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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06050/2019),

– ņemot vērā projektu Brīvās tirdzniecības nolīgumam (BTN) starp Eiropas Savienību un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku (06051/2019),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ieguldījumu 
aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (0000/2019),

– ņemot vērā pieprasījumu sniegt piekrišanu, ko Padome iesniedza saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 91. panta 1. punktu, 100. panta 2. punktu, 
207. panta 4. punkta pirmo daļu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta 
v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0023/2019),

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, 
no otras puses, ko parakstīja Briselē 2012. gada 27. jūnijā un kas stājās spēkā 
2016. gada oktobrī1,

– ņemot vērā 2019. gada 17. oktobrī parakstīto dalības pamatnolīgumu, kas sekmēs 
Vjetnamas dalību Eiropas Savienības vadītās civilās un militārās krīzes pārvarēšanas 
operācijās un apliecina abu pušu ciešu apņemšanos īstenot uz noteikumiem balstītu 
daudzpusēju pieeju starptautiskajam mieram un drošībai,

– ņemot vērā saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu sniegto Eiropas Savienības Tiesas 
2017. gada 16. maija atzinumu procedūrā 2/152, kuru Komisija pieprasīja 2015. gada 
10. jūlijā,

– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko 
stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku 
tirdzniecības un ieguldījumu politiku”,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 22. decembra lēmumu risināt divpusējas sarunas par 

1 OV L 329, 3.12.2016., 8. lpp.
2 Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
3 OV C 101, 16.3.2018., 30. lpp.
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BTN ar atsevišķām Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstīm,

– ņemot vērā 2007. gada 23. aprīļa norādes sarunām par reģionu BTN ar ASEAN 
dalībvalstīm,

– ņemot vērā 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu4,

– ņemot vērā 2017. gada 14. decembra rezolūciju par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši 
Nguyen Van Hoa lietu5,

– ņemot vērā 2018. gada 15. novembra rezolūciju par attīstības sadarbības efektivitātes 
palielināšanu6,

– ņemot vērā Eiropas Ombuda 2016. gada 26. februāra lēmumu lietā 1409/2014/MHZ par 
to, ka Eiropas Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma 
ietekmes uz cilvēktiesībām iepriekšēju novērtējumu7, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā V sadaļu – “Ārējā 
darbība”,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 91. pantu, 
100. pantu, 168. pantu un 207. pantu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta 
v) punktu,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par bērnu darbu,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par uzņēmējdarbību un 
cilvēktiesībām,

– ņemot vērā ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma ekonomisko ietekmi8, 

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2019. gada vispārējo regulāro pārskatu par 
Vjetnamu,

– ņemot vērā secinājumus, kas gūti faktu konstatēšanas braucienā uz Vjetnamu 
(2018. gada 28. oktobris – 1. novembris), un Komisijas 2018. gada maija novērtējumu 
par šīs valsts progresu nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas apkarošanā, 
kas tika veikts pēc tam, kad 2017. gada 23. oktobrī Komisija paziņoja par “dzeltenās 
kartītes” statusa piešķiršanu,

– ņemot vērā ...9 normatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

4 OV C 86, 6.3.2018., 122. lpp.
5 OV C 369, 11.10.2018., 73. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Skatīt: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
9 Pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
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– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas 
atzinumus, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0017/2020),

A. tā kā Vjetnama ir stratēģiska Eiropas Savienības partnere un tā kā ES un Vjetnamai ir 
kopīga programma izaugsmes un nodarbinātības stimulēšanai, konkurētspējas 
uzlabošanai, nabadzības apkarošanai un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
sasniegšanai, kā arī stingra apņemšanās panākt atvērtu un uz noteikumiem balstītu 
tirdzniecību un daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; 

B. tā kā šis ir otrais divpusējais tirdzniecības nolīgums, kas noslēgts starp ES un ASEAN 
dalībvalsti, un svarīgs solis ceļā uz BTN noslēgšanu starp abiem šiem reģioniem; tā kā 
šis nolīgums un ES un Singapūras Republikas BTN, kam Parlaments deva piekrišanu 
2019. gada 13. februārī, arī kalpos par pamatu nolīgumiem, par kuriem ES šobrīd risina 
sarunas ar citām svarīgām ASEAN dalībvalstīm;

C. tā kā tiek prognozēts, ka 90 % turpmākās globālās ekonomikas izaugsmes notiks ārpus 
Eiropas un ievērojama izaugsmes daļa notiks Āzijā;

D. tā kā Vjetnama pievienojās PTO 2007. gadā un tagad ir atvērta un brīvu tirdzniecību 
atbalstoša ekonomika, par ko liecina ar 56 valstīm noslēgtie 16 tirdzniecības nolīgumi;

E. tā kā Vjetnama ir viena no Visaptverošās un progresīvās Klusā okeāna valstu 
partnerības (CPTPP) dibinātājām un puse nesen noslēgtajās sarunās par reģionālu 
visaptverošu ekonomisko partnerību (RCEP);

F. tā kā Vjetnama ir plaukstoša, konkurētspējīga un savienota ekonomika ar gandrīz 
100 miljoniem iedzīvotāju, augošu vidusslāni un jaunu un dinamisku darbaspēku, tomēr 
tā joprojām ir valsts ar vidēji zemiem ienākumiem, kas saskaras ar konkrētiem attīstības 
izaicinājumiem, par ko liecina Apvienoto Nāciju Organizācijas tautas attīstības indekss, 
kurā šī valsts ieņem 116. vietu no 189;

G. tā kā Vjetnama ir arī viena no ASEAN dalībvalstīm ar visstraujāko izaugsmi —
 laikposmā no 2000. līdz 2018. gadam tās vidējais IKP pieaugums bija aptuveni 6,51 %; 
tā kā tiek lēsts, ka tuvāko gadu laikā Vjetnama turpinās attīstīties tikpat straujā tempā;

H. tā kā ES pašreiz ir Vjetnamas trešā lielākā tirdzniecības partnere aiz Ķīnas un 
Dienvidkorejas un otrais lielākais eksporta tirgus aiz ASV; tā kā ES eksports uz šo 
valsti pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis vidēji par 5–7 % gadā; tā kā Komisijas 
izstrādātajā ekonomiskās ietekmes novērtējumā tika secināts, ka ES uzņēmumu veiktais 
eksports līdz 2035. gadam palielināsies par 8 miljardiem EUR, savukārt sagaidāms, ka 
Vjetnamas eksports uz ES palielināsies par 15 miljardiem EUR; tā kā ir svarīgi, lai šī 
nolīguma piedāvātās iespējas pēc iespējas labāk varētu izmantot visi uzņēmumi, jo īpaši 
MVU; 

I. tā kā Padome ir uzsvērusi, ka ES interesēs ir arī turpmāk ieņemt vadošo lomu 
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programmas 2030. gadam saskaņotā, visaptverošā un efektīvā īstenošanā, kas ir 
visaptveroša ES prioritāte ar mērķi sniegt labumu tās iedzīvotājiem un saglabāt 
uzticamību Eiropā un pasaulē; tā kā visiem komisāra amata kandidātiem nosūtītajā 
uzdevumu apraksta vēstulē jaunievēlētā priekšsēdētāja U. fon der Leiena stingri 
norādīja, ka “katrs komisārs nodrošinās Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanu savā politikas jomā”;

J. tā kā Vjetnama joprojām saskaras ar izaicinājumiem saistībā ar ilgtspējīgu attīstību, 
cilvēktiesībām, politiskajām un pilsoniskajām tiesībām, jo īpaši attiecībā uz minoritāšu 
stāvokli, pamatbrīvībām, reliģiskās pārliecības brīvību, preses brīvību un dabas resursu 
(piemēram, smiltis, zvejas resursi un kokmateriāli) izmantošanu, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanu un piesārņojumu; pauž nožēlu par to, ka ES un Vjetnamai joprojām ir 
diametrāli pretēja nostāja attiecībā uz starptautisko cilvēktiesību struktūru ieteikumiem 
par Vjetnamu un minēto ieteikumu īstenošanu, piemēram, saistībā ar Starptautisko 
paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; tā kā joprojām problemātisks 
jautājums ir ieslodzīto piespiedu nodarbināšana Vjetnamā; 

K. tā kā, neraugoties uz 1986. gadā uzsāktajām ekonomiskajām un politiskajām reformām, 
Vjetnama joprojām ir vienpartijas valsts, kas neatzīst tādas pamatbrīvības kā 
biedrošanās brīvību, vārda brīvību, reliģijas brīvību un preses brīvību; tā kā Vjetnamas 
režīma represīvo raksturu un smagos sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumus Eiropas 
Ārējās darbības dienests ir dokumentējis ES 2018. gada ziņojumā par cilvēktiesībām un 
demokrātiju pasaulē, tajā īpaši norādot valstī aizvien pieaugošo politieslodzīto skaitu;

L. tā kā Parlaments 2018. gada 15. novembra rezolūcijā aicināja Vjetnamas valdību 
“atcelt, pārskatīt vai grozīt visus represīvos tiesību aktus, jo īpaši Kriminālkodeksu”; tā 
kā Vjetnama neatbildēja uz šo aicinājumu; tā kā Vjetnama neatzina nevienu no jaunākā 
vispārējā regulārā pārskata procedūrā 2019. gada martā paustajiem ieteikumiem grozīt 
vai atcelt aizskarošos krimināltiesību noteikumus;

M. tā kā ES un Vjetnamas BTN ir atzīts, cik svarīgi ir nodrošināt dzīvo jūras resursu un 
ekosistēmu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī veicināt ilgtspējīgu 
akvakultūru, un tā 13.9. pantā ir paredzēta sadarbība NNN zvejas apkarošanā;

N. tā kā BTN beznodokļu režīmu neattiecina uz vairākiem zivju produktiem, piemēram, 
KN 1604 14 21 un 1604 14 26, jo tie ir Eiropas Savienībai sensitīvi produkti;

