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ĪSS PAMATOJUMS

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums (BTN) būs lietderīgs atspēriena punkts 
ciešākām tirdzniecības attiecībām ar ASEAN valstu reģionu un arī potenciāls paraugs 
līdzīgiem turpmākajiem nolīgumiem ar jaunattīstības valstīm ar strauji augošu ekonomiku 
Āzijā un citos reģionos.

Ar BTN ir izveidota skaidra saikne ar partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kurā abas 
puses apņemas pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā. Attiecīgie PSN noteikumi paredz 
pienācīgu cilvēktiesību aizsardzības regulējumu, jo tie nosaka, ka demokrātijas principu un 
cilvēktiesību ievērošana ir nolīguma būtisks elements, un paredz procedūras saistību 
neizpildes gadījumiem.

BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā ir noteiktas skaidras saistības un 
institucionālie mehānismi, lai izpildītu saistības darba tiesību un vides aizsardzības jomā, kas 
ir cilvēktiesības to būtības dēļ.

Vjetnama ir pieņēmusi vērienīgu reformu programmu, kas ietver darba kodeksa grozījumus 
un virzību uz visu SDO pamatkonvenciju ratifikāciju. Tomēr Vjetnama joprojām saskaras ar 
dažām problēmām. Ir trūkumi, kas jānovērš, kā norādīts Eiropas Parlamenta pēdējā rezolūcijā, 
kas pieņemta 2018. gada novembrī, kā arī 2019. gada vispārējā periodiskajā pārskatā, kas tika 
veikts saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 32. sesiju.

ES un Vjetnamai būtu jāstiprina savs cilvēktiesību dialogs un jābalstās uz visiem PSN un 
BTN pieejamajiem mehānismiem, lai veicinātu dialogu un izpildītu visas BTN iekļautās 
saistības, kā arī citas Vjetnamas saistības, kas paredzētas starptautiskajās konvencijās, kurām 
tā ir pievienojusies.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka BTN noslēgšana būs gan ES, gan Vjetnamas interesēs. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, atzinuma sagatavotāja iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam, 
kas radīs arī būtisku sviras efektu, kurš ļaus uzlabot stāvokli cilvēktiesību jomā.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt 
sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku.


