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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. salută includerea unui capitol cuprinzător și obligatoriu privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă, cu trimiteri explicite la acordurile multilaterale de mediu, la 
Acordul de la Paris și la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;

2. îndeamnă Comisia să aloce fonduri specifice pentru organizațiile societății civile, 
cum ar fi grupurile consultative interne (GCI), pentru a îndeplini obiectivele-cheie 
ale capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care includ o monitorizare 
sporită a angajamentelor, elaborarea unor planuri de acțiune pentru domeniile în 
care au fost identificate preocupări și declanșarea unor procese de soluționare a 
litigiilor în cazul în care nu au fost respectate planurile de acțiune;

3. felicită Vietnamul pentru ratificarea a șase dintre cele opt convenții fundamentale 
ale OIM, și anume Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 100 și nr. 111 privind 
nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind munca copiilor și, cel mai recent, nr. 98 
privind dreptul de organizare și negocierea colectivă; îndeamnă guvernul vietnamez 
să ratifice rapid Convenția nr. 105 privind munca forțată și nr. 87 privind libertatea 
de asociere și subliniază importanța crucială de a se asigura că toate aceste convenții 
sunt puse în aplicare pe deplin;

4. salută angajamentul Vietnamului de a revizui și de a ratifica rapid Codul muncii, 
subliniind importanța promovării și a aplicării concrete a egalității de gen și a 
emancipării femeilor; reiterează faptul că inegalitatea de gen nu ar trebui să mai fie 
privită ca o chestiune pur socială, ci ca un aspect economic care reprezintă o 
provocare majoră pentru realizarea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii; 
invită Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluțiile și să informeze periodic 
Parlamentul cu privire la această situație.