O. tā kā ir atzīts, ka NNN zveja ir organizētā noziedzība jūras vidē, kas pasaules mērogā 
atstāj katastrofālas sekas uz vidi un sociālekonomisko jomu un rada negodīgu 
konkurenci Eiropas zvejniecības nozarei;

P. tā kā Vjetnama ir pasaulē ceturtā lielākā zivju piegādātāja (Eiropas Savienība ir piektajā 
vietā)) un ceturtā lielākā akvakultūras produktu ražotāja;

Q. tā kā ES ir vērtības ziņā pasaules lielākā zvejas un akvakultūras produktu tirgotāja —
 2017. gadā tās tirdzniecības apjoms bija vairāk nekā 2,3 miljardi EUR; tā kā ES 
importē vairāk nekā 65 % no tās patērētajiem zivju produktiem un ir viena no 
lielākajiem Vjetnamas ārvalstu ieguldītājiem; 
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R. tā kā pagaidām Vjetnama ir panākusi viena ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN) 
produkta — zivju mērces Phú Quốc — aizsardzību, kas kā aizsargāts cilmes vietas 
(ACVN) nosaukums iekļauts ES kvalitātes shēmās; tā kā BTN ir paredzēta 169 ES ĢIN 
(konkrētu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un pārtikas produktu) aizsardzība Vjetnamā 
un attiecīgi 39 Vjetnamas ĢIN aizsardzība Eiropas Savienībā;

S. tā kā Vjetnamai ir 95 miljonu cilvēku liels tirgus ar senām zivju un akvakultūras 
produktu patēriņa tradīcijām, un tā ir otrā lielākā ES tirdzniecības partnere no 
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) reģiona; tā kā zivsaimniecība Eiropas 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem varētu sniegt lielas izaugsmes iespējas un 
ievērojamu labumu; tā kā šī nozare ir būtiski svarīga Eiropas labklājībai un inovācijai,

1. uzsver, ka ES un Vjetnamas BTN (EVFTA) ir modernākais, visaptverošākais un 
vērienīgākais nolīgums, ko ES jebkad noslēgusi ar jaunattīstības valsti, un tam būtu 
jākalpo par atsauces punktu ES sadarbībā ar jaunattīstības valstīm un jo īpaši ASEAN 
reģionu; atgādina, ka divu gadu pārejas laikā pēc BTN spēkā stāšanās Vjetnama 
joprojām būs VPS saņēmējvalsts;

2. norāda, ka sarunas sākās 2012. gada jūnijā un pēc 14 sarunu kārtām noslēdzās 
2015. gada decembrī, un pauž nožēlu par ilgo kavēšanos šā nolīguma sagatavošanā 
parakstīšanai un ratifikācijai, jo īpaši par Padomes kavēšanos savlaicīgi pirms Eiropas 
vēlēšanām prasīt piekrišanu Eiropas Parlamentam;

3. uzsver šā nolīguma ekonomisko un stratēģisko nozīmi, jo ES un Vjetnamai ir kopīgi 
mērķi — stimulēt izaugsmi un nodarbinātību, uzlabot konkurētspēju, mazināt 
nabadzību, stiprināt uz noteikumiem balstītu daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, 
sasniegt IAM un atbalstīt darba ņēmēju tiesības un pamatbrīvības; uzsver ģeopolitiskos 
apsvērumus, kuru dēļ sarežģītā vietējā ģeoekonomiskajā vidē ir svarīgi sadarboties ar 
ES Tālo austrumu partneriem; 

4. norāda, ka Līguma par Eiropas Savienību 21. pants paredz, ka Savienības starptautiskās 
darbības virzītājspēks ir šādi principi — demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālums un nedalāmība, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības 
un solidaritātes princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko 
tiesību principu ievērošana; uzsver, ka ir jāievēro princips, kas paredz politiku pielāgot 
attīstības sadarbības mērķiem saskaņā ar LESD 208. pantu;

5. uzsver šā nolīguma nozīmi attiecībā uz ES uzņēmumu konkurētspēju attiecīgajā 
reģionā; norāda, ka Eiropas uzņēmumi saskaras ar lielāku konkurenci no valstīm, ar 
kurām Vjetnama jau ir noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumus, jo īpaši Visaptverošo 
un progresīvo Klusā okeāna valstu partnerības nolīgumu (CPTPP);

6. pauž pārliecību, ka šis nolīgums kopā ar ES un Singapūras brīvās tirdzniecības 
nolīgumu ļaus gūt turpmākus panākumus augstu standartu un noteikumu noteikšanā 
ASEAN reģionā, palīdzot nodrošināt iespēju nākotnē noslēgt tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu ar visu attiecīgo reģionu; uzsver, ka nolīgums arī uzskatāms par 
spēcīgu signālu brīvas, godīgas un abpusējas tirdzniecības atbalstam laikā, kad dominē 
protekcionisma tendences un nopietni izaicinājumi uz noteikumiem balstītai 
daudzpusējai tirdzniecība; uzsver, ka šis nolīgums palīdz ES stiprināt klātbūtni ASEAN 
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reģionā, ņemot vērā to, ka nesen ir noslēgta reģionālā visaptverošā ekonomiskā 
partnerība (RCEP) un stājies spēkā Visaptverošais un progresīvais Klusā okeāna valstu 
partnerības nolīgums (CPTPP); arī uzsver, ka šis nolīgums ļauj ES veicināt tās standartu 
un vērtību ievērošanu šajā reģionā; atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu multilaterālismam un 
atgādina, ka ir svarīgi veikt ilgtspējīgu un vērienīgu PTO reformu, lai tā varētu 
nodrošināt uz noteikumiem balstītu starptautisko tirdzniecību; 

7. uzsver, ka šis nolīgums ļaus likvidēt vairāk nekā 99 % no visiem tarifiem10; norāda, ka 
pēc nolīguma stāšanās spēkā Vjetnama liberalizēs 65 % no ES eksportam piemērotajiem 
ievedmuitas nodokļiem, pakāpeniski 10 gadu periodā likvidējot arī atlikušo nodokļu 
daļu; norāda arī to, ka pēc nolīguma stāšanās spēkā ES liberalizēs 71 % sava importa un 
pēc septiņiem gadiem beznodokļu režīms tiks piemērots 99 % importa; norāda, ka 
nolīgumā būs arī ietverti īpaši noteikumi, lai risinātu ES eksporta ar tarifiem nesaistītos 
šķēršļus, kuri bieži vien būtiski traucē MVU; uzskata, ka EVFTA var palīdzēt risināt ES 
tirdzniecības deficītu attiecībā uz Vjetnamu, ļaujot turpmāko gadu laikā izmantot šīs 
ASEAN valsts izaugsmes potenciālu;

8. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt kontroles efektivitāti un precizitāti, tostarp pastiprinot 
muitas iestāžu sadarbību Eiropā, lai novērstu to, ka nolīgums kļūst par veidu, kā Eiropas 
teritorijā nonāk citu valstu preces;

9. norāda, ka šis nolīgums nodrošina lielāku piekļuvi Vjetnamas publiskā iepirkuma 
tirgum saskaņā ar Valsts iepirkumu nolīgumu (VIN), ņemot vērā, ka Vjetnama VIN vēl 
nav pievienojusies; uzsver, ka EVFTA sadaļa par valsts iepirkumu ir pārredzamāka un 
tajā ir ievērots lielāks procesuālais taisnīgums nekā citos BTN, ko ES ir parakstījusi ar 
attīstītajām valstīm un vairāk attīstītām jaunattīstības valstīm; uzsver, ka nolīgums 
nedrīkst ierobežot vietējos publiskā iepirkuma noteikumus vai rīcības brīvību attiecībā 
uz prasību izvirzīšanu saistībā ar iepirkuma objektu un tādos jautājumos kā vides, darba 
un nodarbinātības apstākļi;

10. atzinīgi vērtē to, ka EVFTA iekļautie noteikumi par izcelsmi pamatojas uz ES pieeju un 
to galvenās iezīmes ir tādas pašas kā ES VPS un ES un Singapūras tirdzniecības 
nolīgumā paredzētajiem noteikumiem; aicina Komisiju uzraudzīt, lai šie noteikumi tiktu 
pienācīgi un precīzi īstenoti, īpašu uzmanību pievēršot valsts noteikumiem un vairāk 
apkarojot visas manipulatīvas un ļaunprātīgas darbības, piemēram, trešo valstu 
izcelsmes preču pārpakošanu;

11. norāda, ka Vjetnama vairs nevarēs izmantot pārējo šā reģiona tirdzniecības partneru —
 VPS saņēmēju — izcelsmes kumulāciju, lai izpildītu izcelsmes noteikumus; uzsver, ka 
ar izcelsmes noteikumiem brīvās tirdzniecības nolīgumos nevajadzētu obligāti izjaukt 
jau esošās vērtību ķēdes, jo īpaši ar valstīm, kas pašreiz nesaņem VPS, VPS+ vai “Viss, 
izņemot ieročus” sistēmu sniegtās priekšrocības;

12. atzinīgi vērtē to, ka Vjetnamas tirgū tiks atzītas un aizsargātas 169 Eiropas ģeogrāfiskās 

10 ES eksports uz Vjetnamu: pēc BTN stāšanās spēkā tiks atcelti 65 % nodokļu, bet pārējie nodokļi tiks 
pakāpeniski likvidēti ne vēlāk kā 10 gadu laikā (piemēram, lai aizsargātu Vjetnamas autoražotājus no Eiropas 
konkurences, nodokļi automašīnām būs spēkā visus 10 gadus); Vjetnamas eksports uz ES: pēc nolīguma stāšanās 
spēka tiks atcelts 71 % nodokļu, pārējie nodokļi pakāpeniski tiks likvidēti ne vēlāk kā septiņu gadu laikā;
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izcelsmes norādes tādā līmenī, kas pielīdzināms ES tiesību aktos noteiktajam līmenim, 
ņemot vērā, ka Vjetnama ir nozīmīgs ES pārtikas un dzērienu eksporta tirgus Āzijā; 
uzskata, ka šis saraksts tuvākajā nākotnē būtu jāpaplašina; turklāt uzsver, ka BTN 
noteikumi var nelabvēlīgi ietekmēt dažas ES lauksaimniecības nozares, tostarp rīsu 
audzēšanas nozari; šajā sakarībā aicina Komisiju pastāvīgi uzraudzīt šo sensitīvo 
produktu importa plūsmu un pilnībā izmantot regulējuma drošības klauzulas 
noteikumus ikreiz, kad ir izpildītas attiecīgās tiesiskās un ekonomiskās prasības, lai 
nepieļautu, ka BTN īstenošana jebkādā veidā tieši nelabvēlīgi ietekmē ES 
lauksaimniecības nozares;

