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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. Saúda a inclusão de um capítulo abrangente e vinculativo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável, com referências explícitas aos acordos multilaterais no 
domínio do ambiente, ao Acordo de Paris e à Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável;

2. Insta a Comissão a reservar um financiamento específico para as organizações da 
sociedade civil, como os grupos consultivos internos, a fim de atingir os objetivos 
fundamentais do capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que 
incluem um maior acompanhamento dos compromissos, o desenvolvimento de 
planos de ação para os domínios em que foram identificados problemas e o 
desencadeamento de processos de resolução de litígios caso os planos de ação não 
tenham sido respeitados;

3. Felicita o Vietname pela ratificação de seis das oito convenções fundamentais da 
OIT, nomeadamente a n.º 29 sobre trabalho forçado, as n.os 100 e 111 sobre não 
discriminação, as n.os 138 e 182 sobre trabalho infantil e, mais recentemente, a 
n.º 98 sobre o direito de organização e de negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as convenções n.º 105, sobre o trabalho forçado, e 
n.º 87, sobre a liberdade de associação, e salienta a importância crucial de assegurar 
que todas estas convenções sejam plenamente aplicadas;

4. Congratula-se com o compromisso do Vietname de rever e ratificar rapidamente o 
seu Código de Trabalho, salientando a importância da promoção e da aplicação 
prática da igualdade de género e da emancipação das mulheres; reitera que a 
disparidade de género já não deve ser vista como uma questão meramente social, 
mas sim como uma questão económica que representa um desafio fundamental para 
se alcançar um crescimento inclusivo e sustentável; insta a Comissão a acompanhar 
de perto a evolução da situação e a manter o Parlamento regularmente informado 
sobre a situação.


