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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikke rögzíti, 
hogy az Unió fellépése a következő elvekre épül: „a demokrácia, a jogállamiság, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, az egyenlőség és a szolidaritás elvei, valamint az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartása”;

2. emlékeztet az Európai Parlament vietnámi helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, 
különösen a véleménynyilvánítás szabadságának vietnámi helyzetéről, többek között 
Nguyen Van Hoa esetéről szóló, 2017. december 14-i1, a Vietnámról szóló, 2016. június 
9-i2, valamint a Vietnámról, nevezetesen a politikai foglyok helyzetéről szóló, 2018. 
november 15-i állásfoglalására3;

3. nyomatékosan felhívja az Uniót és Vietnámot, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodás rendelkezéseit használja ki teljes mértékben annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon az emberi jogok Vietnámon belüli megerősítéséhez; ismételten 
hangsúlyozza az Unió és Vietnám közötti, fejlett kétoldalú emberi jogi párbeszéd 
jelentőségét, különösen az intézményi keretek között és a szabadkereskedelmi 
megállapodás és a beruházásvédelmi megállapodás keretében;

4. üdvözli, hogy az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás/beruházásvédelmi 
megállapodás, illetve az EU–Vietnám partnerségi és együttműködési megállapodás 
között jogi kapcsolat jött létre; nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy az alapvető 
szabadságok védelme és előmozdítása érdekében használja ki a megállapodásokban 
rendelkezésre álló valamennyi eszközt, végső megoldásként a felfüggesztést is 
beleértve;

5. hangsúlyozza a kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló átfogó és kötelező 
erejű fejezet beillesztésének fontosságát, amely kifejezetten hivatkozik többoldalú 
környezetvédelmi megállapodásokra, a Párizsi Megállapodásra és a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendre; megjegyzi, hogy a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezet nem egy államközi vitarendezési mechanizmus, 
hanem egy, konkrétan a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
mechanizmus hatálya alatt áll, amely nem rendelkezik a kereskedelmi kedvezmények 
felfüggesztéséről; úgy véli, hogy az Unió egyéb lehetőségek mellett fontolóra vehetné 
egy szankciókon alapuló megközelítés beillesztését a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetbe; hangsúlyozza, hogy a kereskedelemről és fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetbe kötelező erejű és végrehajtható rendelkezéseket kell 
beépíteni a munkaügyi jogok és környezetvédelmi normák megerősítéséhez való 
hatékony hozzájárulás érdekében, a vállalati felelősségvállalást is ideértve;

6. kéri a hatékony ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok megerősítését; kéri a 

1 HL C 369., 2018.10.11., 73. o.
2 HL C 86., 2018.3.6., 122. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0459.
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Bizottságot, hogy amikor és amint hatásvizsgálatokat hajt végre, azokba 
szisztematikusan foglalja bele az emberi jogokat, ideértve a jelentős gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatással bíró szabadkereskedelmi megállapodásokat is;

7. emlékeztet arra, hogy az EU–Vietnám kapcsolat alapját a partnerségi és együttműködési 
megállapodás képezi, amely a nem gazdasági területekre, többek között a politikai 
párbeszédre, az emberi jogokra, az oktatásra, a tudományra és a technológiára, az 
igazságszolgáltatásra, a menekültügyre és a migrációra terjed ki;

8. emlékeztet arra, hogy tiszteletben kell tartani a politikák koherenciájának elvét a 
fejlesztési célú együttműködés célkitűzéseivel együtt, amint azt az EUMSZ 208. cikke 
előírja;

9. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy különítsen el forrásokat a civil társadalmi 
szervezetek, például a belföldi tanácsadó csoportok számára a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet főbb célkitűzéseinek teljesítése érdekében, 
amelyek magukban foglalják a kötelezettségvállalások fokozott nyomon követését, 
cselekvési tervek kidolgozását azon területeket illetően, amelyeken hiányosságokat 
állapítottak meg, valamint vitarendezési eljárások elindítását abban az esetben, ha a 
cselekvési terveket nem tartják tiszteletben; megjegyzi, hogy a belső tanácsadó 
csoportnak valóban a civil társadalmat kell tükröznie, beleértve az emberi jogokért, a 
munkaügyi jogokért és a környezetvédelemért küzdő szervezeteket képviselő 
résztvevőket is; sajnálja, hogy a belső tanácsadó csoportok megbízatása csak a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet ellenőrzésére terjed ki; nyomatékosan felhívja 
az Uniót és Vietnámot, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás rendelkezéseit 
használja ki teljes mértékben annak érdekében, hogy hozzájáruljon az emberi jogok 
Vietnámon belüli megerősítéséhez; ismételten hangsúlyozza az Unió és Vietnám 
közötti, fejlett kétoldalú emberi jogi párbeszéd jelentőségét, különösen az intézményi 
keretek között és a szabadkereskedelmi megállapodás és a beruházásvédelmi 
megállapodás keretében; fájlalja, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás nem említi 
kiemelten a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának 
előmozdítását;