13. atzinīgi vērtē pamatīgo SFS (sanitārie un fitosanitārie standarti) sadaļu, kas paredzēs 
vienotu un pārredzamu apstiprinājuma procedūru ES pārtikas preču eksportam uz 
Vjetnamu, lai paātrinātu ES eksporta atļauju pieteikumu apstiprināšanu un nepieļautu 
diskriminējošu attieksmi; uzteic Vjetnamas apņemšanos vienādi piemērot importa 
prasības līdzīgiem ražojumiem no visām ES dalībvalstīm;

14. atgādina, ka pakalpojumu ziņā Vjetnamas saistības ir plašākas nekā tās saistības PTO un 
nolīgums nodrošina labāku piekļuvi vairākās uzņēmējdarbības apakšnozarēs un piedāvā 
jaunas tirgus piekļuves iespējas tādām nozarēm kā iepakošanas pakalpojumi, 
tirdzniecības izstādes, izstāžu pakalpojumi vai nomas/līzinga pakalpojumi; uzsver, ka 
Vjetnama pirmo reizi ir sākusi nodrošināt pārrobežu augstākās izglītības pakalpojumu 
pieejamību; atzinīgi vērtē pozitīvā saraksta izmantošanu specifisko saistību grafikā;

15. uzsver, ka EVFTA drīza ratifikācija var palīdzēt Vjetnamai vēl vairāk uzlabot 
intelektuālā īpašuma aizsardzību un var patērētājiem garantēt augstākos ražošanas 
standartus un labāko preču kvalitāti; uzsver, ka Vjetnama pievienosies Pasaules 
Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) nolīgumiem par internetu, kuros ir noteikti 
standarti, lai novērstu neatļautu tiešsaistes piekļuvi radošajiem darbiem vai šādu darbu 
izmantošanu, aizsargātu īpašnieku tiesības un risinātu izaicinājumus, ko intelektuālā 
īpašuma tiesībām rada jaunās tehnoloģijas un saziņas metodes; uzsver standartu 
noteikšanas spējas stratēģisko nozīmi reģionā, kurā manāmas atsaistīšanas tendences 
normatīvajā un standartizācijas jomā; atkārto, ka stingru tiesisko regulējumu neesamība 
var stimulēt pēc iespējas zemāku standartu noteikšanu un lejupejošu konkurenci 
attiecībā uz svarīgām tiesību normām; norāda, ka zāļu pieejamības veicināšana joprojām 
ir svarīgs ES politikas pīlārs un ka nolīgumā paredzētie intelektuālā īpašuma tiesību 
noteikumi zāļu jomā ir īpaši pielāgoti Vjetnamas attīstības līmenim, pašreizējam 
tiesiskajam regulējumam un sabiedrības veselības problēmām;

16. pauž nožēlu, ka nolīgumā nav paredzēta konkrēta MVU veltīta sadaļa, tomēr norāda, ka 
vairākās nolīguma daļās ir iekļauti dažādi noteikumi par šiem uzņēmumiem; uzsver, ka 
īstenošanas posmā būs svarīgi ieviest rīcības plānu, kas palīdzēs MVU izmantot 
nolīguma sniegtās iespējas — sākot ar to, ka tas paredzēs pārredzamības palielināšanu 
un visas attiecīgās informācijas izplatīšanu, jo šī ekonomikas nozare ir būtiski svarīga 
Eiropas labklājībai un inovācijai; uzskata, ka gadījumā, ja Komisija pārskatīs šo 
nolīgumu, tai būtu jāapsver iespēja iekļaut sadaļu par MVU; 

17. atzinīgi vērtē noteikumus par sadarbību dzīvnieku labturības jomā, tostarp tehnisko 
palīdzību un spēju veidošanu augstu dzīvnieku labturības standartu izstrādei, un mudina 
puses tos pilnībā izmantot; mudina puses pēc iespējas ātrāk izstrādāt rīcības plānu 
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sadarbībai dzīvnieku labturības jomā, tostarp nolīgumā paredzēt apmācības, spēju 
veidošanas un palīdzības programmu, lai Vjetnamā nodrošinātu dzīvnieku labturību 
kaušanas laikā un labāk aizsargātu dzīvniekus saimniecībās un pārvadāšanas laikā;

18. uzsver, ka nolīgumā ir aizsargātas ES tiesības piemērot savus standartus visām 
Savienībā tirgotajām precēm un pakalpojumiem, atsaucoties uz piesardzības principu; 
uzsver, ka ES augstie standarti, kas tostarp tiek īstenoti valstu likumos, noteikumos un 
koplīgumos, nekādā gadījumā nebūtu jāuzskata par tirdzniecības šķēršļiem;

19. pauž nožēlu, ka nolīgumā nav iekļauts noteikums par pārrobežu datu nosūtīšanu; 
uzskata, ka nolīguma turpmākā pārskatīšanā būtu jāiekļauj šāds noteikums, ievērojot ES 
tiesību aktus par datu aizsardzību un privātās dzīves aizsardzību, un uzsver, ka attiecībā 
uz jebkādu turpmāku nolīgumu ir jāsaņem Parlamenta piekrišana; šajā sakarībā norāda, 
ka Vispārīgā datu aizsardzības regula ir pilnībā saderīga ar vispārējiem izņēmumiem, 
kas izklāstīti GATS;

20. uzsver, ka EVFTA ir visaptveroša un saistoša sadaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību (TIA), kurā risināti ar darbaspēku un vidi saistīti jautājumi, pamatojoties uz 
plaši atzītām daudzpusējām konvencijām un normām; norāda, ka TIA sadaļas 
izpildāmību varētu ievērojami uzlabot, pirmkārt, apsverot iespēju kā galējo līdzekli 
paredzēt uz sankcijām balstītu mehānismu, kas būtu viena no izpildes panākšanas 
metodēm, un otrkārt, reformējot vietējo konsultantu grupu (VKG) sistēmu, ko 
vairākkārt ir aicinājis darīt Parlaments un kas arī ir norādīts jaunā ES tirdzniecības 
komisāra uzdevumu apraksta vēstulē; uzsver, ka TIA sadaļa ir paredzēta plašāku ES 
politikas mērķu īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz iekļaujošu izaugsmi, cīņu pret klimata 
pārmaiņām, cilvēktiesību, tostarp darba ņēmēju tiesību, veicināšanu un, vispārīgāk, ES 
vērtību aizsardzību; uzsver, ka šis nolīgums ir arī Vjetnamas attīstības un sociālās 
attīstības veicināšanas instruments, kas atbalsta šīs valsts centienus uzlabot darba 
tiesības un palielināt darba drošību un vides aizsardzību; aicina ātri izveidot plašas un 
neatkarīgas VKG un nodrošināt to darbību un aicina Komisijai intensīvi sazināties ar 
Vjetnamas iestādēm un sniegt tām nepieciešamo atbalstu; aicina Apvienoto komiteju 
nekavējoties sākt darbu pie TIA noteikumu izpildes palielināšanas;

21. aicina izveidot Vjetnamas Nacionālās asamblejas un Eiropas Parlamenta Apvienoto 
komiteju, lai uzlabotu TIA sadaļas pasākumu koordināciju un pārskatīšanu un visa 
nolīguma īstenošanu; atzinīgi vērtē Vjetnamas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājas 
labvēlīgo nostāju pret šo aicinājumu un prasa abiem parlamentiem ātri noslēgt 
saprašanās memorandu; 

22. atzinīgi vērtē Vjetnamas valdības līdz šim veiktos konkrētos pasākumus, tostarp darba 
tiesību aktu un minimālā nodarbināšanas vecuma tiesiskā regulējuma grozīšanu ar 
mērķi atcelt bērnu darbu un uzņemties saistības attiecībā uz nediskriminēšanu un 
dzimumu līdztiesību darbavietā; sagaida, ka jaunie tiesību akti tiks papildināti ar 
īstenošanas dekrētiem un ka Vjetnamas iestādes pēc iespējas ātrāk nodrošinās pilnīgu šo 
aktu īstenošanu; 

23. atzinīgi vērtē bērnu darba samazināšanos Vjetnamā un atgādina, ka Vjetnama bija pirmā 
Āzijas valsts un otrā pasaules valsts, kas ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Starptautisko konvenciju par bērna tiesībām; turklāt aicina Vjetnamas valdība iesniegtu 
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vērienīgu ceļvedi ar mērķi līdz 2025. gadam izskaust bērnu darbu un līdz 2030. gadam 
likvidēt piespiedu darbu, moderno verdzību un cilvēku tirdzniecību; pauž cerību, ka 
minēto plānu Starptautiskā Darba organizācija laicīgi novērtēs pirms šī nolīguma 
ratifikācijas; aicina ES un Vjetnamai sadarboties, lai izstrādātu rīcības plānu bērnu 
darba apkarošanai, kuru papildinātu pieejamās ES programmas, un šajā saistībā 
paredzot arī nepieciešamo pienācīgas pārbaudes satvaru uzņēmumiem; 

