
AD\1194209LT.docx PE641.208v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Vystymosi komitetas

2018/0356M(NLE)

3.12.2019

NUOMONĖ
Vystymosi komiteto

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės 
Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto
(2018/0356M(NLE))

Nuomonės referentas: Tomas Tobé



PE641.208v02-00 2/7 AD\1194209LT.docx

LT

PA_NonLeg



AD\1194209LT.docx 3/7 PE641.208v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos 
veiksmai tarptautinėje arenoje grindžiami demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, 
lygybės ir solidarumo principais ir Jungtinių Tautų chartijos ir tarptautinės teisės 
principų laikymusi;

2. primena ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas dėl padėties Vietname, visų pirma 
2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma 
Nguyeno Van Hoa atvejo1, 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo2, taip pat 
2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties3;

3. primygtinai ragina ES ir Vietnamą visapusiškai pasinaudoti laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) nuostatomis siekiant prisidėti prie žmogaus teisių stiprinimo 
Vietname; pakartoja, koks svarbus yra gerai išplėtotas dvišalis ES ir Vietnamo dialogas 
žmogaus teisių klausimais, visų pirma laikantis institucinės sistemos ir procedūrų, 
nustatytų pagal LPS ir investicijų apsaugos susitarimą;

4. teigiamai vertina teisinį ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo / investicijų 
apsaugos susitarimo ir ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ryšį; 
primygtinai ragina Komisiją panaudoti visas susitarimuose numatytas priemones, 
įskaitant, kaip kraštutinę priemonę, galiojimo sustabdymą, kai reikia apsaugoti ir 
skatinti pagrindines laisves;

5. pabrėžia, jog svarbu, kad į susitarimą įtrauktas išsamus ir privalomas vykdyti skyrius 
dėl prekybos ir darnaus vystymosi, kuriame įrašytos aiškios nuorodos į daugiašalius 
susitarimus dėl aplinkos, Paryžiaus susitarimą ir Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m.; pažymi, kad į valstybių tarpusavio ginčų sprendimo mechanizmą aiškiai 
neįtrauktas skyrius dėl darnaus vystymosi, jis įtrauktas į specialų prekybos ir darnaus 
vystymosi mechanizmą, o pagal pastarąjį nenumatomas prekybos lengvatų taikymo 
sustabdymas; mano, kad Sąjunga galėtų apsvarstyti galimybę įtraukti į prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių sankcijomis grindžiamą požiūrį, kaip vieną iš galimybių; 
pabrėžia, kad svarbu skyriuje dėl prekybos ir darnaus vystymosi numatyti privalomas ir 
vykdytinas nuostatas, siekiant veiksmingai prisidėti prie darbo teisių bei aplinkosaugos 
standartų, įskaitant įmonių atsakomybę, stiprinimo;

6. ragina stiprinti veiksmingus stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus; ragina 
Komisiją į savo atliekamus poveikio vertinimus, be kita ko, prekybos susitarimų, kurie 
turi didelį ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, poveikio vertinimus, 
sistemingai įtraukti žmogaus teisių klausimą;

7. primena, kad ES ir Vietnamo santykiai grindžiami partnerystės ir bendradarbiavimo 

1 OL C 369, 2018 10 11, p. 73.
2 OL C 86, 2018 3 6, p. 122.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0459.
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susitarimu, kuris apima neekonomines sritis, įskaitant politinio dialogo, žmogaus teisių, 
švietimo, mokslo ir technologijų, teisingumo bei prieglobsčio ir migracijos sritis;

8. primena, kad reikia laikytis politikos suderinamumo su vystomojo bendradarbiavimo 
tikslais principo, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje;

9. primygtinai ragina Komisiją numatyti specialias lėšas pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pvz., vietos patarėjų grupėms, kad būtų galima įvykdyti svarbiausius 
skyriaus dėl prekybos ir darnaus vystymosi uždavinius, apimančius griežtesnę 
įsipareigojimų stebėseną, veiksmų planų sritims, kuriose nustatyta susirūpinimą 
keliančių aspektų, rengimą ir ginčų sprendimo procesų inicijavimą tais atvejais, kai 
nesilaikoma veiksmų planų; atkreipia dėmesį į tai, kad vietos patarėjų grupė turi iš 
tikrųjų atstovauti pilietinei visuomenei, įskaitant dalyvius, atstovaujančius 
organizacijoms, kurios siekia pažangos žmogaus teisių, darbo teisių ir aplinkos 
apsaugos srityse; apgailestauja dėl to, kad vietos patarėjų grupių įgaliojimai apima tik 
skyriaus dėl prekybos ir darnaus vystymosi stebėseną; primygtinai ragina ES ir 
Vietnamą visapusiškai pasinaudoti laisvosios prekybos susitarimo (LPS) nuostatomis 
siekiant prisidėti prie žmogaus teisių stiprinimo Vietname; pakartoja, koks svarbus yra 
gerai išplėtotas dvišalis ES ir Vietnamo dialogas žmogaus teisių klausimais, visų pirma 
laikantis institucinės sistemos ir procedūrų, nustatytų pagal LPS ir investicijų apsaugos 
susitarimą; apgailestauja dėl to, kad laisvosios prekybos susitarime nėra aiškiai 
nurodytas lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo skatinimas;

