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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta začlenenie podrobnej a záväznej kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji 
s priamymi odkazmi na mnohostranné environmentálne dohody, Parížsku dohodu 
a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj;

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyčlenila osobitné finančné prostriedky 
pre organizácie občianskej spoločnosti, ako sú vnútroštátne poradné skupiny, 
v záujme splnenia kľúčových cieľov kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktoré zahŕňajú zvýšenie monitorovania záväzkov, vypracovanie akčných plánov 
pre problematické oblasti a aktivovanie procesov riešenia sporov v prípade 
nesplnenia akčných plánov;

3. blahoželá Vietnamu k ratifikácii šiestich z ôsmich základných dohovorov MOP, 
konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o nediskriminácii, 
dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o práve 
organizovať sa a kolektívne vyjednávať; naliehavo vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala dohovor č. 105 o nútenej práci a dohovor č. 87 o slobode 
združovania, a zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa všetky tieto 
dohovory v plnej miere vykonávali;

4. víta záväzok Vietnamu revidovať a rýchlo ratifikovať svoj zákonník práce 
a zdôrazňuje význam presadzovania a praktického uplatňovania rodovej rovnosti 
a posilnenia postavenia žien; opätovne zdôrazňuje, že problém rodovej nerovnosti 
by sa už nemal vnímať len čisto zo sociálneho hľadiska, ale aj z hľadiska 
hospodárskeho, keďže je kľúčovou výzvou pre dosiahnutie inkluzívneho 
a udržateľného rastu; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala ďalší vývoj 
a pravidelne o ňom informovala Parlament.


