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Umowy z Wietnamem dotyczące handlu i 
inwestycji 

W 2019 r. Wietnam stał się drugim po Singapurze krajem Azji Południowo-Wschodniej, który podpisał z UE 
umowy o handlu i inwestycjach. Oczekuje się, że umowy te przyniosą istotne korzyści gospodarcze obu stronom, 
ale opinie są podzielone co do tego, czy Parlament powinien wyrazić zgodę na ich zawarcie, z uwagi na kwestie 
związane z prawami człowieka w Wietnamie.  

Kontekst 
W 2015 r. UE i Wietnam zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. Podobnie jak w 
przypadku umowy między UE a Singapurem w 2018 r. postanowiono podzielić test na dwie części: umowę 
o wolnym handlu (FTA) i umowę o ochronie inwestycji (IPA). Oba teksty zostały podpisane w czerwcu 
2019 r. i czekają na ratyfikację. FTA będzie ratyfikowana przez samą UE, a IPA – przez UE wraz z jej państwami 
członkowskimi. 

Treść umów i oczekiwany wpływ 
FTA i IPA to najambitniejsze umowy tego rodzaju zawarte kiedykolwiek z krajem rozwijającym się. W 
przeciwieństwie do tradycyjnych porozumień dotyczących głównie handlu towarami te dwie umowy 
obejmują pełny zakres interakcji gospodarczych między obiema stronami, w tym usługi, inwestycje, 
zamówienia publiczne, własność intelektualną i wpływ na środowisko. Przykładowo FTA stopniowo zniesie 
wszystkie taryfy celne, otworzy szereg sektorów usług dla przedsiębiorstw w UE i pozwoli im starać się o 
zamówienia publiczne w Wietnamie na równych warunkach z przedsiębiorstwami lokalnymi. Według 
szacunków z 2018 r. do 2035 r. dzięki tym dwóm umowom gospodarka wietnamska zyska 2,5 punktu 
procentowego, a wartość handlu dwustronnego wyniesie dodatkowo 23 mld EUR. Choć wpływ na 
gospodarkę europejską będzie znacznie mniejszy, umowy te zbliżają UE do jej długoterminowego celu, 
jakim jest zawarcie międzyregionalnej umowy handlowej z Azją Południowo-Wschodnią. 

Aspekty dotyczące praw człowieka 
Z powodu złej sytuacji w zakresie praw człowieka w Wietnamie opinie na temat tych umów są podzielone. 
Ich przeciwnicy twierdzą, że UE ma większe możliwości wywarcia nacisku na Hanoi przed ratyfikacją, którą 
w związku z tym należy opóźnić w oczekiwaniu na poprawę sytuacji. Natomiast zwolennicy umów twierdzą, 
że UE wesprze pozytywne zmiany, jeśli będzie współpracować z Wietnamem. Wskazują, że FTA zawiera 
zobowiązanie do ratyfikowania i wdrożenia wszystkich ośmiu podstawowych konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP), a tym samym stwarza możliwości działania dla niezależnych związków 
zawodowych, co stanowi istotny krok naprzód w kraju, w którym partia komunistyczna kontroluje 
praktycznie wszystkie organizacje. Zgodnie z tym zobowiązaniem Wietnam zreformował już swój kodeks 
pracy i przyjął plan działania na rzecz ratyfikowania dwóch podstawowych konwencji MOP, których nie jest 
jeszcze stroną.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 21 stycznia 2020 r. Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego (INTA) przyjęła 
zalecenia dotyczące udzielenia zgody zarówno na FTA, jak i na IPA, podkreślając korzyści gospodarcze, jakie 
przyniosą te umowy. W opiniach na temat rezolucji towarzyszących komisja AFET i podkomisja DROI 
koncentrują się na prawach człowieka, wzywając do udzielenia zgody jedynie po podjęciu przez Wietnam 
skutecznych działań w celu rozwiązania poważnych problemów w tej dziedzinie. Komisja Rozwoju (DEVE) i 
Komisja Rybołówstwa (PECH) skupiły się na kwestii wpływu na zrównoważony rozwój i rybołówstwo. 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na luty 2020 r. 
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Procedura zgody: Komisja przedmiotowo właściwa: INTA; 
Sprawozdawca: Geert Bourgeois (ECR, Belgia);  
FTA 2018/0356(NLE); IPA 2018/0358(NLE). 
Więcej informacji można znaleźć w briefingu z serii 
„Przygotowywane umowy międzynarodowe” poświęconemu 
umowom z Wietnamem. 
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