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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. ia act de faptul că articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că 
acțiunile desfășurate de Uniune pe scena internațională se ghidează după principiile 
democrației, ale statului de drept, ale universalității și indivizibilității drepturilor omului 
și ale libertăților fundamentale, respectul pentru demnitatea umană, principiile egalității 
și solidarității și respectarea principiilor prevăzute de Carta Organizației Națiunilor 
Unite și dreptul internațional;

2. reamintește rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European referitoare la situația din 
Vietnam, în special Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de 
exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa1, Rezoluția sa din 9 iunie 
2016 referitoare la Vietnam2 și Rezoluția sa din 15 noiembrie 2018 referitoare la 
Vietnam, în special în ceea ce privește situația prizonierilor politici3;

3. îndeamnă UE și Vietnamul să utilizeze pe deplin dispozițiile din ALS pentru a contribui 
la consolidarea drepturilor omului în Vietnam; reiterează importanța unui dialog 
bilateral susținut între UE și Vietnam în materie de drepturile omului, în special în 
cadrul instituțional și procedurile prevăzute în ALS și în Acordul privind protejarea 
investițiilor (IPA);

4. salută legătura juridică care există între ALS UE-Vietnam/IPA și Acordul de parteneriat 
și cooperare (APC) UE-Vietnam; îndeamnă Comisia să utilizeze toate instrumentele 
disponibile în cadrul acordurilor, inclusiv, în ultimă instanță, suspendarea, atunci când 
este necesar pentru a proteja și promova libertățile fundamentale;

5. subliniază importanța de a include un capitol cuprinzător și obligatoriu privind comerțul 
și dezvoltarea durabilă, cu trimiteri explicite la acordurile multilaterale de mediu, la 
Acordul de la Paris și la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; ia act de faptul că 
capitolul privind dezvoltarea durabilă nu face obiectul unui mecanism de soluționare a 
litigiilor între state, ci a unui mecanism specific privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă, care nu prevede o suspendare a preferințelor comerciale; consideră că Uniunea 
ar putea lua în considerare, printre alte opțiuni, includerea unei abordări bazate pe 
sancțiuni în capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă; subliniază importanța 
dispozițiilor cu caracter obligatoriu și executoriu din capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă pentru a contribui efectiv la consolidarea drepturilor lucrătorilor și 
a standardelor de mediu, inclusiv a responsabilității întreprinderilor;

6. solicită consolidarea mecanismelor eficace de monitorizare și de punere în aplicare; 
solicită Comisiei să includă în mod sistematic drepturile omului în evaluările sale de 
impact atunci când acestea sunt realizate, inclusiv pentru acorduri comerciale care au 

1 JO C 369, 11.10.2018, p. 73.
2 JO C 86, 6.3.2018, p. 122.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0459.
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incidențe economice, sociale și de mediu semnificative;

7. reamintește că relația dintre UE și Vietnam se bazează pe Acordul de parteneriat și 
cooperare (APC), care acoperă domeniile neeconomice, inclusiv dialogul politic, 
drepturile omului, educația, știința și tehnologia, justiția, azilul și migrația;

8. subliniază necesitatea de a respecta principiul coerenței politicilor cu obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare, în conformitate cu articolul 208 din TFUE;

9. îndeamnă Comisia să aloce fonduri specifice pentru organizațiile societății civile, cum 
ar fi grupurile consultative interne (GCI), pentru a îndeplini obiectivele-cheie ale 
capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care includ o monitorizare sporită a 
angajamentelor, elaborarea unor planuri de acțiune pentru domeniile în care au fost 
identificate preocupări și declanșarea unor procese de soluționare a litigiilor în cazul în 
care nu au fost respectate planurile de acțiune; remarcă faptul că GCI trebuie să fie cu 
adevărat reprezentativ pentru societatea civilă și să includă participanți care reprezintă 
organizații care promovează drepturile omului, drepturile lucrătorilor și protecția 
mediului; regretă că mandatul GCI se limitează doar la monitorizarea capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă; îndeamnă UE și Vietnamul să utilizeze pe deplin 
dispozițiile din ALS pentru a contribui la consolidarea drepturilor omului în Vietnam; 
reiterează importanța unui dialog bilateral susținut între UE și Vietnam în materie de 
drepturile omului, în special în cadrul instituțional și procedurile prevăzute în ALS și în 
Acordul privind protejarea investițiilor (IPA); regretă că promovarea egalității de gen și 
a emancipării femeilor nu este menționată în mod clar în ALS;