24. tomēr uzsver, ka, neraugoties uz šo progresu, joprojām pastāv nopietnas problēmas, un 
mudina Vjetnamas iestādes vairāk rīkoties, lai ar konkrētiem pasākumiem palielinātu 
darba ņēmēju tiesības, šajā sakarībā atzinīgi vērtē reformētā darba kodeksa pieņemšanu 
2019. gada 20. novembrī; atzinīgi vērtē arī SDO Konvencijas Nr. 98 (kolektīvas 
sarunas) ratificēšanu 2019. gada 14. jūnijā un Vjetnamas valdības pausto apņemšanos 
ratificēt arī pārējās divas pamatkonvencijas, proti, Nr. 105 (piespiedu darba izskaušana), 
kuras ratifikācija paredzēta 2020. gadā, un Nr. 87 (biedrošanās brīvība), kuras 
ratifikācija paredzēta 2023. gadā, un aicina Vjetnamas iestādes iesniegt ticamu ceļvedi 
to ratifikācijai; uzsver īstenošanas dekrētu lielo nozīmi pārskatītā darba kodeksa un 
ratificēto SDO konvenciju īstenošanā un tādēļ uzsver, ka reformētā darba kodeksa 
īstenošanas dekrētos ir jāiestrādā SDO Konvencijas Nr. 105 un SDO Konvencijas 
Nr. 87 principi; uzsver gatavību iesaistīties aktīvā dialogā par šo jautājumu; aicina 
Vjetnamas valdību pastāvīgi informēt ES par panākto progresu atlikušo konvenciju 
ratifikācijā un īstenošanā; atgādina, ka šādas apņemšanās ir ļoti nozīmīgas, jo tās liecina 
par patiesi pozitīvu tendenci jaunattīstības valstī, un vienlaikus uzsver, ka šajā sakarībā 
ir ārkārtīgi svarīgi efektīvi īstenot noteikumus cilvēktiesību, SDO konvenciju un vides 
aizsardzības jomā; uzsver, ka īstenošanas tiesību aktos iekļautie kritēriji, piemēram, 
robežvērtības un reģistrācijas formalitātes, nedrīkst efektīvi izslēgt iespēju neatkarīgām 
organizācijām konkurēt ar valsts organizācijām; turklāt uzsver, ka valsts 
krimināltiesības būtu jāpielāgo attiecīgajām SDO konvencijām; uzsver, ka 
Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un nesen reformētajā 
darba kodeksā paredzētās saistības Vjetnamai būtu jāpiemēro tā, lai netiktu faktiski 
liegta brīvību, jo īpaši neatkarīgu arodbiedrību pulcēšanās brīvības, izmantošana; 
atzinīgi vērtē ES ieņemto nostāju attiecībā uz nosacījumiem, kas jāizpilda pirms 
nolīguma ratifikācijas; 

25. atzinīgi vērtē paredzēto sadarbību ar tirdzniecību saistītos aspektos, uz kuriem attiecas 
SDO pienācīga darba nodrošināšanas programma, jo īpaši attiecībā uz saikni starp 
tirdzniecību un pilnīgu un produktīvu nodarbinātību visiem, tostarp jauniešiem, 
sievietēm un personām ar invaliditāti; aicina šo sadarbību sākt ātri un jēgpilni;

26. norāda, ka Vjetnama ir viena no klimata ietekmes ziņā visneaizsargātākajām valstīm, jo 
īpaši pret tādiem ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem kā vētras un plūdi; mudina 
Vjetnamas valdību ieviest efektīvus pielāgošanās pasākumus un nodrošināt ar vidi un 
bioloģisko daudzveidību saistītu tiesību aktu efektīvu īstenošanu;

27. atzinīgi vērtē apņemšanos efektīvi īstenot daudzpusējus vides nolīgumus, piemēram, 
Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, un rīkoties tā, lai saglabātu un ilgtspējīgi 
pārvaldītu savvaļas augus un dzīvniekus, bioloģisko daudzveidību un mežsaimniecību; 
atgādina, ka Vjetnama ir viena no plašākajā ASEAN reģionā aktīvākajām valstīm, kas 
pauž apņemšanos īstenot Parīzes nolīguma programmu; uzsver, ka EVFTA ātra 
ratifikācija un Parīzes nolīguma pilnīga ievērošana un efektīva īstenošana palīdzēs 
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reģionā nodrošināt augstākos iespējamos vides aizsardzības standartus;

28. uzsver stratēģisko nozīmi, kas ir Vjetnamai kā ES partnervalstij Dienvidaustrumāzijā un 
ASEAN valstu grupā, jo īpaši, bet ne tikai, saistībā ar sarunām klimata pārmaiņu jomā, 
labu pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, ekonomisko un sociālo progresu un cīņu pret 
terorismu; uzsver, ka Vjetnamai ir jākļūst par partneri cilvēktiesību un demokrātisko 
reformu veicināšanā; norāda, ka Vjetnama 2020. gadā ir ASEAN prezidentvalsts; uzsver, 
ka ir svarīgi, lai ES un Vjetnama pilnībā ievērotu un īstenotu Parīzes nolīgumu;

29. atzinīgi vērtē 2019. gada 17. oktobrī parakstīto Nolīgumu starp ES un Vjetnamas 
valdību, ar ko izveido pamatu Vjetnamas dalībai ES krīzes pārvarēšanas operācijās; 
uzsver, ka Vjetnama ir otrā partnervalsts Āzijā, kas ir parakstījusi dalības 
pamatnolīgumu ar ES; uzsver, ka minētais nolīgums ir nozīmīgs solis ES un Vjetnamas 
attiecībās;

30. atgādina, ka nolīgumā ir paredzēti īpaši pasākumi, lai cīnītos ar nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu (NNN) zveju un sekmētu ilgtspējīgu un atbildīgu zivsaimniecības, tostarp 
akvakultūras, nozari; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Vjetnamas iesaistīšanos NNN zvejas 
jautājuma risināšanā — tā ir iesniegusi pieteikumu, lai kļūtu par pilnvērtīgu Klusā 
okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisijas (WCPFC) dalībvalsti, oficiāli 
pievienojusies Nolīgumam par ostas valsts pasākumiem (PSMA), 2017. gadā pieņēmusi 
pārskatīto zivsaimniecības likumu, kurā ņemtas vērā starptautiskās un reģionālās 
saistības, nolīgumi un Komisijas ieteikumi, un īsteno valsts rīcības plānu NNN zvejas 
apkarošanai; 

31. tomēr atzīst, ka Vjetnamas iestādes joprojām saskaras ar milzīgiem izaicinājumiem, ko 
rada ļoti fragmentētās flotes pārmērīgā kapacitāte un jūras resursu pārmērīga 
izmantošana, un šajā sakarībā pieņem zināšanai Vjetnamai izsniegto “dzelteno kartīti” 
un jau pieņemtos pasākumus attiecīgās situācijas uzlabošanai; prasa veikt turpmākus 
pasākumus, kas balstītos uz 2019. gada novembra pārskatīšanas misijas secinājumiem, 
un prasa pastāvīgi uzraudzīt un rūpīgi pārbaudīt Vjetnamas centienus, lai nodrošinātu 
valsts pastāvīgu progresu NNN zvejas apkarošanā un garantētu Savienības tirgū 
nonākušo zvejas produktu pilnīgu izsekojamību, tādējādi izslēdzot nelikumīgu importu; 
turklāt atgādina, ka “dzeltenās kartītes” statuss ir jāatceļ vienīgi tad, kad ir pilnīgi un 
efektīvi īstenoti visi ES 2017. gadā paustie ieteikumi; 

32. atzīst Vjetnamas apņemšanos risināt nelikumīgas mežizstrādes un atmežošanas 
problēmu, noslēdzot ar ES brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (VPA/FLEGT); norāda, ka šis nolīgums ir spēkā 
kopš 2019. gada 1. jūnija un tajā Savienības importētājiem ir noteikti obligāti pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; atzinīgi vērtē visu attiecīgo Vjetnamas ieinteresēto personu 
atvērto un konstruktīvo dalību šajā procesā;

33. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu efektīvi īstenotas visas nolīguma prasības un 
sadaļas no piekļuves tirgum līdz ilgtspējīgai attīstībai un visu saistību izpildei; uzskata, 
ka visi TIA noteikumi būtu jālasa kā starptautiskos tiesību aktos un BTN paredzētas 
juridiskās saistības; šajā sakarā uzsver jauno galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzrauga amatu, norādot, ka šī amatpersona strādās tiešā tirdzniecības komisāra 
pakļautībā, un Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejas apņemšanos 
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aktīvi piedalīties EVFTA saistību īstenošanas uzraudzībā; uzsver, ka Eiropas uzņēmumi, 
jo īpaši MVU, būtu jāmudina pilnībā izmantot nolīguma sniegtās priekšrocības un ka 
būtu nekavējoties jālikvidē visi īstenošanas šķēršļi; 

34. uzsver, ka nolīguma stāšanās spēkā radīs apstākļus vērienīgai un auglīgai abu pušu 
sadarbībai ar mērķi efektīvi īstenot ilgtspējīgas attīstības noteikumus, kas varētu 
veicināt šīs valsts politiskās un cilvēktiesību situācijas uzlabošanos; uzsver, ka EVFTA 
pienācīga īstenošana var stimulēt Vjetnamu ievērot Eiropas standartus vides, 
cilvēktiesību, labas pārvaldības un korporatīvās sociālās atbildības jomā; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos iesniegt valsts īstenošanas plānu attiecībā uz 
EVFTA noteikumu ievērošanu;

35. atgādina par iepriekšējo pieredzi, kas liecina, ka pienācīga BTN īstenošana un ES 
uzņēmumu klātbūtne uz vietas var uzlabot cilvēktiesību stāvokli, korporatīvo sociālo 
atbildību un vides standartus; aicina ES uzņēmumus arī turpmāk īstenot svarīgu lomu 
attiecībā uz standartu un labas prakses pārņemšanu, lai Vjetnamā ar EVFTA palīdzību 
izveidotu piemērotāko un ilgtspējīgāko uzņēmējdarbības vidi;

