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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is 
bepaald dat de Unie zich bij haar internationaal optreden moet laten leiden door de 
beginselen van democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de 
beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht;

2. herinnert aan de eerdere resoluties van het Europees Parlement over de situatie in 
Vietnam, met name zijn resolutie van 14 december 2017 over de vrijheid van 
meningsuiting in Vietnam, met name de zaak van Nguyen Van Hoa1, zijn resolutie van 
9 juni 2016 over Vietnam2, en zijn resolutie van 15 november 2018 over Vietnam, met 
name de situatie van politieke gevangenen3;

3. roept de EU en Vietnam op om de bepalingen van de vrijhandelsovereenkomst volledig 
te gebruiken om bij te dragen aan de versterking van de mensenrechten in Vietnam; 
wijst nogmaals op het belang van een goed ontwikkelde bilaterale 
mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam, met name in het institutionele kader 
en in de interinstitutionele procedures waarin voorzien is in de vrijhandelsovereenkomst 
en de investeringsbeschermingsovereenkomst;

4. is ingenomen met de juridische samenhang tussen de 
vrijhandelsovereenkomst/investeringsbeschermingsovereenkomst en de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en Vietnam; spoort de Commissie 
aan om alle beschikbare instrumenten in de overeenkomsten te gebruiken, in geval van 
nood ook opschorting, als dit nodig is om de fundamentele vrijheden te beschermen en 
te bevorderen;

5. benadrukt het belang van de opname van een alomvattend en bindend hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling met expliciete verwijzingen naar multilaterale 
milieuovereenkomsten, de Overeenkomst van Parijs en de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling; merkt op dat het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling niet onder een 
mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen staten valt, maar onder een 
mechanisme dat specifiek voor handel en duurzame ontwikkeling geldt en niet voorziet 
in een opschorting van de handelspreferenties; is van oordeel dat de Unie onder meer 
kan overwegen een op sancties gebaseerde benadering in het hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling op te nemen; onderstreept het belang van bindende en 
afdwingbare bepalingen in het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, om 
effectief bij te dragen aan de versterking van de arbeidsrechten en de milieunormen, 
waaronder ook verantwoord ondernemerschap;

6. dringt aan op de versterking van doeltreffende toezichts- en handhavingsmechanismen; 

1 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 73.
2 PB C 86 van 6.3.2018, blz. 122.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0459.



PE641.208v02-00 4/8 AD\1194209NL.docx

NL

verzoekt de Commissie om systematisch de mensenrechten op te nemen in haar 
effectbeoordelingen, telkens wanneer deze worden uitgevoerd, ook voor 
handelsovereenkomsten die een aanzienlijke economische, sociale en ecologische 
impact hebben;

7. herinnert eraan dat de betrekkingen tussen de EU en Vietnam gestoeld zijn op de 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO), die niet-economische gebieden 
omvat, zoals politieke dialoog, de mensenrechten, onderwijs, wetenschap en 
technologie, justitie, en asiel en migratie;

8. benadrukt dat het beginsel van samenhang van het beleid met de 
ontwikkelingsdoelstellingen in acht moet worden genomen, overeenkomstig artikel 208 
VWEU;

9. dringt er bij de Commissie op aan om specifieke middelen beschikbaar te stellen voor 
maatschappelijke organisaties, zoals de interne adviesgroepen, om de centrale 
doelstellingen van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling te halen, zoals 
een betere monitoring van de vastleggingen, de ontwikkeling van actieplannen voor 
gebieden waarop problemen zijn vastgesteld, en de inschakeling van 
geschillenbeslechtingsprocedures indien de actieplannen niet worden nageleefd; merkt 
op dat de binnenlandse adviesgroep het maatschappelijke middenveld daadwerkelijk 
moet vertegenwoordigen, met inbegrip van deelnemers van organisaties die zich 
inzetten voor de bevordering van de mensenrechten, de arbeidsrechten en 
milieubescherming; betreurt het dat het mandaat van de interne adviesgroepen beperkt 
is tot het toezicht op het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling; roept de EU 
en Vietnam op om de bepalingen van de vrijhandelsovereenkomst ten volle te gebruiken 
om bij te dragen aan de versterking van de mensenrechten in Vietnam; wijst nogmaals 
op het belang van een goed ontwikkelde bilaterale mensenrechtendialoog tussen de EU 
en Vietnam, met name in het institutionele kader en in de interinstitutionele procedures 
waarin voorzien is in de vrijhandelsovereenkomst en de 
investeringsbeschermingsovereenkomst; betreurt het dat de bevordering van 
gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen niet prominent vermeld 
worden in de vrijhandelsovereenkomst;

