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KORT BEGRUNDELSE

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam vil tjene som et nyttigt springbræt for tættere 
handelsforbindelser med ASEAN-regionen og også som en mulig model for lignende 
fremtidige aftaler med nye udviklingslande i Asien og andre regioner.

Frihandelsaftalen etablerer en klar forbindelse til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, hvor 
begge parter forpligter sig til at opfylde deres forpligtelser på menneskerettighedsområdet. De 
relevante bestemmelser i partnerskabs- og samarbejdsaftalen fastsætter en passende ramme 
for beskyttelse af menneskerettighederne, da de fastslår respekten for de demokratiske 
principper og menneskerettighederne som et væsentligt element i aftalen og fastlægger 
procedurer for tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelserne.

Frihandelsaftalens kapitel om handel og bæredygtig udvikling fastsætter klare forpligtelser og 
institutionelle mekanismer til opfyldelse af forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder og 
miljøbeskyttelse, idet de af natur er menneskerettigheder.

Vietnam har vedtaget en ambitiøs reformdagsorden, som omfatter ændringer af 
arbejdsmarkedslovgivningen og fremskridt hen imod ratificering af alle ILO's grundlæggende 
konventioner. Vietnam står dog stadig over for en række udfordringer. Der er mangler, som 
skal afhjælpes, således som det fremgår af Europa-Parlamentets seneste beslutning fra 
november 2018 samt af den universelle regelmæssige gennemgang i 2019, som blev iværksat 
inden for rammerne af den 32. samling i FN's Menneskerettighedsråd.

EU og Vietnam bør styrke deres menneskerettighedsdialog og bygge videre på alle 
tilgængelige mekanismer inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og 
frihandelsaftalen for at styrke deres dialog og opfylde alle frihandelsaftalens forpligtelser samt 
Vietnams øvrige forpligtelser i overensstemmelse med internationale konventioner, som 
landet er part i.

Det er ordførerens opfattelse, at en indgåelse af frihandelsaftalen vil være i både EU's og 
Vietnams bedste interesse. Med dette for øje anbefaler hun derfor at godkende aftalen, der 
også vil fungere som en væsentlig løftestang, der gør det muligt at forbedre 
menneskerettighedssituationen.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen 
mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam godkendes.