36. prasa skrupulozi un stingri uzraudzīt minētā nolīguma un saistību īstenošanu, lai 
nepilnības varētu ātri novērst kopā ar mūsu tirdzniecības partneri; aicina ES atbalstīt 
vajadzīgos spēju veidošanas pasākumus un konkrētu tehnisko palīdzību, lai ar 
projektiem un zinātību palīdzētu Vjetnamai īstenot uzņemtās saistības, jo īpaši saistībā 
ar vides un darba tiesību noteikumiem; atgādina Komisijai par tās pienākumu ziņot 
Eiropas Parlamentam un Padomei par EVFTA īstenošanu;

37. uzsver, ka ir izšķiroši svarīgi nolīguma īstenošanas uzraudzībā iesaistīt neatkarīgu 
pilsonisko sabiedrību un sociālos partnerus, un prasa pēc nolīguma stāšanās spēkā 
sagatavot un ātri izveidot VDG, nodrošinot tajās neatkarīgu, brīvu un daudzveidīgu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju plašu un līdzsvarotu pārstāvību un iekļaujot šo 
grupu sastāvā arī neatkarīgu darba un vides organizāciju pārstāvjus un cilvēktiesību 
aizstāvjus; atbalsta Vjetnamas pilsoniskās sabiedrības organizāciju centienus izstrādāt 
priekšlikumus šajā jomā un atbalstīs spēju veidošanas centienus; 

38. atgādina, ka ES un Vjetnamas attiecības pamatojas uz partnerības un sadarbības 
nolīgumu (PSN), kurā ir iekļautas ar ekonomiku nesaistītas jomas, tostarp politiskais 
dialogs, cilvēktiesības, izglītība, zinātne un tehnoloģija, tiesiskums, patvērums un 
migrācija;

39. atzīst BTN un PSN institucionālo un tiesisko saikni, kas nodrošina, ka ES un Vjetnamas 
attiecībās būtiska loma tiek piešķirta cilvēktiesībām; uzsver — lai šo nolīgumu varētu 
ātri ratificēt, ir svarīgi redzēt patiesi pozitīvas tendences cilvēktiesību jomā, un aicina 
Vjetnamas iestādes veikt konkrētus pasākumus situācijas uzlabošanai, kas liecinātu par 
tās apņemšanos; atgādina par savu 2018. gada 15. novembra prasību konkrēti par 
krimināltiesību reformu, nāvessodu, politieslodzītajiem un pamatbrīvībām; mudina 
puses pilnībā izmantot nolīgumus, lai Vjetnamā uzlabotu cilvēktiesību stāvokli, un 
uzsver vērienīga ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialoga nozīmi; norāda, ka PSN 
1. pantā ir ietverta standarta cilvēktiesību klauzula, pamatojoties uz kuru var tikt veikti 
attiecīgi pasākumi, tostarp galējas nepieciešamības gadījumā — PSN (un netieši arī 
EVFTA) vai tā daļu darbības tūlītēja apturēšana;
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40. pauž nožēlu, ka Komisija nav visaptveroši novērtējusi BTN ietekmi uz cilvēktiesībām; 
aicina Komisiju veikt šādu novērtējumu; aicina Komisiju ietekmes novērtējumos, 
tostarp par tirdzniecības nolīgumiem, kuri būtiski ietekmē ekonomiku, sociālo jomu un 
vidi, sistemātiski iekļaut cilvēktiesību aspektus; norāda, ka Komisija ir apņēmusies 
veikt arī ietekmes uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi ex post novērtējumu;

41. aicina ES un Vjetnamu izveidot neatkarīgu uzraudzības mehānismu cilvēktiesību jomā 
un neatkarīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu, nodrošinot cietušajiem iedzīvotājiem un 
vietējām ieinteresētajām personām efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā arī 
instrumentu, ar ko novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, īpaši TIA 
sadaļai piemērojot valstu strīdu izšķiršanas mehānismu;

42. pauž bažas par jaunā kiberdrošības likuma īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz lokalizācijas 
un izpaušanas prasībām, tiešsaistes uzraudzību un kontroli, un atbalstu tādiem personas 
datu aizsardzības pasākumiem, kas nav saderīgi ar ES tirdzniecības programmu, kuras 
pamatā ir vērtības un liberalizācija; atzinīgi vērtē gatavību iesaistīties intensīvā dialogā, 
tostarp Vjetnamas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājas apņemšanos īstenošanas 
dekrētu apspriešanā un izskatīšanā iesaistīt abus parlamentus; aicina Vjetnamas iestādes 
veikt konkrētus pasākumus un atzinīgi vērtē ES palīdzību šajā jomā;

43. atgādina, ka LESD 8. pantā ir noteikts, ka Savienība savās darbībās tiecas novērst 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību; atzinīgi vērtē to, ka 
Vjetnama un ES ir parakstījušas PTO Buenosairesas deklarāciju par sievietēm un 
tirdzniecību, un aicina abas puses šajā nolīgumā stiprināt savas saistības dzimumu 
līdztiesības un tirdzniecības jautājumos; prasa uzlabot sieviešu apstākļus, lai viņas 
varētu gūt labumu no šā nolīguma, tostarp palielinot sieviešu spējas darbā un 
uzņēmējdarbībā, sekmējot sieviešu pārstāvību lēmumu pieņemšanā un vadošos amatos 
un uzlabojot sieviešu piekļuvi, iesaistīšanos un vadību zinātnes, tehnoloģiju un 
inovācijas jomā; atgādina, ka Komisija ir apņēmusies turpmākajos ES tirdzniecības 
nolīgumos, tostarp tajos, par kuriem panākta vienošanās pēc šī nolīguma noslēgšanas, 
iekļaut dzimumu līdztiesības sadaļas; aicina ES un Vjetnamu apņemties izvērtēt šā 
nolīguma īstenošanu un turpmākajā pārskatīšanas reizē iekļaut konkrētu dzimumu 
līdztiesības un tirdzniecības sadaļu; 

44. prasa nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos un tādus pašreiz aizturētos vai 
notiesātos pilsoniskās sabiedrības locekļus kā blogerus vai neatkarīgu arodbiedrību 
pārstāvjus, jo īpaši Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. decembra un 2018. gada 
15. novembra rezolūcijās minētās personas;

45. aicina Komisiju un EĀDD oficiāli ziņot Parlamentam par Vjetnamas apņemšanos 
panākt progresu vairākos cilvēktiesību jautājumos, kā minēts 2015. gada 17. decembra 
rezolūcijā11;

46. uzsver, ka, pateicoties dialogam, nolīgums jau ir veicinājis izmaiņas daudzās jomās, un 
uzskata, ka šis nolīgums ir pamats turpmākiem uzlabojumiem, ko iedzīvotāju 

11 Eiropas Parlamenta 2015. gada 17. decembra nenormatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, 
lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību 
un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (OV C 399, 
24.11.2017., 141. lpp.).
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vajadzībām varētu panākt ar dialoga palīdzību;

47. atzinīgi vērtē nolīgumu, kas radīs vairāk brīvas un godīgas tirdzniecības iespējas starp 
ES un Vjetnamu; uzskata, ka Eiropas Parlamenta lēmums dot piekrišanu ir pamatots, 
ņemot vērā, ka Vjetnama veic pasākumus pilsonisko un darba tiesību stāvokļa 
uzlabošanai, lai panāktu savu saistību izpildi;

48. aicina Padomi pieņemt šo nolīgumu bez kavēšanās; 

49. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, EĀDD, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas 
Sociālistiskās Republikas valdībai un parlamentam.
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5.12.2019

ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(2018/0356M(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Isabel Wiseler-Lima

IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 17. decembrī sniedza piekrišanu ES un Vjetnamas 
pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību (PSN)1, kurā ir noteiktas 
turpmākās attiecības un kura mērķis ir veicināt turpmāku sadarbību globālo un 
reģionālo problēmu risināšanā; ar bažām norāda, ka kopš PSN stāšanās spēkā ir 
pasliktinājusies cilvēktiesību situācija valstī;

2. pauž nožēlu par to, ka Komisija neveica ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma 
ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumu, lai gan Parlaments to pieprasīja, kas ir 
pretrunā Eiropas Ombuda 2015. gada lēmumam un saistībām, kas noteiktas ES Rīcības 
plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā, un aicina Komisiju nekavējoties veikt šādu 
novērtējumu; norāda, ka Komisija apņēmās arī veikt ex post ietekmes uz ekonomiku, 
sociālo jomu un vidi novērtējumu;

3. uzsver Vjetnamas stratēģisko nozīmi kā ES partnervalstij Dienvidaustrumāzijā un 
ASEAN valstu grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar sarunām par klimata pārmaiņām, 
labu pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu; uzsver, ka Vjetnamai ir jākļūst par partneri cilvēktiesību un demokrātisko 
reformu veicināšanā; norāda, ka Vjetnama 2020. gadā ir ASEAN prezidentvalsts; uzsver, 
ka ir svarīgi, lai ES un Vjetnama pilnībā ievērotu un īstenotu Parīzes nolīgumu;

4. atzinīgi vērtē Nolīgumu starp ES un Vjetnamas valdību, ar ko izveido pamatu 
Vjetnamas dalībai ES krīzes pārvarēšanas operācijās un kuru parakstīja 2019. gada 
17. oktobrī; uzsver, ka Vjetnama ir otrā partnervalsts Āzijā, kas paraksta dalības 
pamatnolīgumu ar ES; uzsver, ka nolīgums ir nozīmīgs solis ES un Vjetnamas 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0467.
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attiecībās;

5. atzīst Vjetnamas centienus īstenot reformu programmu, jo īpaši attiecībā uz brīvās 
tirdzniecības nolīguma (BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā iekļautajām vides un darba 
tiesībām; aicina Vjetnamas valdību veikt visus attiecīgos leģislatīvos un neleģislatīvos 
pasākumus, lai efektīvi nodrošinātu un īstenotu augstākos iespējamos cilvēktiesību 
standartus, tostarp, bet ne tikai, vides un darba standartus; atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama 
ir ratificējusi sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, proti, Nr. 29 par piespiedu 
darbu, Nr. 100 un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 un Nr. 182 par bērnu darbu un 
pavisam nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
mudina Vjetnamas valdību ātri ratificēt un pilnībā īstenot pārējās konvencijas; aicina 
izveidot efektīvi īstenojamu mehānismu, kas attiecas uz tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības (TIA) sadaļu, un noteikt skaidru, publisku un saistošu grafiku, lai ratificētu 
SDO Konvenciju Nr. 87 par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību un 
Konvenciju Nr. 105 par piespiedu darba izskaušanu;

