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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Βιετνάμ θα αποτελέσει χρήσιμο εφαλτήριο 
για τη σύναψη στενότερων εμπορικών σχέσεων με την περιοχή του ASEAN και επίσης 
πιθανό μοντέλο για παρόμοιες μελλοντικές συμφωνίες με αναδυόμενες αναπτυσσόμενες 
χώρες στην Ασία και σε άλλες περιοχές.

Η ΣΕΣ δημιουργεί σαφή σύνδεση με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), 
στο πλαίσιο της οποίας αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευτεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σχετικές διατάξεις της ΣΕΣΣ παρέχουν 
ένα κατάλληλο πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
αναγνωρίζουν τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως 
ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας και καθορίζουν διαδικασίες για τις περιπτώσεις μη 
τήρησης των υποχρεώσεων.

Στο κεφάλαιο της ΣΕΣ για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη αναλαμβάνονται σαφείς 
δεσμεύσεις και θεσπίζονται θεσμικοί μηχανισμοί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στον 
τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι εκ 
φύσεως ανθρώπινο δικαίωμα.

Το Βιετνάμ ενέκρινε φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει την 
έγκριση τροποποιήσεων του εργατικού κώδικα της χώρας, και τη σημείωση προόδου όσον 
αφορά την επικύρωση όλων των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ. Ωστόσο, το Βιετνάμ 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις. Υπάρχουν ελλείψεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, όπως προκύπτει από το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Νοεμβρίου 2018, καθώς και την καθολική περιοδική εξέταση του 2019 
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 32ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η ΕΕ και το Βιετνάμ θα πρέπει να ενισχύσουν τον διάλογό τους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ 
και της ΣΕΣ, ώστε να ενισχύσουν τον διάλογό τους και να εκπληρώσουν όλες τις δεσμεύσεις 
στο πλαίσιο της ΣΕΣ, καθώς και άλλες δεσμεύσεις του Βιετνάμ σύμφωνα με διεθνείς 
συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι η σύναψη της ΣΕΣ θα είναι προς το συμφέρον τόσο της 
ΕΕ όσο και του Βιετνάμ. Ως εκ τούτου, προτείνει την έγκριση της συμφωνίας, η οποία θα 
χρησιμεύσει επίσης ως σημαντικός μοχλός άσκησης πίεσης για τη βελτίωση της κατάστασης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.