10. visų pirma sveikina Vietnamą ratifikavus šešias iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) konvencijų, būtent konvenciją Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijas Nr. 100 ir Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl vaikų 
darbo ir, neseniai, konvenciją Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti 
kolektyvines derybas; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti 
neratifikuotas konvencijas, būtent Nr. 105 dėl priverstinio darbo ir Nr. 87 dėl asociacijų 
laisvės, taip pat pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti griežtą ir skubų visų šių konvencijų 
įgyvendinimą pagal aiškų tvarkaraštį, nustatytą prieš tai, kai Europos Parlamentas 
ratifikuos laisvosios prekybos susitarimą, tų konvencijų įtraukimą į Vietnamo teisinę 
sistemą, taip pat užtikrinti jų vykdymą; ragina Vietnamo valdžios institucijas pakeisti 
baudžiamąjį kodeksą atsižvelgiant į šių konvencijų ratifikavimą;

11. pabrėžia, kad, laikantis Reglamento Nr. 978/2012 (BLS reglamentas) 4 straipsnio 1 
dalies b punkto, po laisvosios prekybos susitarimo sudarymo ir įsigaliojimo Vietnamo 
Socialistinė Respublika praras šalies, kuri atitinka reikalavimus, kad galėtų pasinaudoti 
muitų tarifų lengvatomis, suteikiamomis pagal bendrą BLS tvarką, statusą; reiškia viltį, 
kad laisvuoju prekybos susitarimu bus labiau prisidedama prie Vietnamo Socialistinės 
Respublikos augimo, vystymosi ir užimtumo nei taikant BLS tvarką;

12. palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą persvarstyti ir greitai ratifikuoti savo Darbo 
kodeksą, nes tai iš esmės sudarytų sąlygas sukurti nepriklausomas profesines sąjungas ir 
propaguoti deramą darbą visiems; pabrėžia, kaip svarbu skatinti lyčių lygybę ir moterų 
įgalėjimą, taip pat vaikų apsaugą, ir iš tiesų užtikrinti, kad šių principų būtų laikomasi; 
ragina Komisiją pagal partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą aktyviai skatinti 
projektus kovos su vaikų darbu ir priverstiniu moterų darbu srityje, kad būtų pagerintos 
šių gyventojų grupių darbo sąlygos; pakartoja, kad lyčių lygybė jau neturėtų būti 
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laikoma vien socialine problema, o taip pat ir ekonomine, lemiančia svarbiausią iššūkį 
siekiant įtraukaus ir tvaraus augimo; ragina Komisiją atidžiai stebėti įvykius ir 
reguliariai informuoti Parlamentą apie esamą padėtį;

13. pabrėžia, kad žmogaus teisių ir įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą pažeidimų 
atveju reikia imtis priemonių šiems pažeidimams pašalinti; primena, kad skyrius dėl 
darnaus vystymosi turi būti atidžiai ir griežtai stebimas ir kad jo laikymasis turi būti 
prioritetas;

14. primena, jog svarbu pritaikyti prekybos politiką, kad būtų remiamos nacionalinės 
pastangos kovoti su klimato kaita siekiant laikytis Paryžiaus susitarimo; šiomis 
aplinkybėmis pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad ES ir Vietnamo laisvosios prekybos 
susitarimas būtų suderintas su ES ir Vietnamo miškų teisės aktų vykdymo, miškų 
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) susitarimu, visų pirma įtraukiant į jo skyrius dėl 
prekybos ir darnaus vystymosi privalomas ir vykdytinas nuostatas, kuriomis 
nutraukiama neteisėta medienos ruoša, miškų naikinimas, miškų alinimas ir žemės 
grobimas; pabrėžia, kad svarbu veiksmingai stebėti šias nuostatas; visų pirma pabrėžia, 
kad pagal šią tvarką ypatingas dėmesys turi būti skiriamas čiabuvių tautų ir nuo miško 
priklausomų bendruomenių teisėms, taip pat atitinkamais atvejais teisėms, suteiktoms 
pagal TDO konvenciją Nr. 169 dėl čiabuvių ir gentimis gyvenančių tautų;

15. pažymi, kad Vietnamas yra viena iš labiausiai klimato kaitos padarinių pažeidžiamų 
šalių, visų pirma jis pažeidžiamas dėl ekstremalių oro sąlygų reiškinių, pvz., audrų ir 
potvynių; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę pradėti taikyti veiksmingas 
prisitaikymo priemones ir užtikrinti veiksmingą teisės aktų, susijusių su aplinkos ir 
biologinės įvairovės apsauga, įgyvendinimą;

16. primena, kad 2017 m. spalio mėn. Komisija pateikė Vietnamui geltonąją kortelę dėl to, 
kad jis veiksmingai nekovojo su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama 
žvejyba; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę prieš ratifikuojant ES ir Vietnamo 
laisvosios prekybos susitarimą pradėti veiksmingai laikytis ES rekomendacijų;

17. pažymi, kad Vietname nuolat pastebimi žmogaus ir socialinių teisių pažeidimai, ir 
mano, kad Vietnamo valdžios institucijos turi dėti daugiau pastangų šiuo klausimu; 
ragina Vietnamo vyriausybę taikyti mirties bausmės moratoriumą, numatant ją visiškai 
panaikinti.
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