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15.4.2014 B7-0267/1 

Ändringsförslag  1 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0267/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar de 

stadiga framstegen i förhandlingarna om 

ett frihandelsavtal, i synnerhet kapitlen om 

tull- och handelslättnader, tekniska 

handelshinder och konkurrens, samt 

kommissionens regelbundna information 

till parlamentet om förhandlingsläget. 

Parlamentet påminner om att parlamentets 

godkännande av frihandelsavtalet är 

obligatoriskt
1
 och att kommissionen och 

rådet inte bör föreslå någon tillfällig 

tillämpning av frihandelsavtalet förrän 

parlamentet har gett sitt godkännande. 

1. Europaparlamentet motsätter sig 

förhandlingarna om ett frihandelsavtal 

eftersom skydd för och utveckling av 

sociala, miljömässiga och 

arbetsmarknadsmässiga standarder 

entydigt inte är centrala i 

förhandlingsprocessen. Parlamentet anser 

att insynen i förhandlingarna brister 

eftersom civilsamhället och i synnerhet 

fackföreningarna inte inkluderas på ett 

meningsfullt sätt, resultatet kommer 

därför inte att vara till gagn för 

arbetstagarna och de fattiga jordbrukarna 

i varken EU eller Vietnam. Parlamentet 

noterar kommissionens regelbundna 

information till parlamentet om 

förhandlingsläget. Parlamentet påminner 

om att parlamentets godkännande av 

frihandelsavtalet är obligatoriskt
1
 och att 

kommissionen och rådet inte bör föreslå 

någon tillfällig tillämpning av 

frihandelsavtalet förrän parlamentet har 

gett sitt godkännande. 

________________________ ___________________ 

1
 Artikel 218.6 a v) i EUF-fördraget. 1 Artikel 218.6 a v i EUF-fördraget. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0267/2 

Ändringsförslag  2 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0267/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet är av den 

bestämda uppfattningen att respekt för 

arbetstagares och fackföreningars 

rättigheter måste vara ett huvuddrag i alla 

handelsavtal som EU ingår med 

tredjeland. Parlamentet betonar därför att 

ratificeringen och den efterföljande 

tillämpningen av alla ILO:s 

kärnkonventioner, särskilt 

konventionerna nr 87 och nr 98, måste 

vara en nödvändig förutsättning för 

fortsatta förhandlingar om ett eventuellt 

frihandelsavtal mellan EU och Vietnam. 

Parlamentet uppmanar den vietnamesiska 

regeringen att fullgöra alla sina 

skyldigheter enligt de av ILO:s 

kärnkonventioner som landet har 

ratificerat och att ratificera och 

genomföra övriga kärnkonventioner utan 

ytterligare dröjsmål. Parlamentet 

upprepar att arbetstagares och 

fackföreningars rättigheter måste vara 

universella och tillämpliga för alla 

arbetstagare, inbegripet de i de särskilda 

ekonomiska zonerna. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0267/3 

Ändringsförslag  3 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0267/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 16a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att inte införa en 

mekanism för tvistlösning mellan 

investerare och stater i ett eventuellt 

framtida frihandelsavtal mellan EU och 

Vietnam, samt stöder rätten att lagstifta i 

samhällets allmänna intresse. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0267/4 

Ändringsförslag  4 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0267/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 18a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet uppmanar i detta 

sammanhang de vietnamesiska 

myndigheterna att öka sina 

ansträngningar och sin tekniska kapacitet 

att efterleva och effektivt införa 

riktlinjerna om djurs välbefinnande från 

Världsorganisationen för djurens hälsa, 

samt att efterleva och effektivt införa 

konventionen om internationell handel 

med utrotningshotade arter av vilda djur 

och växter. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0267/5 

Ändringsförslag  5 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0267/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 18b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18b. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

för de negativa effekter som det 

storskaliga jordbruket, vilket ofta 

kontrolleras av internationella företag, 

har på djurs välbefinnande och miljön. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0267/6 

