
PA\1188859SL.docx PE641.208v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za razvoj

2018/0356M(NLE)

17.9.2019

OSNUTEK MNENJA
Odbora za razvoj

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko 
unijo in Socialistično republiko Vietnam
(2018/0356M(NLE))

Pripravljavec mnenja: Tomas Tobé



PE641.208v01-00 2/3

SL

PA_NonLeg



3/3 PE641.208v01-00

SL

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja vključitev celovitega in zavezujočega poglavja o trgovini in trajnostnem 
razvoju z izrecnim sklicevanjem na večstranske okoljske sporazume, Pariški sporazum 
in agendo za trajnostni razvoj do leta 2030;

2. poziva Komisijo, naj nameni posebno financiranje za organizacije civilne družbe, kot so 
domače svetovalne skupine, da bi izpolnili ključne cilje iz poglavja o trgovini in 
trajnostnem razvoju, ki vključujejo večje spremljanje obveznosti, pripravo akcijskih 
načrtov za področja, na katerih so bili ugotovljeni pomisleki, in uporabo postopkov 
reševanja sporov v primeru, da akcijski načrti niso bili upoštevani;

3. čestita Vietnamu, ker je ratificiral šest od osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 111 o nediskriminaciji, 
št. 138 in št. 182 o delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici organizacije in 
kolektivnega pogajanja; poziva vietnamsko vlado, naj hitro ratificira še odprto 
konvencijo št. 105 o prisilnem delu in št. 87 o svobodi združevanja, ter poudarja, da je 
bistvenega pomena zagotoviti celovito izvajanje vseh teh konvencij;

4. pozdravlja zavezo Vietnama, da bo pregledal in čim prej ratificiral svoj delovni 
zakonik, pri čemer poudarja pomen spodbujanja in praktičnega izvrševanja enakosti 
spolov in krepitve vloge žensk; ponovno poudarja, da razlik med spoloma ne bi smeli 
več obravnavati kot zgolj socialno vprašanje, temveč kot gospodarsko vprašanje, ki 
predstavlja ključni izziv za doseganje vključujoče in trajnostne rasti; poziva Komisijo, 
naj pozorno spremlja razvoj dogodkov in Parlament redno obvešča o razmerah.