10. felicită, ca prim pas, ratificarea de către Vietnam a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 100 și nr. 
111 privind nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind munca copiilor și, cel mai recent, 
nr. 98 privind dreptul de organizare și negocierea colectivă; îndeamnă guvernul 
vietnamez să ratifice rapid celelalte convenții, și anume nr. 105 privind munca forțată și 
nr. 87 privind libertatea de asociere, și subliniază importanța crucială de a se asigura că 
toate aceste convenții sunt puse în aplicare în mod riguros și prompt, în conformitate cu 
un calendar clar stabilit înainte de ratificarea de către Parlamentul European a Acordului 
de liber schimb, introdus în sistemul juridic al Vietnamului, și pus în aplicare; invită 
autoritățile vietnameze să modifice Codul penal în conformitate cu convențiile 
ratificate;

11. subliniază că, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
978/2012 (Regulamentul privind SGP), după încheierea și intrarea în vigoare a ALS, 
Republica Socialistă Vietnam va pierde statutul de țară eligibilă care poate beneficia de 
preferințele tarifare acordate în cadrul regimului general SGP; își exprimă speranța că 
ALS va contribui la creșterea, dezvoltarea și ocuparea forței de muncă în Republica 
Socialistă Vietnam într-o măsură mai mare decât a făcut-o regimul SGP;

12. salută angajamentul Vietnamului de a revizui și de a ratifica rapid Codul muncii, care va 
permite cu adevărat constituirea unor sindicate independente și va promova munca 
decentă pentru toți; subliniază importanța promovării și a aplicării concrete a egalității 
de gen și a emancipării femeilor, precum și a protecției copilului; solicită Comisiei să 
promoveze activ, în cadrul APC, proiecte în domeniul combaterii muncii copiilor și a 
muncii forțate a femeilor, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale acestor grupuri; 
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reiterează faptul că inegalitatea de gen nu ar trebui să mai fie privită ca o chestiune pur 
socială, ci și ca un aspect economic care reprezintă o provocare majoră pentru realizarea 
unei creșteri durabile și favorabile incluziunii; invită Comisia să monitorizeze 
îndeaproape evoluțiile și să informeze periodic Parlamentul cu privire la această 
situație;

13. subliniază necesitatea de a lua măsuri corective ca răspuns la orice încălcare a 
drepturilor omului sau a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris; 
subliniază că este necesar ca capitolul privind dezvoltarea durabilă să fie monitorizat 
îndeaproape și riguros, iar aplicarea sa să fie tratată ca o prioritate;

14. reamintește importanța adaptării politicilor comerciale pentru a sprijini eforturile 
naționale de combatere a schimbărilor climatice, pentru a respecta Acordul de la Paris; 
subliniază, în acest context, necesitatea de a alinia Acordul de liber schimb UE-Vietnam 
la acordul FLEGT al UE cu Vietnamul, în special prin includerea în capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) a unor dispoziții cu caracter obligatoriu și 
executoriu pentru a pune capăt exploatării forestiere ilegale, defrișărilor, degradării 
pădurilor și acaparării terenurilor; subliniază importanța de a monitoriza în mod eficace 
aceste dispoziții; subliniază, în special, că acest mecanism trebuie să țină cont în special 
de drepturile popoarelor indigene și de drepturile comunităților dependente de păduri, 
inclusiv, dacă este cazul, de drepturile acordate în temeiul Convenției OIM nr. 169 
privind popoarele indigene și tribale;

15. remarcă faptul că Vietnamul este una dintre țările cele mai vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice, în special la fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi 
furtunile și inundațiile; îndeamnă guvernul vietnamez să introducă măsuri eficace de 
adaptare și să asigure punerea în aplicare efectivă a legislației privind protecția mediului 
și a biodiversității;

16. reamintește că, în octombrie 2017, Comisia a adresat un „cartonaș galben” Vietnamului 
din cauza incapacității sale de a combate în mod eficace pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN); îndeamnă guvernul vietnamez să respecte în mod efectiv 
recomandările UE înainte de ratificarea Acordului de liber schimb UE-Vietnam ;

17. ia act de persistența în Vietnam a cazurilor de încălcare a drepturilor omului și a 
drepturilor sociale și consideră că autoritățile vietnameze trebuie să depună mai multe 
eforturi în acest sens; solicită guvernului vietnamez să introducă un moratoriu privind 
pedeapsa cu moartea și să aibă în vedere abolirea totală a acesteia;
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