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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da člen 21 Pogodbe o Evropski uniji določa, da delovanje Unije na 
mednarodnem prizorišču vodijo načela demokracije, pravne države, univerzalnosti in 
nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja človekovega 
dostojanstva, načel enakosti in solidarnosti ter spoštovanja načel Ustanovne listine 
Združenih narodov in mednarodnega prava;

2. opozarja na prejšnje resolucije Evropskega parlamenta o razmerah v Vietnamu, zlasti 
tiste z dne 14. decembra 2017 o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primer Nguyen 
Van Hoaja1, z dne 9. junija 2016 o Vietnamu2 in z dne 15. novembra 2018 o Vietnamu, 
zlasti položaju političnih zapornikov3;

3. poziva EU in Vietnam, naj v celoti izkoristita določbe sporazuma o prosti trgovini in 
tako prispevata h krepitvi človekovih pravic v Vietnamu; ponovno poudarja pomen 
dobro razvitega dvostranskega dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom, 
zlasti v institucionalnem okviru in postopkih iz sporazuma o prosti trgovini in 
sporazuma o zaščiti naložb;

4. pozdravlja pravno povezavo med sporazumom o prosti trgovini med EU in 
Vietnamom/sporazumom o zaščiti naložb in sporazumom o partnerstvu in sodelovanju 
med EU in Vietnamom; poziva Komisijo, naj uporabi vsa razpoložljiva orodja v 
sporazumih, v skrajnem primeru tudi začasno prekinitev, če je to potrebno za zaščito in 
spodbujanje temeljnih svoboščin;

5. poudarja pomen vključitve celovitega in zavezujočega poglavja o trgovini in 
trajnostnem razvoju z izrecnim sklicevanjem na večstranske okoljske sporazume, 
Pariški sporazum in agendo za trajnostni razvoj do leta 2030; ugotavlja, da poglavje o 
trajnostnem razvoju ni zajeto v mehanizmu za reševanje sporov med državami, ampak v 
posebnem mehanizmu za trgovino in trajnostni razvoj, ki ne predvideva začasne 
prekinitve trgovinskih preferencialov; meni, da bi lahko Unija med drugim razmislila o 
vključitvi pristopa, ki temelji na sankcijah, v poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju; 
poudarja pomen obveznih in izvršljivih določb v poglavju o trgovini in trajnostnem 
razvoju, da se lahko učinkovito prispeva h krepitvi pravic delavcev in okoljskih 
standardov, vključno z družbeno odgovornostjo podjetij;

6. poziva h krepitvi učinkovitih mehanizmov spremljanja in izvrševanja; poziva Komisijo, 
naj pri izvedbi svojih ocen učinka sistematično vključi človekove pravice, kar velja tudi 
za trgovinske sporazume, ki imajo znatne ekonomske, družbene in okoljske učinke;

7. opozarja, da odnos med EU in Vietnamom temelji na sporazumu o partnerstvu in 
sodelovanju, ki zajema negospodarska področja, vključno s političnim dialogom, 
človekovimi pravicami, izobraževanjem, znanostjo in tehnologijo, pravosodjem in 

1 UL C 369, 11.10.2018, str. 73.
2 UL C 86, 6.3.2018, str. 122.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0459.
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azilom ter migracijami;

8. poudarja, da je treba spoštovati načelo usklajenosti politik s cilji razvojnega 
sodelovanja, kot je določeno v členu 208 PDEU;

9. poziva Komisijo, naj nameni posebno financiranje za organizacije civilne družbe, kot so 
notranje svetovalne skupine, da bi izpolnili ključne cilje iz poglavja o trgovini in 
trajnostnem razvoju, ki vključujejo večje spremljanje obveznosti, pripravo akcijskih 
načrtov za področja, na katerih so bili ugotovljeni pomisleki, in uporabo postopkov 
reševanja sporov v primeru, da akcijski načrti niso bili upoštevani; ugotavlja, da mora 
notranja svetovalna skupina dejansko zastopati civilno družbo in vključevati 
udeležence, ki predstavljajo organizacije, ki se zavzemajo za napredek na področju 
človekovih pravic, pravic delavcev in varstva okolja; obžaluje, da je mandat notranjih 
svetovalnih skupin omejen le na spremljanje poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju; 
poziva EU in Vietnam, naj v celoti izkoristita določbe sporazuma o prosti trgovini in 
tako prispevata h krepitvi človekovih pravic v Vietnamu; ponovno poudarja pomen 
dobro razvitega dvostranskega dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom, 
zlasti v institucionalnem okviru in postopkih iz sporazuma o prosti trgovini in 
sporazuma o zaščiti naložb; obžaluje, da spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge 
žensk nista na vidnem mestu v sporazumu o prosti trgovini;