10. is ingenomen, als eerste stap, met het feit dat Vietnam zes van de acht fundamentele 
verdragen van de IAO geratificeerd heeft, namelijk nr. 29 over dwangarbeid, nrs. 100 en 
111 over non‑discriminatie, nrs. 138 en 182 over kinderarbeid, en, meest recentelijk, 
nr. 98 over het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen; dringt er bij de 
Vietnamese regering op aan de resterende verdragen snel te ratificeren, namelijk nr. 105 
over gedwongen arbeid en nr. 87 over de vrijheid van vereniging, en benadrukt dat het 
van cruciaal belang is ervoor te zorgen dat al deze verdragen nauwgezet en onverwijld 
ten uitvoer worden gelegd, volgens een duidelijk tijdschema dat is vastgelegd 
voorafgaand aan de ratificatie van de vrijhandelsovereenkomst door het Europees 
Parlement; verzoekt de Vietnamese regering bovendien deze verdragen in het 
rechtsstelsel van Vietnam op te nemen en ze te handhaven; verzoekt de Vietnamese 
autoriteiten het strafwetboek te wijzigen in overeenstemming met de ratificatie van deze 
verdragen;

11. benadrukt dat, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) 
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nr. 978/2012 (de SAP-verordening), de Socialistische Republiek Vietnam na de sluiting 
en inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst niet langer de status van “in 
aanmerking komend land” zal hebben en dus niet langer de tariefpreferenties zal 
genieten waarin in de algemene SAP-regeling is voorzien; spreekt de hoop uit dat de 
vrijhandelsovereenkomst in sterkere mate zal bijdragen aan de groei, ontwikkeling en 
werkgelegenheid in de Socialistische Republiek Vietnam dan onder de SAP-regeling 
het geval was;

12. is ingenomen met de toezegging van Vietnam om zijn arbeidswet te herzien en voor een 
snelle ratificatie te zorgen, waardoor de oprichting van onafhankelijke vakbonden 
effectief mogelijk zal worden gemaakt en fatsoenlijk werk voor iedereen zal worden 
bevorderd; benadrukt het belang van de bevordering en praktische handhaving van 
gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen, alsook van de 
bescherming van kinderen; verzoekt de Commissie, in het kader van de PSO, actief 
projecten te bevorderen die kinderarbeid en gedwongen arbeid van vrouwen bestrijden, 
teneinde de arbeidsomstandigheden voor deze groepen te verbeteren; herhaalt dat 
genderongelijkheid niet langer als een zuiver maatschappelijke kwestie mag worden 
beschouwd, maar moet worden gezien als een economisch probleem dat de 
verwezenlijking van inclusieve en duurzame groei sterk bemoeilijkt; vraagt de 
Commissie de ontwikkelingen op de voet te volgen en regelmatig verslag uit te brengen 
bij het Parlement;

13. onderstreept de behoefte aan corrigerende maatregelen naar aanleiding van schendingen 
van de mensenrechten of de niet-naleving van verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs; wijst erop dat het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling 
nauwlettend moet worden gemonitord en dat de toepassing ervan als een prioriteit moet 
worden beschouwd;

14. herhaalt dat het belangrijk is het handelsbeleid aan te passen om de nationale 
inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering te ondersteunen met het oog op 
de verwezenlijking van de Overeenkomst van Parijs; benadrukt in dit verband de 
noodzaak om de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam in 
overeenstemming te brengen met de EU-Flegt-overeenkomst met Vietnam, met name 
door in de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling bindende en 
afdwingbare bepalingen op te nemen om illegale houtkap, ontbossing, bosdegradatie en 
landroof tegen te gaan; benadrukt het belang van een doeltreffend toezicht op deze 
bepalingen; onderstreept met name dat in het kader van dit mechanisme in het bijzonder 
rekening moet worden gehouden met de rechten van inheemse volkeren en 
gemeenschappen die van de bossen afhangen, met inbegrip van de rechten die zijn 
toegekend in het kader van IAO-Verdrag nr. 169 betreffende inheemse en in 
stamverband levende volkeren, indien van toepassing;

15. merkt op dat Vietnam behoort tot de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de 
gevolgen van de klimaatverandering, met name extreme weersomstandigheden zoals 
stormen en overstromingen; dringt er bij de regering van Vietnam op aan doeltreffende 
aanpassingsmaatregelen in te voeren en te zorgen voor een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de wetgeving met betrekking tot milieu- en 
biodiversiteitsbescherming;
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16. herinnert eraan dat de Commissie Vietnam in oktober 2017 een “gele kaart” heeft 
gegeven, omdat het land er niet in was geslaagd de illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) doeltreffend aan te pakken; dringt er bij de 
Vietnamese regering op aan de aanbevelingen van de EU daadwerkelijk op te volgen, 
vóór de ratificatie van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam;

17. wijst erop dat zich in Vietnam aanhoudende schendingen van de sociale en 
mensenrechten voordoen, en is van oordeel dat de Vietnamese autoriteiten in dit 
verband meer inspanningen moeten leveren; verzoekt Vietnam een moratorium op de 
doodstraf in te stellen en deze uiteindelijk af te schaffen.
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