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling;

2. dringt er bij de Commissie op aan om specifieke middelen beschikbaar te stellen 
voor maatschappelijke organisaties, zoals de interne adviesgroepen, om de centrale 
doelstellingen van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling te halen, 
zoals een betere monitoring van de vastleggingen, de ontwikkeling van actieplannen 
voor gebieden waarin problemen zijn vastgesteld, en de inschakeling van 
geschillenbeslechtingsprocedures indien de actieplannen niet worden nageleefd;

3. prijst Vietnam voor de ratificatie van zes van de acht fundamentele verdragen van 
de IAO, namelijk nr. 29 over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over non-discriminatie, 
nrs. 138 en 182 over kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 over het recht op 
organisatie en collectieve onderhandelingen; dringt er bij de Vietnamese regering op 
aan snel de resterende verdragen te ratificeren, te weten nr. 105 over dwangarbeid 
en nr. 87 over de vrijheid van vereniging, en benadrukt dat het van cruciaal belang is 
ervoor te zorgen dat al deze verdragen volledig ten uitvoer worden gelegd;

4. is ingenomen met de toezegging van Vietnam om zijn arbeidswet te herzien en voor 
een snelle ratificatie te zorgen, waarbij sterk de nadruk zal worden gelegd op het 
belang van de bevordering en de praktische handhaving van gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van de vrouw; herhaalt dat genderongelijkheid niet langer 
als een zuiver maatschappelijke kwestie mag worden beschouwd, maar moet 
worden gezien als een economisch probleem dat de verwezenlijking van inclusieve 
en duurzame groei sterk bemoeilijkt; vraagt de Commissie de ontwikkelingen op de 
voet te volgen en regelmatig verslag uit te brengen bij het Parlement.


