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BEKNOPTE MOTIVERING

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zal een nuttige opstap vormen naar 
nauwere handelsbetrekkingen met de ASEAN-regio en zal daarnaast fungeren als potentieel 
model voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten met opkomende ontwikkelingslanden in 
Azië en andere regio’s.

In de vrijhandelsovereenkomst wordt een duidelijk verband gelegd met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst, waarmee wordt bevestigd dat beide partijen zich zullen 
inzetten om aan hun verplichtingen op het gebied van mensenrechten te voldoen. 
Eerbiediging van de beginselen van democratie en van de mensenrechten wordt in de 
desbetreffende bepalingen van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst bestempeld 
als wezenlijk element van de overeenkomst, waarmee in een passend kader wordt voorzien 
voor de bescherming van de mensenrechten. Daarnaast worden in de overeenkomst 
procedures uitgestippeld voor gevallen waarin niet de verplichtingen wordt voldaan.

Het hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst over handel en duurzame ontwikkeling omvat 
duidelijke verbintenissen en institutionele mechanismen voor het vervullen van de 
verplichtingen op het vlak van arbeidsrechten en milieubescherming – in wezen 
mensenrechten.

Vietnam heeft een ambitieuze hervormingsagenda goedgekeurd, die onder meer wijzigingen 
van de arbeidswet en vooruitgang wat betreft de ratificatie van alle kernverdragen van de IAO 
omvat. Het land staat echter nog altijd voor een aantal uitdagingen. Zoals reeds werd 
vastgesteld in de laatste resolutie van november 2018 van het Europees Parlement en in de 
universele periodieke doorlichting van 2019 in het kader van de 32e zitting van de VN-
Mensenrechtenraad, zijn er tekortkomingen die aan de orde moeten worden gesteld.

De mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam moet worden geïntensiveerd en de 
partijen moeten voortbouwen op alle beschikbare mechanismen in het kader van de 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst en de vrijhandelsovereenkomst om hun 
dialoog te bevorderen en alle verbintenissen in het kader van de vrijhandelsovereenkomst na 
te komen, evenals andere verbintenissen van Vietnam overeenkomstig de internationale 
verdragen waarbij het land partij is.

De rapporteur is van mening dat de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst in het beste 
belang is van zowel de EU als Vietnam. Tegen deze achtergrond beveelt de rapporteur aan de 
overeenkomst goed te keuren, aangezien deze tevens een cruciaal middel zal vormen voor de 
verbetering van de mensenrechtensituatie.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel de 
goedkeuring aan te bevelen van het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting 
van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek 
Vietnam.


