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КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Виетнам ще послужи като 
полезна отправна стъпка за по-тесни търговски отношения с региона на АСЕАН, както 
и като евентуален модел за подобни бъдещи споразумения с бързо развиващи се страни 
в Азия и други региони.

ССТ установява ясна връзка със Споразумението за партньорство и сътрудничество 
(СПС), съгласно което двете страни се ангажират да изпълняват задълженията си в 
областта на правата на човека. Съответните разпоредби на СПС предвиждат подходяща 
рамка за защитата на правата на човека, тъй като определят зачитането на 
демократичните принципи и правата на човека като съществен елемент от 
споразумението и установяват процедури за случаите на неспазване на задълженията.

В главата относно търговията и устойчивото развитие в ССТ са установени ясни 
ангажименти и институционални механизми за изпълнение на задълженията в областта 
на трудовите права и опазването на околната среда, които са права на човека по своята 
същност.

Виетнам прие амбициозна програма за реформи, която включва изменения на Кодекса 
на труда и постигане на напредък по ратифицирането на всички основни конвенции на 
МОТ. Въпреки това Виетнам все още е изправен пред някои предизвикателства. Има 
слабости, които трябва да бъдат отстранени, както е отразено в последната резолюция 
на Европейския парламент от ноември 2018 г., както и в универсалния периодичен 
преглед от 2019 г., извършен в рамките на 32-рата сесия на Съвета на ООН по правата 
на човека.

ЕС и Виетнам следва да укрепят диалога си по правата на човека и да се опират на 
всички налични механизми в рамките на СПС и ССТ, за да засилят диалога си и да 
изпълнят всички задължения по ССТ, както и другите ангажименти на Виетнам в 
съответствие с международните конвенции, по които е страна.

Докладчикът е на мнение, че сключването на ССТ ще бъде в най-добър интерес както 
на ЕС, така и на Виетнам. С оглед на това докладчикът следователно препоръчва да се 
одобри разглежданото споразумение, което също така ще послужи като важен лост, 
който позволява да се подобри състоянието на правата на човека.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да препоръча одобрението на проекта на решение на Съвета за сключване на 
Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа 
република Виетнам.


