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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar att det införs ett omfattande och bindande kapitel om 
handel och hållbar utveckling med uttryckliga hänvisningar till multilaterala 
miljöavtal, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

2. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att öronmärka särskild 
finansiering till civilsamhällesorganisationer, t.ex. de inhemska rådgivargrupperna, 
för att uppfylla de centrala målen i kapitlet om handel och hållbar utveckling, som 
innefattar ökad övervakning av åtaganden, framtagande av handlingsplaner för 
områden där problem har konstaterats och inledning av tvistlösningsförfaranden om 
handlingsplanerna inte har följts.

3. Europaparlamentet välkomnar att Vietnam har ratificerat sex av ILO:s 
åtta grundläggande konventioner, dvs. nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 111 om 
icke-diskriminering, nr 138 och 182 om barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen den vietnamesiska regeringen att snarast ratificera den resterande 
konventionen nr 105 om tvångsarbete och nr 87 om föreningsfrihet, och framhåller 
att det är av avgörande betydelse att samtliga dessa konventioner genomförs till 
fullo.

4. Europaparlamentet välkomnar att Vietnam har åtagit sig att se över och snabbt 
ratificera sin arbetslagstiftning, och framhåller att det är viktigt att främja och 
genomdriva jämställdhet och kvinnors egenmakt i praktiken.  Bristande jämställdhet 
bör inte längre ses som enbart en social fråga, utan som en ekonomisk utmaning 
som är viktig för att en hållbar tillväxt för alla ska kunna uppnås. Kommissionen 
uppmanas att noga övervaka utvecklingen och att regelbundet uppdatera parlamentet 
om situationen.


