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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att unionens åtgärder i internationella sammanhang 
enligt artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen ska vägledas av principerna om 
demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas 
universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet 
samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

2. Europaparlamentet påminner om sina tidigare resolutioner om situationen i Vietnam, 
särskilt av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen 
Van Hoa1, den 9 juni 2016 om Vietnam2 och den 15 november 2018 om Vietnam, 
särskilt situationen för politiska fångar3.

3. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och Vietnam att till fullo utnyttja 
bestämmelserna i frihandelsavtalet till att stärka de mänskliga rättigheterna i Vietnam. 
Parlamentet upprepar betydelsen av en väl utvecklad bilateral människorättsdialog 
mellan EU och Vietnam, särskilt inom den institutionella ramen och de institutionella 
förfarandena enligt frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd.

4. Europaparlamentet välkomnar den rättsliga kopplingen mellan frihandelsavtalet/avtalet 
om investeringsskydd mellan EU och Vietnam och partnerskaps- och samarbetsavtalet 
mellan EU och Vietnam. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att 
utnyttja alla tillgängliga verktyg i avtalen, inbegripet, som en sista utväg, upphävande 
av avtalet, när så är nödvändigt för att skydda och främja grundläggande friheter.

5. Europaparlamentet understryker vikten av att det införs ett omfattande och bindande 
kapitel om handel och hållbar utveckling med uttryckliga hänvisningar till multilaterala 
miljöavtal, Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Parlamentet noterar att 
kapitlet om hållbar utveckling inte omfattas av en mekanism för tvistlösning mellan 
stater utan av en mekanism specifikt för handel och hållbar utveckling, som inte 
innehåller bestämmelser om att handelsförmåner kan upphävas. Parlamentet anser att 
EU bland andra alternativ skulle kunna överväga ett sanktionsbaserat förfarande i 
kapitlet om handel och hållbar utveckling. Parlamentet understryker vikten av 
obligatoriska och genomförbara bestämmelser i kapitlet om handel och hållbar 
utveckling för att effektivt bidra till stärkta arbetstagarrättigheter och miljönormer, 
inklusive företagens sociala ansvar.

6. Europaparlamentet efterlyser effektivare övervaknings- och verkställighetsmekanismer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt inkludera mänskliga rättigheter 
i sina konsekvensbedömningar när sådana genomförs, även i samband med handelsavtal 
som har avsevärda ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.

1 EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.
2 EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0459.
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7. Europaparlamentet påminner om att förbindelserna mellan EU och Vietnam bygger på 
partnerskaps- och samarbetsavtalet, som omfattar icke-ekonomiska områden, bl.a. 
politisk dialog, mänskliga rättigheter, utbildning, vetenskap och teknik, rättsväsende och 
asyl och migration.

8. Europaparlamentet påminner om att principen om konsekvent politik för 
utvecklingssamarbete måste iakttas i enlighet med vad som anges i artikel 208 i 
EUF-fördraget.

9. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att öronmärka särskild 
finansiering till civilsamhällesorganisationer, t.ex. de inhemska rådgivargrupperna, för 
att uppfylla de centrala målen i kapitlet om handel och hållbar utveckling, som 
innefattar ökad övervakning av åtaganden, framtagande av handlingsplaner för områden 
där problem har konstaterats och inledning av tvistlösningsförfaranden om 
handlingsplanerna inte har följts. De inhemska rådgivargrupperna måste verkligen 
representera civilsamhället och bestå av deltagare som företräder organisationer som 
arbetar för mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och miljöskydd. Parlamentet 
beklagar att de inhemska rådgivargruppernas mandat är begränsat till övervakning av 
enbart kapitlet om handel och hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
EU och Vietnam att till fullo utnyttja bestämmelserna i frihandelsavtalet till att stärka de 
mänskliga rättigheterna i Vietnam. Parlamentet upprepar betydelsen av en väl utvecklad 
bilateral människorättsdialog mellan EU och Vietnam, särskilt inom den institutionella 
ramen och de institutionella förfarandena enligt frihandelsavtalet och avtalet om 
investeringsskydd. Parlamentet beklagar att jämställdhet och kvinnors egenmakt inte 
tydligt framhålls i frihandelsavtalet.

