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Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i
Wietnamem
Dwadzieścia pięć lat od ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Wietnamem UE zbliża się
obecnie do ratyfikacji rozszerzonej umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) zawartej z tym
krajem. Umowa ta powinna przyczynić się do zacieśnienia więzi między obiema stronami oraz
ułatwienia postępu w kierunku umowy o wolnym handlu (FTA) między UE a Wietnamem, będącej
obecnie przedmiotem negocjacji.

Kluczowe daty w stosunkach między UE a Wietnamem
Październik 1990 r.: Wspólnota Europejska i Wietnam ustanawiają stosunki dyplomatyczne.
Maj 1996 r.: Wspólnota Europejska i Wietnam podpisują umowę o współpracy.
Czerwiec 2012 r.: UE, jej państwa członkowskie i Wietnam podpisują nową umowę o partnerstwie i
współpracy (UPiW). W tym samym miesiącu obydwie strony rozpoczynają rozmowy w sprawie umowy o
wolnym handlu (FTA).
Lata 2012–2015: ratyfikacja UPiW przez państwa członkowskie (Francja, Grecja, Włochy i Irlandia jeszcze jej
nie podpisały).
Luty 2015 r.: Rada UE zwraca się do PE o wyrażenie zgody na zawarcie UPiW, zgodnie z wymogami art. 218
TFUE.
Sierpień 2015 r.: UE i Wietnam uzgadniają ogólne ramy umowy o wolnym handlu; niektóre kwestie
techniczne pozostają jeszcze do rozwiązania zanim tekst przyjmie ostateczną formę.

Treść umowy o partnerstwie i współpracy
W stosunku do umowy z 1996 r. nowa UPiW znacznie rozszerza zakres współpracy, dodając nowe obszary,
takie jak energia, dobre rządy i migracja, jak również prawa człowieka i prawa pracownicze – sytuacja w
Wietnamie w zakresie tych dwóch ostatnich kwestii budzi niepokój. Przewiduje ona również bardziej
regularne spotkania przedstawicieli obu stron.
Art. 57 umowy stanowi, że każda ze stron może „podjąć odpowiednie środki”, jeżeli druga strona nie
wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Zgodnie z oficjalnymi deklaracjami, przyszła umowa o wolnym handlu
odniesie się do tej klauzuli, zgodnie z żądaniem PE domagającym się „prawnego i instytucjonalnego
powiązania” między obiema umowami, co zaznaczono w rezolucji PE z 2014 r. w sprawie negocjacji umowy o
wolnym handlu między UE a Wietnamem. Powiązanie takie upoważniłoby UE do zawieszenia umowy o
wolnym handlu w przypadku gdyby Wietnam dopuścił się poważnych naruszeń praw człowieka.
Wdrożenie niektórych aspektów umowy o partnerstwie i współpracy rozpoczęło się już przed jej wejściem
w życie, co dotyczy np. zmodernizowanego dialogu na temat praw człowieka i konsultacji dotyczących
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Korzyści wynikające z umowy o partnerstwie i współpracy
Dla UE: UE jest z naturalnych powodów zainteresowana współpracą z państwami Azji Południowo-
Wschodniej, w której żyje jedna dziesiąta ludności świata i która jest jednym z najszybciej rosnących rynków
na świecie.  UE zobowiązała się do ściślejszej współpracy z organizacjami regionalnymi, ASEAN, a także
rozwinęła dwustronne kontakty z państwami członkowskimi ASEAN. Jak dotąd w życie weszła jedynie umowa
o partnerstwie i współpracy z Indonezją, ale poszczególne UPiW i umowy o wolnym handlu są przedmiotem
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negocjacji z szeregiem innych krajów w regionie. UPiW z Wietnamem, trzecim pod względem liczby ludności
państwem ASEAN, jest w pełni zgodna z tym podejściem.
UPiW między UE a Wietnamem mogłaby ułatwić postępy na drodze do zawarcia umowy o wolnym handlu.
To z kolei mogłoby posłużyć jako wstęp do zawarcia międzyregionalnej umowy o wolnym handlu UE–ASEAN,
w sprawie której rozmowy zawieszono w 2009 roku.
Dla Wietnamu: UE jest dla Wietnamu drugim największym rynkiem eksportowym i dawcą pomocy, a (w
2015 r.) także piątym co do wielkości inwestorem. Wietnam pragnie również zdywersyfikować partnerstwa
w celu ograniczenia zależności od Chin, z którymi stosunki są skomplikowane ze względu na spory
terytorialne na Morzu Południowochińskim; przykładowo uczestniczy on w partnerstwie transpacyficznym i
podpisał umowę o wolnym handlu Euroazjatycką Unią Gospodarczą, której przewodzi Rosja.

Podczas sesji plenarnej w grudnia 2015 r. PE przeprowadzi głosowanie nad kwestią udzielenia zgody na zawarcie
przez UE UPiW oraz debatę nad towarzyszącym temu sprawozdaniem przyjętym przez komisję AFET w dniu
16 listopada 2015 r. W sprawozdaniu tym z zadowoleniem przyjmuje się UPiW, która zdaniem PE wzmocni rolę UE
w Azji, oraz wzywa do jej szybkiej ratyfikacji; wyrażono tam też nieustanne zaniepokojenie Parlamentu łamaniem
praw człowieka i degradacją środowiska; oraz wyrażono uznanie dla Wietnamu w związku z ograniczeniem
ubóstwa.
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