Ändringsförslag  6 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0267/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet förväntar sig att 

frihandelsavtalet inkluderar ett kapitel om 

bindande och genomförbara åtgärder 

rörande hållbar utveckling som återspeglar 

EU:s och Vietnams gemensamma åtagande 

om att främja respekt för, och efterlevnad 

av, internationella avtal om mänskliga 

rättigheter, ILO:s åtta kärnkonventioner 

och multilaterala miljöavtal såsom 

konventionen om internationell handel med 

utrotningshotade arter av vilda djur och 

växter. Vid brott mot detta ska det finnas 

åtgärder, som inkluderar oberoende civila 

samhällsorganisationer som representerar 

ekonomiska, sociala och miljömässiga 

intressenter, för övervakning av 

frihandelsförhandlingarna och för 

genomförande och övervakning av kapitlet 

om hållbar utveckling. Dessutom ska 

företagen uppmuntras att införa rutiner 

för sitt sociala ansvar och då följa 

internationellt överenskomna principer 

och instrument såsom OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag och FN:s 

vägledande principer om företagande och 

mänskliga rättigheter samt FN:s principer 

för ansvarstagande investeringar och 

rapportering. Slutligen ska 

frihandelsavtalet innehålla bestämmelser 

19. Europaparlamentet förväntar sig att 

frihandelsavtalet inkluderar ett kapitel om 

bindande och genomförbara åtgärder 

rörande hållbar utveckling som återspeglar 

EU:s och Vietnams gemensamma åtagande 

om att respektera, efterleva och 

genomdriva internationella avtal om 

mänskliga rättigheter, ILO:s åtta 

kärnkonventioner och multilaterala 

miljöavtal såsom konventionen om 

internationell handel med utrotningshotade 

arter av vilda djur och växter. Vid brott 

mot detta ska det finnas åtgärder, som 

inkluderar oberoende civila 

samhällsorganisationer som representerar 

ekonomiska, sociala och miljömässiga 

intressenter, för övervakning av 

frihandelsförhandlingarna och för 

genomförande och övervakning av kapitlet 

om hållbar utveckling.  Parlamentet 

uppmanar Europeiska rådet och 

kommissionen att i ett kommande 

frihandelsavtal med Vietnam införa 

tvingande och verkställbara bestämmelser 

om företagens sociala ansvar, som bygger 

på OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag och FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter samt 

FN:s principer för ansvarstagande 
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för arbetet med öppna frågor såsom 

välbefinnande för både produktionsdjur 

och vilda djur. 

investeringar och rapportering. 

Kommissionen uppmanas att etablera en 

effektiv kontrollmekanism för företagens 

sociala ansvar, som ska inkludera 

fackföreningar och andra aktörer från 

civilsamhället, samt att ta upp öppna 

frågor såsom välbefinnande för både 

produktionsdjur och vilda djur. 

Parlamentet begär att kapitlet om hållbar 

utveckling ska omfattas av den 

huvudsakliga tvistlösningsmekanismen i 

frihandelsavtalet. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0267/7 

Ändringsförslag  7 
Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0267/2014 
Vital Moreira, Jan Zahradil 
för utskottet för internationell handel 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 

Förslag till resolution 
Punkt 19a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 19a. Europaparlamentet betonar att 

kapitlet om hållbar utveckling är av 

yttersta vikt och att det måste ges en stark 

ordalydelse och fastställa högsta möjliga 

sociala, miljömässiga och 

arbetsmarknadsmässiga standarder. 

Parlamentet anser därför att det måste 

vara en integrerad, bindande och 

genomförbar del av ett eventuellt framtida 

frihandelsavtal med Vietnam samt att det 

måste innehålla konkreta bestämmelser 

för att se över avtalet om avtalet ger 

negativa effekter för miljöskydd och 

arbetsvillkor och social trygghet. 

Parlamentet anser att det är nödvändigt 

med en uppdaterad och oberoende 

förhandsbedömning av konsekvenserna 

för hållbar utveckling när det gäller de 

eventuella positiva liksom negativa 

effekterna av ett sådant avtal, för att ett 

avtal ska kunna ingås. Parlamentet anser 

att det dessutom behövs en oberoende 

förhandsbedömning av 

människorättskonsekvenserna liksom 

konkreta bestämmelser om mekanismer 

för att se över avtalet utifrån en 

efterhandsbedömning av 

människorättskonsekvenserna där man 

bedömer effekterna av avtalsenliga 

skyldigheter, såsom 

liberaliseringsbestämmelser, 
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immaterialrättsliga bestämmelser och 

investeringsbestämmelser. Parlamentet 

betonar att en sådan 

konsekvensbedömning kan leda till att 

avtalet skjuts upp, ändras eller sägs upp. 

Or. en 

 

 