6. joprojām pauž bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par notiesāšanu, politisko 
iebiedēšanu, aktīvu novērošanu, aizskarošu izturēšanos, uzbrukumiem un netaisnīgiem 
tiesas procesiem, kas vērsti pret politiskajiem aktīvistiem, žurnālistiem, blogeriem, 
disidentiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, kā arī par nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; 
aicina Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un nekavējoties veikt pasākumus tā 
atcelšanai; pauž dziļu nožēlu par to, ka pēdējos gados ir palielinājies politieslodzīto, 
aizturēto žurnālistu, blogeru un cilvēktiesību, darba tiesību, reliģisko un vides aktīvistu 
skaits, aicina atbrīvot visas personas, kuras notiesātas tikai tāpēc, ka izmantojušas savu 
vārda brīvību, un atcelt visas pret viņām izvirzītās apsūdzības;

7. uzsver, ka cilvēktiesības ir BTN TIA sadaļas stūrakmens; pauž nožēlu par to, ka BTN ir 
vērsts tikai uz ierobežotu tiesību klāstu, galvenokārt uz SDO pamatkonvencijām; tādēļ 
aicina visaptverošākā veidā iekļaut cilvēktiesības, papildinot tās ar mehānismu, kas 
nodrošina šo tiesību efektīvu izpildi; aicina veikt periodisku neatkarīgu nolīguma 
ietekmes novērtējumu;

8. aicina Vjetnamu īstenot ieteikumus, kuri tika sniegti pēdējā vispārējā regulārajā 
pārskatā; aicina Vjetnamas iestādes saskaņot tās tiesību aktus ar starptautiskajiem 
cilvēktiesību standartiem un saistībām, tostarp Starptautisko paktu par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram Vjetnama ir pievienojusies, īpaši pārskatot tās 
Kriminālkodeksu, Likumu par kiberdrošību un Likumu par ticību un reliģiju; aicina 
Vjetnamas valdību saskaņot tiesību aktus, ar kuriem reglamentē publiskas pulcēšanās un 
demonstrācijas, lai nodrošinātu to atbilstību brīvas pulcēšanās un biedrošanās tiesībām;

9. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas vērtības un 
intereses, ņemot vērā attiecīgo Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi vērtē iespēju, 
rīkojot viedokļu apmaiņu Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības komitejā, pirmām 
kārtām risināt jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību; pauž nožēlu par to, ka gadījumā, ja jautājumi netiek atrisināti, otrais 
mehānisms, kas ļauj Pusei pieprasīt neatkarīgu ekspertu grupu, joprojām var būt 
atkarīgs no pašu Pušu procedūrām un vēlmes to izmantot; aicina ES un Vjetnamu 
izveidot neatkarīgu uzraudzības un sūdzību iesniegšanas mehānismu attiecībā uz 
cilvēktiesībām, nodrošinot skartajām personām un vietējām ieinteresētajām personām 
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efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un instrumentu, ar ko novērst iespējamo 
negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, īpaši TIA sadaļai piemērojot valstu strīdu 
izšķiršanas mehānismu;

10. uzsver, ka BTN rada institucionāli un juridiski saistošu saikni ar PSN; norāda, ka PSN 
1. pantā ir ietverta standarta cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt attiecīgus 
pasākumus, tostarp galējas nepieciešamības gadījumā — PSN vai tā daļu darbības 
tūlītēju apturēšanu; atgādina, ka Eiropas Ombuds Lietā Nr. 1409/2014/MHZ par ES un 
Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu konstatēja, ka ES un Vjetnamas BTN 
preambula un citi tradicionālie instrumenti, piemēram, PSN „būtisko elementu” 
klauzula un cilvēktiesību dialogs nav pietiekami pienācīgai ES saistību ievērošanai, jo 
īpaši gadījumos, kad trešās valsts tiesību akti neatbilst starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem; aicina izveidot mehānismu, lai uzraudzītu cilvēktiesību klauzulas 
īstenošanu, pamatojoties uz periodiskiem novērtējumiem, un procedūru, kurā būtu 
noteiktas skaidras un uzticamas sekas, kas izriet no nolīguma pārkāpumiem;

11. ar bažām norāda, ka Vjetnamas neatkarīgā pilsoniskā sabiedrība ir saskārusies ar 
smagām represijām un daudzi tās pārstāvji darbojas slepeni, baidoties no vajāšanas un 
atriebības; mudina Komisiju palielināt tehnisko palīdzību un pieejamo finansējumu 
Vjetnamas neatkarīgās pilsoniskās sabiedrības attīstībai, lai atbalstītu valsts atbilstību 
tās starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu pareizu BTN 13. panta 
īstenošanu; aicina Komisiju nodrošināt, ka TIA sadaļā paredzētajās vietējās konsultantu 
grupās (VKG) iekļauj patiesi neatkarīgus pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, un precizēt, 
kādi mehānismi ir ieviesti, lai nodrošinātu, ka tās var pienācīgi un droši pildīt savus 
pienākumus BTN īstenošanas kontrolē, nebaidoties no represijām;

12. uzsver, ka Parlamentam un tā kompetentajai parlamentu sadarbības delegācijai ir cieši 
jāseko un jāuzrauga notikumu attīstība Vjetnamā un visu BTN sadaļu īstenošana, lai 
varētu reaģēt uz norisēm uz vietas; aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un 
Komisiju ciešāk sadarboties ar Parlamentu, sagatavojot ikgadējos cilvēktiesību 
dialogus, saistītās pārskata sanāksmes un atjauninot ES valsts cilvēktiesību stratēģiju 
attiecībā uz Vjetnamu;

13. ir stingri pārliecināts, ka Vjetnamā ir nepieciešami uzlabojumi tiesiskuma, labas 
pārvaldības, ilgtspējīgas attīstības un cilvēktiesību ievērošanas jomā;

14. aicina Komisiju un EĀDD oficiāli ziņot Parlamentam par Vjetnamas apņemšanos 
panākt progresu vairākos cilvēktiesību jautājumos, kā minēts 2015. gada 17. decembra 
rezolūcijā2;

15. uzskata, ka piekrišana nolīgumam būtu jādod tikai tad, ja Vjetnamas iestādes atbrīvo 
savus politieslodzītos; uzsver, ka ir jāapņemas un jāvienojas ar Komisiju par skaidru 
grafiku efektīvu leģislatīvu un neleģislatīvu pasākumu veikšanai, lai novērstu šajā 
rezolūcijā izklāstītās problēmas; aicina Komisiju novērst minētās problēmas.

2 Eiropas Parlamenta 2015. gada 17. decembra nenormatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, 
lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību 
un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (OV C 399, 
24.11.2017., 141. lpp.).
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3.12.2019

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(2018/0356M(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Tomas Tobé

IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Līguma par Eiropas Savienību 21. pants paredz, ka Savienības starptautiskās 
darbības virzītājspēks ir šādi principi — demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālums un nedalāmība, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības 
un solidaritātes princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko 
tiesību principu ievērošana;

2. atgādina par Eiropas Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām attiecībā uz situāciju 
Vjetnamā, jo īpaši 2017. gada 14. decembra rezolūciju par vārda brīvību Vjetnamā, jo 
īpaši Nguyen Van Hoa lietu1, 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu2 un 
2018. gada 15. novembra rezolūciju par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli3;

3. mudina ES un Vjetnamu pilnībā izmantot BTN noteikumus, lai ar tiem palīdzētu 
nostiprināt cilvēktiesības Vjetnamā; atkārtoti atgādina par labi attīstīta divpusēja ES un 
Vjetnamas dialoga par cilvēktiesībām nozīmi īpaši iestāžu sistēmā un BTN un 
ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IAN) procedūrās;

4. atzinīgi vērtē juridisko saikni starp ESBTN/IAN un ES un Vjetnamas partnerības un 
sadarbības nolīgumu (PSN); mudina Komisiju izmantot visus nolīgumos pieejamos 
līdzekļus, tostarp kā pēdējo līdzekli — apturēšanu, lai aizsargātu un veicinātu 
pamatbrīvības;

1 OV C 369, 11.10.2018., 73. lpp.
2 OV C 86, 6.3.2018., 122. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0459.



PE642.858v02-00 22/32 RR\1197649LV.docx

LV

5. uzsver, ka ir svarīgi nolīgumā iekļaut visaptverošu un saistošu sadaļu par tirdzniecību 
un ilgtspējīgu attīstību (TIA), kurā ir sniegtas skaidras atsauces uz daudzpusējiem vides 
nolīgumiem, Parīzes nolīgumu un Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam; 
norāda, ka uz ilgtspējīgas attīstības sadaļu attiecas nevis valstu strīdu izšķiršanas 
mehānisms, bet gan īpašs TIA mehānisms, kurā nav paredzēta tirdzniecības preferenču 
apturēšana; uzskata, ka Savienība varētu līdztekus citām iespējām apsvērt sankcijās 
balstītas pieejas iekļaušanu TIA sadaļā; uzsver to, cik liela nozīme tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļā ir obligātiem un izpildāmiem noteikumiem, lai efektīvi 
sekmētu darba tiesību un vides standartu, tostarp uzņēmumu sociālās atbildības, 
stiprināšanu;

6. aicina stiprināt efektīvus uzraudzības un izpildes panākšanas mehānismus; aicina 
Komisiju savos ietekmes novērtējumos, tostarp par tirdzniecības nolīgumiem, kuriem ir 
ievērojama ietekme uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi, iekļaut cilvēktiesību aspektus;

