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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż działania Unii na arenie 
międzynarodowej oparte są na zasadach demokracji, państwa prawnego, powszechności 
i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności 
ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych i prawa międzynarodowego;

2. przypomina wcześniejsze rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w 
Wietnamie, w szczególności rezolucje z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wolności 
słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawy Nguyena Van Hoa1, z dnia 9 czerwca 2016 r. w 
sprawie Wietnamu2 i z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wietnamu, w szczególności 
sytuacji więźniów politycznych3;

3. apeluje do UE i Wietnamu, aby w pełni wykorzystywały postanowienia umowy o 
wolnym handlu do tego, by przyczynić się do wzmocnienia praw człowieka w 
Wietnamie; przypomina o znaczeniu dobrze rozwiniętego dialogu dwustronnego 
dotyczącego praw człowieka między UE a Wietnamem, w szczególności w ramach 
instytucjonalnych i proceduralnych na podstawie umowy o wolnym handlu i umowy o 
ochronie inwestycji;

4. z zadowoleniem przyjmuje powiązania prawne między zawartą przez UE umową o 
wolnym handlu / umową o ochronie inwestycji a umową o partnerstwie i współpracy 
UE–Wietnam; apeluje do Komisji, aby wykorzystała w tych umowach wszystkie 
dostępne narzędzia, w tym w ostateczności klauzulę zawieszenia, gdy to niezbędne do 
ochrony i wspierania wolności podstawowych;

5. podkreśla znaczenie włączenia kompleksowego i wiążącego rozdziału dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju, z wyraźnymi odniesieniami do wielostronnych 
umów środowiskowych, porozumienia paryskiego i Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030; zauważa, że rozdział dotyczący zrównoważonego rozwoju nie jest objęty 
mechanizmem rozstrzygania sporów między państwami, lecz szczególnym 
mechanizmem dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju, nieprzewidującym 
zawieszenia preferencji handlowych; jest zdania, że Unia mogłaby rozważyć, wśród 
innych możliwości, włączenie podejścia opartego na sankcjach do rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju; podkreśla znaczenie zawarcia w 
rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju obowiązkowych i możliwych 
do wyegzekwowania postanowień, aby skutecznie przyczynić się do wzmocnienia praw 
pracowniczych i norm środowiskowych, w tym społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

6. wzywa do wzmocnienia skutecznych mechanizmów monitorowania i egzekwowania; 

1 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 73.
2 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 122.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0459.
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zwraca się do Komisji o systematyczne uwzględnianie praw człowieka w 
przeprowadzanych ocenach skutków, w tym w odniesieniu do umów handlowych o 
znaczących skutkach gospodarczych, społecznych i środowiskowych;

7. przypomina, że relacje między UE a Wietnamem oparte są na umowie o partnerstwie i 
współpracy, która obejmuje kwestie pozagospodarcze, w tym dialog polityczny, prawa 
człowieka, kształcenie, naukę i technikę, wymiar sprawiedliwości, azyl i migrację;

8. podkreśla, że należy przestrzegać zasady spójności polityki z celami współpracy na 
rzecz rozwoju, zgodnie z art. 208 TFUE;

9. apeluje do Komisji, aby przeznaczyła konkretne środki finansowe dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, takich jak wewnętrzne grupy doradcze, z myślą o 
osiągnięciu kluczowych celów rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju, które to cele obejmują wzmożone monitorowanie zobowiązań, opracowanie 
planów działania w odniesieniu do problematycznych obszarów oraz uruchomienie 
procedur rozstrzygania sporów w razie nieprzestrzegania planów działania; zwraca 
uwagę, że wewnętrzna grupa doradcza musi być prawdziwie reprezentatywna dla 
społeczeństwa obywatelskiego, a w jej skład powinni wchodzić przedstawiciele 
organizacji, które działają na rzecz propagowania praw człowieka, praw pracowniczych 
i ochrony środowiska; wyraża ubolewanie, że mandat wewnętrznych grup doradczych 
jest ograniczony wyłącznie do monitorowania realizacji rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju; apeluje do UE i Wietnamu, aby w pełni wykorzystywały 
postanowienia umowy o wolnym handlu do tego, by przyczynić się do wzmocnienia 
praw człowieka w Wietnamie; przypomina o znaczeniu dobrze rozwiniętego dialogu 
dwustronnego dotyczącego praw człowieka między UE a Wietnamem, w szczególności 
w ramach instytucjonalnych i proceduralnych na podstawie umowy o wolnym handlu i 
umowy o ochronie inwestycji; ubolewa, że w umowie o wolnym handlu nie 
wspomniano wyraźnie o promowaniu równouprawnienia i wzmocnieniu pozycji kobiet;