10. elismerését fejezi ki Vietnámnak az ILO első lépésben hat alapvető egyezményének – 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. egyezmény, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. és 111. egyezmény, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezmény, valamint legutóbb a szervezkedési jogról és a kollektív 
tárgyalási jogról szóló 98. egyezmény – ratifikálásáért; nyomatékosan kéri a vietnámi 
kormányt, hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó egyezményeket, nevezetesen a 
kényszermunkáról szóló 105. egyezményt és az egyesülés szabadságáról szóló 87. 
egyezményt, valamint hangsúlyozza, hogy kritikus fontosságú annak biztosítása, hogy 
egy egyértelmű, a szabadkereskedelmi megállapodás Európai Parlament általi 
ratifikálása előtt meghatározandó menetrend szerint valamennyi egyezményt szigorúan 
és gyorsan beépítsék Vietnám jogrendjébe, és érvényre juttassák; felszólítja a vietnámi 
hatóságokat, hogy ezen egyezmények ratifikálásának megfelelően módosítsa a büntető 
törvénykönyvet;

11. hangsúlyozza, hogy a 978/2012/EU rendelet (az általános preferenciarendszerről szóló 
rendelet) 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szabadkereskedelmi 
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megállapodás megkötése és hatálybalépése után a Vietnámi Szocialista Köztársaság 
elveszíti az általános preferenciarendszer szerint biztosított vámkedvezményekre 
jogosult ország jogállását; abbéli reményének ad hangot, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodás az általános preferenciarendszerhez képest nagyobb mértékben járul majd 
hozzá a növekedés, a fejlődés és a foglalkoztatás Vietnámi Szocialista Köztársaságon 
belüli bővüléséhez;

12. üdvözli Vietnám arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy felülvizsgálja és gyorsan 
ratifikálja a munka törvénykönyvét, amely ténylegesen lehetővé teszi majd a független 
szakszervezetek létrehozását, és elősegíti, hogy mindenki méltányos munkához 
juthasson; hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepvállalása 
elősegítésének és gyakorlati érvényesítésének, valamint a gyermekek védelmének 
fontosságát; kéri a Bizottságot, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás 
keretében tevékenyen mozdítsa elő a gyermekmunka és a női kényszermunka elleni 
küzdelmet célzó projekteket, e csoportok munkafeltételeinek javítása érdekében; 
ismételten hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőtlenséget már nem pusztán 
társadalmi, hanem gazdasági problémának is kell tekinteni, amely fontos kihívást jelent 
az inkluzív és fenntartható növekedés elérése tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy 
szorosan kövesse nyomon a fejleményeket, és rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a 
helyzetről.

13. hangsúlyozza, hogy emberi jogi jogsértések és a Párizsi Megállapodás keretében vállalt 
kötelezettségek megszegése esetére korrekciós intézkedéseket kell elfogadni; 
emlékeztet arra, hogy a fenntartható fejlődésről szóló fejezetet figyelmesen és szigorúan 
nyomon kell követni, és tiszteletben tartását prioritásként kell kezelni;

14. emlékeztet arra, hogy a kereskedelempolitikákat hozzá kell igazítani az éghajlatváltozás 
elleni nemzeti erőfeszítések támogatásához, eleget téve a Párizsi Megállapodásnak; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy az EU és Vietnám közötti 
szabadkereskedelmi megállapodást összhangba kell hozni az EU és Vietnám közötti 
FLEGT-megállapodással, különösen azáltal, hogy a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetbe kötelező és érvényesíthető rendelkezéseket kell beépíteni 
az illegális fakitermelés, az erdőirtás, az erdőpusztulás és a nagyarányú földszerzés 
megállítására; hangsúlyozza, hogy e rendelkezéseket hatékonyan nyomon kell követni; 
hangsúlyozza különösen, hogy az említett mechanizmusnak kiemelten figyelembe kell 
vennie az őslakos népek és az erdőktől függő közösségek jogait, ideértve adott esetben 
az ILO bennszülött és törzsi népekről szóló C169. sz. egyezménye által biztosított 
jogokat;

15. megállapítja, hogy Vietnám az éghajlatváltozás hatásainak, különösen a szélsőséges 
időjárási jelenségeknek, például viharoknak és áradásoknak leginkább kitett országok 
egyike; nyomatékosan felszólítja a vietnámi kormányt, hogy vezessen be hatékony 
alkalmazkodási intézkedéseket, és biztosítsa a környezet és a biológiai sokféleség 
védelmével kapcsolatos jogszabályok hathatós végrehajtását;

16. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 2017 októberében „sárga lapot” adott ki Vietnámnak a 
jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat hatékony kezelésének 
elmulasztása miatt; nyomatékosan kéri a vietnámi kormányt, hogy az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálása előtt ténylegesen tegyen eleget az uniós 
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ajánlásoknak;

17. megjegyzi, hogy Vietnámban továbbra is fennállnak az emberi és szociális jogok 
megsértésének esetei, és hogy e tekintetben a vietnámi hatóságok részéről fokozott 
erőfeszítésekre van szükség; felszólítja a vietnámi kormányt, hogy vezessen be 
moratóriumot a halálbüntetésre, annak végleges eltörlése érdekében.
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