7. atgādina, ka ES un Vjetnamas attiecības pamatojas uz partnerības un sadarbības 
nolīgumu (PSN), kurā ir iekļautas ar ekonomiku nesaistītas jomas, tostarp politiskais 
dialogs, cilvēktiesības, izglītība, zinātne un tehnoloģija, tiesiskums, patvērums un 
migrācija;

8. uzsver, ka ir jāievēro princips, kas paredz politiku pielāgot attīstības sadarbības 
mērķiem saskaņā ar LESD 208. pantu;

9. mudina Komisiju paredzēt konkrētu finansējumu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
piemēram, vietējām konsultantu grupām (VKG), lai īstenotu TIA nodaļas galvenos 
mērķus, tostarp, lielāku saistību uzraudzību, rīcības plānu izstrādi par problemātiskām 
atzītajās jomās un strīdu izšķiršanas procesu ierosināšanu gadījumā, ja rīcības plāni 
netiek ievēroti; norāda, ka vietējai konsultantu grupai ir jābūt patiesai pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvei un tajā jāiekļauj dalībnieki, kas pārstāv organizācijas, kuras 
aizstāv cilvēktiesību, darba tiesību un vides aizsardzības veicināšanu; pauž nožēlu, ka 
DAG pilnvaras paredz vienīgi TIA sadaļas uzraudzību; mudina ES un Vjetnamu pilnībā 
izmantot BTN noteikumus, lai ar tiem Vjetnamā palīdzētu nostiprināt cilvēktiesības; 
atkārtoti atgādina par labi attīstīta divpusēja ES un Vjetnamas dialoga par 
cilvēktiesībām nozīmi īpaši iestāžu sistēmā un BTN un ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IAN) procedūrās; pauž nožēlu, ka BTN nav skaidri paredzēta dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību nostiprināšanas veicināšana;

10. atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama kā pirmo soli ir ratificējusi sešas no astoņām SDO 
pamatkonvencijām, proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 un 111 par 
nediskriminēšanu, Nr. 138 un 182 par bērnu darbu un pavisam nesen — Nr. 98 par 
tiesībām apvienoties organizācijās un koplīgumu slēgšanu; mudina Vjetnamas valdību 
ātri ratificēt arī pārējās konvencijas, proti, Konvenciju Nr. 105 par piespiedu darbu un 
Nr. 87 par biedrošanās brīvību, un uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai visas šis 
konvencijas tiktu stingri un savlaicīgi īstenotas pēc skaidra grafika, kas noteikts pirms 
BTN ratifikācijas Eiropas Parlamentā, iestrādāts Vjetnamas tiesiskajā sistēmā un tiek 
piemērots; aicina Vjetnamas iestādes izdarīt izmaiņas kriminālkodeksā atbilstīgi minēto 
konvenciju ratifikācijai;

11. uzsver, ka saskaņā ar Regulas 978/2012 (VPS regula) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu 
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Vjetnamas Sociālistiskā Republika pēc BTN noslēgšanas un stāšanās spēkā zaudēs 
tādas valsts statusu, kas ir tiesīga izmantot vispārējā preferenču sistēmā (VPS) 
paredzētās tarifa preferences; pauž cerību, ka BTN Vjetnamas Sociālistiskās Republikā 
veicinās izaugsmi, attīstību un nodarbinātību labāk nekā VPS sistēma;

12. atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos pārskatīt un ātri ratificēt darba kodeksu, kas ļaus 
efektīvi veidot neatkarīgas arodbiedrības un veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību 
visiem; uzsver, ka ir svarīgi veicināt un praksē īstenot dzimumu līdztiesību un sieviešu 
tiesību nostiprināšanu, kā arī bērnu aizsardzību; aicina Komisiju ar PSN aktīvi veicināt 
projektus bērnu darba un sieviešu piespiedu darba apkarošanas jomā, lai uzlabotu šo 
grupu darba apstākļus; atkārto, ka dzimumu nevienlīdzība būtu jāuzskata ne tikai par 
sociālu, bet arī ekonomisku problēmu, kas būtiski traucē sasniegt iekļaujošu un 
ilgtspējīgu izaugsmi; aicina Komisiju cieši uzraudzīt notikumu attīstību un regulāri 
informēt Parlamentu par situāciju šajā jomā;

13. uzsver, ka ir vajadzīgi korekcijas pasākumi, lai reaģētu uz cilvēktiesību vai Parīzes 
nolīgumā uzņemto saistību pārkāpumiem; norāda, ka ir cieši un stingri jāuzrauga 
ilgtspējīgas attīstības sadaļa un par prioritāti jānosaka tās izpildes panākšana;

14. atgādina, ka ir svarīgi pielāgot tirdzniecības politiku, lai atbalstītu valsts centienus 
apkarot klimata pārmaiņas saskaņā ar Parīzes nolīgumu; šajā sakarībā uzsver, ka ES un 
Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums ir jāsaskaņo ar ES un Vjetnamas FLEGT 
nolīgumu, jo īpaši tās tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļās iekļaujot 
saistošus un izpildāmus noteikumus, kas paredz nelikumīgu mežizstrādi, atmežošanu, 
meža degradāciju un zemes piesavināšanos; uzsver, ka ir svarīgi efektīvi uzraudzīt šo 
noteikumu ievērošanu; konkrēti uzsver, ka šajā mehānismā ir īpaši jāņem vērā 
pirmiedzīvotāju un no meža atkarīgo kopienu tiesības, tostarp attiecīgā gadījumā 
tiesības, kas paredzētas SDO Konvencijā Nr. 169 par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām;

15. norāda, ka Vjetnama ir viena no klimata ietekmes ziņā visneaizsargātākajām valstīm un 
tā ir īpaši neaizsargāta pret tādiem ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem kā vētras un 
plūdi; mudina Vjetnamas valdību ieviest efektīvus pielāgošanās pasākumus un 
nodrošināt ar vidi un bioloģisko daudzveidību saistītu tiesību aktu efektīvu īstenošanu;

16. atgādina, ka Komisija 2017. gada oktobrī Vjetnamai piešķīra “dzelteno kartīti” par to, 
ka tā nav spējusi efektīvi apkarot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju; 
mudina Vjetnamas valdību efektīvi īstenot ES ieteikumus pirms ES un Vjetnamas 
brīvās tirdzniecības nolīguma ratifikācijas;

17. norāda, ka Vjetnamā joprojām turpinās cilvēktiesību un sociālo tiesību pārkāpumi, un 
uzskata, ka Vjetnamas iestādēm būtu vairāk jārīkojas šo jautājumu risināšanā; aicina 
Vjetnamas valdību īstenot nāvessoda moratoriju ar mērķi panākt tā pilnīgu atcelšanu.
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ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(2018/0356M(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Pietro Bartolo

IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13.9. pantu,

– ņemot vērā secinājumus, kas gūti faktu konstatēšanas braucienā uz Vjetnamu 
(2018. gada 28. oktobris–1. novembris), un Komisijas 2018. gada maija novērtējumu 
par šīs valsts progresu nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas apkarošanā, 
kas tika veikts pēc tam, kad 2017. gada 23. oktobrī Komisija paziņoja par “dzeltenās 
kartītes” statusa piešķiršanu,

– ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku1 28. panta 
2. punkta b) apakšpunktu,

– ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par kontroles pasākumu īstenošanu, lai 
nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem2,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu „Tirdzniecība visiem. Ceļā uz 
atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497),

A. tā kā ES un Vjetnamas BTN ir atzīts, cik svarīgi ir nodrošināt dzīvo jūras resursu un 
ekosistēmu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī veicināt ilgtspējīgu 
akvakultūru, un paredzēta sadarbība NNN zvejas apkarošanā saskaņā ar tā 13.9. pantu;

B. tā kā 2017. gadā Eiropas Savienība Vjetnamai piešķīra joprojām spēkā esošo “dzeltenās 
kartītes” statusu par to, ka tā nesadarbojas NNN zvejas apkarošanā, ņemot vērā tās 

1 OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0223.
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kontroles sistēmas ievērojamos trūkumus;

C. tā kā BTN nav iekļauti vairāki zivju produkti, piemēram, KN 1604 14 21 un 
1604 14 26, jo tie ir Eiropas Savienībai sensitīvi produkti;

D. tā kā ir atzīts, ka NNN zveja ir organizētā noziedzība jūras vidē, tā pasaules mērogā 
atstāj katastrofālas sekas uz vidi un sociālekonomisko jomu un rada negodīgu 
konkurenci Eiropas zvejniecības nozarei;

E. tā kā Vjetnama ir pasaulē ceturtā lielākā zivju piegādātāja (Eiropas Savienība ir piektajā 
vietā)) un ceturtā lielākā akvakultūras produktu ražotāja;

F. tā kā ES ir vērtības ziņā pasaules lielākā zvejas un akvakultūras produktu tirgotāja —
 2017. gadā tās tirdzniecības apjoms bija vairāk nekā 2,3 miljardi EUR; tā kā ES 
importē vairāk nekā 65 % no tās patērētajiem zivju produktiem un ir viens no 
lielākajiem Vjetnamas investoriem;

G. tā kā pagaidām Vjetnama ir panākusi viena ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN) 
produkta — zivju mērces Phú Quốc aizsardzību, kas kā aizsargāts cilmes vietas 
(ACVN) nosaukums iekļauts ES kvalitātes shēmās; tā kā BTN ir paredzēta 169 ES ĢIN 
(konkrētu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un pārtikas produktu) aizsardzība Vjetnamā 
un attiecīgi 39 Vjetnamas ĢIN aizsardzība Eiropas Savienībā;

H. tā kā Vjetnamai ir 95 miljonu cilvēku liels tirgus ar senām zivju un akvakultūras 
produktu patēriņa tradīcijām, un tā ir otrā lielākā ES tirdzniecības partnere 
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) reģionā; uzsver izaugsmes potenciālu 
un ievērojamus ieguvumus, kas ar šo tiek darīti pieejami Eiropas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, un uzskata, ka šis ekonomikas sektors ir būtiski svarīgs Eiropas 
labklājībai un inovācijai,