10. kot prvi korak pozdravlja, da je Vietnam ratificiral šest od osmih temeljnih konvencij 
Mednarodne organizacije dela (MOD), in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 111 
o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 o delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravicah 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; poziva vietnamsko vlado, naj hitro ratificira 
še ostali konvenciji, in sicer št. 105 o prisilnem delu in št. 87 o svobodi združevanja, ter 
poudarja, da je bistvenega pomena zagotoviti dosledno in hitro izvajanje vseh teh 
konvencij v skladu z jasnim časovnim razporedom, ki je bil določen pred ratifikacijo 
sporazuma o prosti trgovini s strani Evropskega parlamenta, ki je vključen v pravni 
sistem Vietnama in se izvaja; poziva vietnamske oblasti, naj v skladu z ratifikacijo teh 
konvencij spremenijo kazenski zakonik;

11. poudarja, da bo v skladu s členom 4.1(b) Uredbe (ES) št. 978/2012 (Uredba o splošnih 
tarifnih preferencialih (GSP)) Socialistična republika Vietnam po sklenitvi in začetku 
veljavnosti sporazuma o prosti trgovini izgubila status upravičene države, ki lahko 
koristi tarifne preferenciale, zagotovljene v splošnem režimu GSP; izraža upanje, da bo 
sporazum o prosti trgovini v večji meri prispeval k rasti, razvoju in zaposlovanju v 
Socialistični republiki Vietnam, kot je bilo predvideno v režimu GSP;

12. pozdravlja zavezanost Vietnama reviziji in hitri ratifikaciji delovnega zakonika, ki bo 
omogočil učinkovito oblikovanje neodvisnih sindikatov in spodbujal dostojno delo za 
vse; poudarja pomen spodbujanja in praktičnega izvajanja enakosti spolov in krepitve 
vloge žensk ter zaščite otrok; poziva Komisijo, naj v okviru sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju dejavno spodbuja projekte na področju boja proti delu otrok in prisilnemu 
delu žensk, da bi izboljšali delovne razmere teh skupin; ponovno poudarja, da razlik 
med spoloma ne bi smeli več obravnavati kot zgolj socialno vprašanje, temveč kot 
ekonomsko vprašanje, ki predstavlja ključni izziv za doseganje vključujoče in trajnostne 
rasti; poziva Komisijo, naj pozorno spremlja razvoj dogodkov in Parlament redno 
obvešča o teh razmerah;
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13. poudarja, da so potrebni korektivni ukrepi v odziv na kršitve človekovih pravic ali 
obveznosti, ki so bile sprejete v okviru Pariškega sporazuma; poudarja, da je treba 
poglavje o trajnostnem razvoju pozorno in dosledno spremljati in izvajati prednostno;

14. opozarja, kako pomembno je prilagoditi trgovinske politike za podporo nacionalnim 
prizadevanjem za boj proti podnebnim spremembam, da bi se upošteval Pariški 
sporazum; v zvezi s tem poudarja, da je treba sporazum o prosti trgovini med EU in 
Vietnamom uskladiti z dogovorom EU-FLEGT z Vietnamom, zlasti tako, da se v 
poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju vključijo zavezujoče in izvršljive določbe o 
preprečevanju nezakonite sečnje, krčenja in degradacije gozdov ter prilaščanja zemljišč; 
poudarja pomen učinkovitega spremljanja teh določb; zlasti poudarja, da mora ta 
mehanizem posebno pozornost posvetiti pravicam domorodnih ljudstev ter skupnostim, 
ki so odvisne od gozda, in, kjer je to ustrezno, pravicam, zagotovljenim s konvencijo 
MOD št. 169 o domorodnih in plemenskih ljudstvih;

15. ugotavlja, da je Vietnam ena od držav, ki je najbolj občutljiva na posledice podnebnih 
sprememb, zlasti skrajnih vremenskih pojavov, kot so nevihte in poplave; poziva 
vietnamsko vlado, naj uvede učinkovite prilagoditvene ukrepe in zagotovi učinkovito 
izvajanje zakonodaje v zvezi z varstvom okolja in zaščito biotske raznovrstnosti;

16. opozarja, da je Komisija oktobra 2017 za Vietnam uporabila postopek „rumenega 
kartona“, ker se ni učinkovito spopadel z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim 
ribolovom; poziva vietnamsko vlado, naj učinkovito upošteva priporočila EU pred 
ratifikacijo sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom;

17. ugotavlja, da v Vietnamu še vedno obstajajo primeri kršitev človekovih in socialnih 
pravic, in meni, da morajo vietnamski organi na tem področju vložiti več truda; poziva 
vietnamsko vlado, naj uvede moratorij za smrtno kazen, ki bi lahko vodil v njeno 
odpravo.
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