10. Europaparlamentet välkomnar att Vietnam, som ett första steg, har ratificerat sex av 
ILO:s åtta grundläggande konventioner, dvs. nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 111 om 
icke-diskriminering, nr 138 och 182 om barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen den vietnamesiska regeringen att snarast ratificera de resterande 
konventionerna nr 105 om tvångsarbete och nr 87 om föreningsfrihet, och framhåller att 
det är mycket viktigt att samtliga dessa konventioner genomförs strikt och skyndsamt 
enligt en tydlig tidsplan som ska fastställas innan Europaparlamentet ratificerar 
frihandelsavtalet, och att konventionerna införlivas i Vietnams rättssystem och att 
efterlevnaden kontrolleras. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att 
ändra strafflagen i enlighet med de ratificerade konventionerna.

11. Europaparlamentet framhåller att i enlighet med artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 
978/2012 (förordningen om det allmänna preferenssystemet) kommer Socialistiska 
republiken Vietnam efter ingåendet och ikraftträdandet av frihandelsavtalet att förlora 
sin ställning som tullförmånsberättigat land som omfattas av tullförmåner enligt det 
allmänna preferenssystemet, och hoppas att frihandelsavtalet i större utsträckning än 
tullförmånsordningen kommer att bidra till tillväxt, utveckling och sysselsättning i 
Socialistiska republiken Vietnam.

12. Europaparlamentet välkomnar att Vietnam har åtagit sig att se över och snabbt ratificera 
sin arbetsrätt, vilket kommer att möjliggöra bildandet av oberoende fackföreningar och 
främja anständiga arbetsvillkor för alla. Parlamentet framhåller att det är viktigt att 
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främja och genomdriva jämställdhet och kvinnors egenmakt i praktiken samt skydd av 
barn. Parlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för partnerskaps- och 
samarbetsavtalet aktivt främja projekt mot barnarbete och tvångsarbete bland kvinnor i 
syfte att förbättra arbetsförhållandena för dessa grupper. Bristande jämställdhet bör inte 
längre ses som enbart en social fråga, utan även som en ekonomisk fråga som är en 
viktig utmaning för att en hållbar tillväxt för alla ska kunna uppnås. Kommissionen 
uppmanas att noga övervaka utvecklingen och att regelbundet uppdatera parlamentet 
om situationen.

13. Europaparlamentet understryker att vid brott mot de mänskliga rättigheterna eller 
åtagandena i Parisavtalet måste korrigerande åtgärder vidtas. Kapitlet om hållbar 
utveckling måste övervakas noggrant och strikt och kontrollen av efterlevnaden av detta 
kapitel måste prioriteras.

14. Europaparlamentet påminner om betydelsen av att anpassa handelspolitiken så att den 
stöder de nationella insatserna mot klimatförändringar i överensstämmelse med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar i detta sammanhang att frihandelsavtalet mellan EU 
och Vietnam måste anpassas till Flegt-avtalet mellan EU och Vietnam, särskilt genom 
att det i frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling skrivs in bindande 
och verkställbara bestämmelser för att hejda olaglig avverkning, avskogning, 
skogsförstörelse och markrofferi. Det är viktigt att bestämmelserna övervakas effektivt, 
och särskild uppmärksamhet måste ägnas ursprungsbefolkningars och skogsberoende 
samhällens rättigheter, inbegripet när så är tillämpligt de rättigheter som garanteras i 
ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk.

15. Europaparlamentet konstaterar att Vietnam är ett av de länder som är mest utsatta för 
klimatförändringarnas effekter, särskilt extrema väderfenomen som stormar och 
översvämningar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den vietnamesiska regeringen 
att vidta effektiva anpassningsåtgärder och att se till att lagstiftningen om miljöskydd 
och skydd av den biologiska mångfalden tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

16. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i oktober 2017 utfärdade ett gult 
kort mot Vietnam, till följd av att landet inte effektivt bekämpat olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den vietnamesiska regeringen 
att effektivt uppfylla EU:s rekommendationer innan frihandelsavtalet mellan EU och 
Vietnam ratificeras.

17. Europaparlamentet konstaterar att det i Vietnam fortfarande förekommer kränkningar av 
de mänskliga och sociala rättigheterna och att de vietnamesiska myndigheterna måste 
göra mer på detta område. Parlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att 
införa ett moratorium för dödsstraff, som ett steg på vägen mot totalt avskaffande.
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