1. pieņem zināšanai, ka Vjetnamas valdība 2017. gadā pieņēma gan jaunu pamatlikumu 
zivsaimniecības nozarē, kurā ir ņemtas vērā starptautiskās un reģionālās saistības, 
nolīgumi un Komisijas ieteikumi, gan arī vairākus nenormatīvos dokumentus, un pauž 
gandarījumu par to; turklāt pauž atzinību par saskaņotajiem centieniem informēt 
zvejniekus par tiesību normām un izveidot koordinētas uzraudzības, kontroles un 
izpildes struktūras ar pienākumu efektīvi novērst un nepieļaut NNN zveju, kā arī par 
Vjetnamas apņemšanos iesniegt valsts īstenošanas plānu attiecībā uz BTN noteikumu 
ievērošanu;

2. pauž bažas par dēvēto “zilās laivas” praksi, ko Vjetnamas zvejnieki pēdējos gados veic 
vairāku kaimiņvalstu, proti, Taizemes, Filipīnu, Indonēzijas un Malaizijas, Klusā 
okeāna valstu, proti, Palau, Mikronēzijas, Papua-Jaungvinejas, Zālamana Salu, Vanuatu 
un Jaunkaledonijas, kā arī Austrālijas teritoriālajos ūdeņos un kas attiecīgajām valstīm 
un visam reģionam rada ekonomiska, sociāla un drošības rakstura bažas; pauž cerību, ka 
attiecīgo iestāžu īstenotie centieni nekavējoties sniegs kopīgu labumu gan ES un 
Vjetnamas attiecībām, gan plašākā Dienvidaustrumāzijas reģiona stabilitātei;

3. pauž atzinību par BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā noteikto sadarbības 
regulējumu, kas paredz sekmēt ilgtspējīgu akvakultūru un stiprināt partneru sadarbību 
NNN zvejas apkarošanā;
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4. uzsver, ka ir svarīgi stiprināt konstruktīvu dialogu ar Vjetnamu, lai veiksmīgi risinātu 
nelikumīgas zvejas radītos globālos izaicinājumus, un uzskata, ka BTN mudinās 
Vjetnamu pastiprināt centienus, lai ātri izveidotu regulatīvo un kontroles sistēmu NNN 
zvejas efektīvai apkarošanai;

5. uzsver, ka BTN spēkā stāšanās varētu radīt labvēlīgus apstākļus abu pušu plašai un 
auglīgai sadarbībai, lai efektīvi īstenotu nolīguma noteikumus ilgtspējīgas attīstības 
jomā; uzsver, ka BTN pienācīga īstenošana varētu veicināt Vjetnamas virzību uz ES 
standartu ievērošanu vides, zivsaimniecības pārvaldības, darba tiesību un sociālo tiesību 
jomā, un uzskata, ka jebkāda kavēšanās nolīguma ratifikācijā kaitēs ES uzticamībai un 
ietekmei Vjetnamā un tās vispārējiem ģeostratēģiskajiem plāniem ASEAN reģionā;

6. pauž gandarījumu par lielāku reģionālo zivsaimniecības sadarbību ASEAN dalībvalstu 
starpā; atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos risināt NNN zvejas jautājumu — tā ir 
iesniegusi pieteikumu, lai kļūtu par pilnvērtīgu Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas 
zvejniecības komisijas (WCPFC) dalībvalsti, un 2019. gada 3. janvārī pievienojusies 
Nolīgumam par ostas valsts pasākumiem (PSMA), kas ir pirmais saistošais 
starptautiskais nolīgums, ar kuru konkrēti tiek apkarota NNN zveja, un norāda, ka abas 
šīs darbības palīdzēs ES un Vjetnamai padziļināt sadarbību un izstrādāt vērienīgākus 
pasākumus NNN zvejas apkarošanai;

7. uzsver, ka Vjetnamas iestādes aizvien saskaras ar milzīgām problēmām, ko rada ļoti 
fragmentētās flotes pārmērīgā kapacitāte un jūras resursu pārmērīga izmantošana;

8. uzsver nopietnos darba tiesību pārkāpumus, par kuriem ir ziņots Vjetnamas zvejniecības 
nozarē; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka Vjetnama vēl nav ratificējusi SDO Konvenciju 
Nr. 188 par darbu zvejniecībā, un mudina Vjetnamas iestādes to izdarīt pirms BTN 
stāšanās spēkā;

9. mudina Vjetnamas iestādes nodrošināt eksportam uz ES tirgu paredzēto zivsaimniecības 
produktu pilnīgu izsekojamību un pirms ienākšanas ES tirgū — attiecīgo produktu 
atbilsmi ES vispārējām veselības, vides, sociālajām un fitosanitārajām prasībām, lai 
tādējādi ES un Vjetnamas uzņēmējiem garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
novērstu negodīgu konkurenci un nodrošinātu, ka Vjetnamas produkti nav iegūti no 
NNN zvejas;

10. uzsver, ka ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai nodrošinātu, ka jaunais tiesiskais 
regulējums tiek efektīvi īstenots un izpildīts, jo īpaši provinču līmenī, un informētu 
vietējās zivsaimniecības nozares ieinteresētās personas par to, cik svarīgi ir ievērot 
attiecīgās prasības;

11. atgādina, ka Vjetnamas investīciju sistēmā zvejas un akvakultūras produkti ir nosacīta 
investīciju joma un aizliegtas jebkuras investīcijas, kas kaitē videi un citām jomām;

12. mudina Vjetnamas iestādes piešķirt pietiekamus finanšu līdzekļus un cilvēkresursus 
NNN zvejas apkarošanai valsts un provinču līmenī, kā arī pastiprināt informēšanas 
kampaņas un spēju veidošanas iniciatīvas, lai atturētu no antibiotiku nepareizas 
lietošanas akvakultūrā un novērstu mikrobu rezistences (AMR) rašanos;

13. uzsver, cik liela nozīme ir ES iniciatīvu politikas saskaņotībai, jo īpaši attiecībā uz 
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tirdzniecības un vides pasākumiem; akcentē, ka tirdzniecības nolīgumiem ir jābūt 
piesaistītiem un pielāgotiem kopējai zivsaimniecības politikai, tostarp ES politikai NNN 
zvejas jomā, un ka BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa ir jāievēro un 
konsekventi jāīsteno; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, ka turpmākajos tirdzniecības 
nolīgumos tiek iestrādātas dažādās ES ilgtspējīgas attīstības politikas, tostarp 
ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras politika, un nodrošināta šo politiku saskaņotība;

14. uzsver, ka zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecība un preferenciālie tarifi būtu 
jāparedz ar zināmiem nosacījumiem, proti, kontrolēm, uzraudzību, revīzijām un 
pārskatu par to, kas panākts, īstenojot Vjetnamas rīcības plānu NNN zvejas apkarošanai 
un Vjetnamas uzņemtās saistības saskaņā ar BTN 13.9. pantu;

15. pauž bažas par nulles tarifa kvotas iekļaušanu 11 500 tonnu konservētu tunzivju 
eksportam uz ES un tā ietekmi uz ES konservu ražošanas nozares konkurētspēju, jo 
īpaši ņemot vērā Vjetnamai piešķirto “dzelteno kartīti” par nepilnībām NNN zvejas 
apkarošanā; uzskata, ka attiecībā uz šo kvotu būtu jāparedz nosacījums par šo nepilnību 
likvidēšanu un jāuzrauga šāda veida kvotas ietekme uz ES rūpniecību un tirgu;

16. pauž vilšanos par BTN 12.26. panta 2. punkta noteikumiem, kas principā neļauj 
attiecīgās puses teritorijā aizsargājamo ĢIN sarakstā iekļaut produktu, kas BTN 
parakstīšanas dienā jau atrodas kādas puses reģistrā; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 
BTN 12. sadaļā par intelektuālo īpašumu iekļaut visus ar ĢIN aizsargātos ES 
zivsaimniecības produktus;

17. atgādina, ka paziņojums par “dzeltenās kartītes” statusu būtu jāuzskata par veidu, kā 
mudināt Vjetnamas iestādes veikt pasākumus NNN zvejas darbību apkarošanai; 
uzskata, ka “dzeltenās kartītes” statusa pagarināšanas gadījumā būtu jānosaka skaidri 
darbības mērķi un termiņi, lai sekmētu vajadzīgo pasākumu īstenošanu un padarītu šo 
sankciju konstruktīvu; turklāt atgādina, ka “dzeltenās kartītes” statusu ir jāatceļ vienīgi 
tad, kad tiks pilnīgi un efektīvi īstenoti visi ES 2017. gadā paustie ieteikumi;

18. aicina Komisiju sniegt Vjetnamai konkrētu finansiālu un tehnisku atbalstu, lai sekmētu 
jūras velšu produktiem izvirzīto vides ilgtspējas standartu īstenošanu; turklāt aicina 
Komisiju paredzēt stimulus atsevišķām Vjetnamas zivsaimniecībām, lai palīdzētu 
ievērot ilgtspējas standartus;

19. uzsver atbildīgas tirdzniecības politikas nozīmi kā ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanas instrumentam;

20. atgādina, ka NNN regula ir efektīvākais instruments, kā globālā līmenī nodrošināt 
ilgtspējīgu zveju, un pauž bažas par preferenciālu tirdzniecības nosacījumu piešķiršanu 
valstij, attiecībā uz kuru tiek īstenota “dzeltenās kartītes” procedūra; aicina Komisiju arī 
turpmāk uzraudzīt Vjetnamas centienus, lai nodrošinātu, ka šī valsts turpina strādāt pie 
NNN zvejas apkarošanas, un pilnībā izmantot tās rīcības esošos instrumentus, arī 
“sarkano kartīti”, ja Vjetnama neievēros nosacījumus par ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
zivju un jūras velšu produktu drošu importu ES tirgū; aicina Komisiju turpmākajos 
nolīgumos paredzēt aizsardzības pasākumus, piemēram, iespēju apturēt zivju 
produktiem paredzētos preferenciālos tarifus līdz brīdim, kad tiek atcelts “dzeltenās 
kartītes” statuss.
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