10. z zadowoleniem odnotowuje, że Wietnam wykonał pierwszy krok w formie ratyfikacji 
sześciu z ośmiu podstawowych konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 w sprawie pracy 
przymusowej, nr 100 i 111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 182 w sprawie pracy 
dzieci, a ostatnio nr 98 w sprawie prawa organizowania się i rokowań zbiorowych; 
apeluje do rządu Wietnamu o szybką ratyfikację pozostałych konwencji, a mianowicie 
konwencji nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej i konwencji nr 87 o wolności 
związkowej, a także podkreśla, że niezwykle istotne jest zapewnienie rygorystycznego i 
sprawnego wdrożenia wszystkich tych konwencji zgodnie z jasnym harmonogramem 
ustalonym przed ratyfikacją umowy o wolnym handlu przez Parlament Europejski, ich 
włączenie do wietnamskiego systemu prawnego i egzekwowanie; wzywa władze 
wietnamskie do wprowadzenia poprawek do kodeksu karnego wynikających z 
ratyfikacji tych konwencji;

11. podkreśla, że zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 978/2012 (rozporządzenia 
wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (GSP)) po zawarciu umowy o 
wolnym handlu i jej wejściu w życie Socjalistyczna Republika Wietnamu straci status 
kraju kwalifikującego się do korzystania z preferencji taryfowych przewidzianych 
zgodnie z rozwiązaniem ogólnym dotyczącym GSP; wyraża nadzieję, że umowa o 
wolnym handlu przyczyni się do wzrostu, rozwoju i zatrudnienia w Socjalistycznej 
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Republice Wietnamu w większym stopniu niż rozwiązanie GSP;

12. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Wietnamu do przeglądu i szybkiej ratyfikacji 
kodeksu pracy, co faktycznie pozwoli na tworzenie niezależnych związków 
zawodowych i promowanie godnej pracy dla wszystkich; podkreśla znaczenie 
promowania i praktycznego egzekwowania zasad równouprawnienia płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, a także ochrony dzieci; zwraca się do Komisji, aby w 
ramach umowy o partnerstwie i współpracy aktywnie promowała projekty w dziedzinie 
walki z pracą dzieci i pracą przymusową kobiet, tak aby poprawić warunki pracy tych 
grup; przypomina, że brak równouprawnienia płci nie powinien już być postrzegany 
jako problem czysto społeczny, lecz także jako problem gospodarczy, który stanowi 
istotną przeszkodę w osiągnięciu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa Komisję, aby ściśle monitorowała rozwój sytuacji i 
regularnie informowała o niej Parlament;

13. podkreśla, że w razie naruszenia praw człowieka lub zobowiązań podjętych w ramach 
porozumienia paryskiego należy przyjąć środki naprawcze; przypomina, że rozdział 
dotyczący zrównoważonego rozwoju musi być uważnie i rygorystycznie monitorowany, 
a jego stosowanie należy traktować priorytetowo;

14. przypomina o znaczeniu dostosowania strategii handlowych w celu wspierania 
krajowych starań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, tak aby zapewnić 
przestrzeganie porozumienia paryskiego; w związku z tym podkreśla potrzebę 
dostosowania umowy o wolnym handlu UE–Wietnam do dobrowolnej umowy o 
partnerstwie UE–Wietnam dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w 
dziedzinie leśnictwa, w szczególności przez włączenie do jej rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju wiążących i możliwych do wyegzekwowania 
postanowień mających powstrzymać nielegalne pozyskiwanie drewna, wylesianie, 
degradację lasów oraz masowy wykup gruntów rolnych; podkreśla znaczenie 
skutecznego monitorowania tych przepisów; w szczególności podkreśla, że taki 
mechanizm musi specjalnie uwzględniać prawa ludności tubylczej oraz społeczności 
zależnych od lasów, w tym, w stosownych przypadkach, prawa przyznane na podstawie 
konwencji MOP nr 169 dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej;

15. zauważa, że Wietnam jest jednym z krajów najbardziej narażonych na skutki zmiany 
klimatu, w szczególności na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze i 
powodzie; apeluje do rządu Wietnamu o wprowadzenie skutecznych środków 
dostosowawczych i zapewnienie skutecznego wdrażania przepisów dotyczących 
ochrony środowiska i różnorodności biologicznej;

16. przypomina, że w październiku 2017 r. Komisja ukarała Wietnam „żółtą kartką” za to, 
że nie wyeliminował skutecznie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów; apeluje do rządu Wietnamu o skuteczne wypełnienie zaleceń UE przed 
ratyfikacją umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem;

17. zauważa występujące nadal przypadki naruszeń praw człowieka i praw socjalnych w 
Wietnamie oraz jest zdania, że władze wietnamskie muszą poczynić większe starania w 
tym względzie; wzywa rząd Wietnamu do wprowadzenia moratorium na wykonywanie 
kary śmierci z myślą o jej całkowitym zniesieniu w przyszłości.
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