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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem będzie służyć jako przydatny etap na 
drodze do bliższych stosunków handlowych z regionem ASEAN, a także jako możliwy model 
podobnych przyszłych umów z krajami rozwijającymi się o wschodzących gospodarkach w 
Azji i innych regionach.

Umowa o wolnym handlu ustanawia wyraźny związek z umową o partnerstwie i współpracy, 
gdzie obie strony zobowiązują się do wypełniania swoich zobowiązań w zakresie praw 
człowieka. Stosowne postanowienia umowy o partnerstwie i współpracy zapewniają 
odpowiednie ramy ochrony praw człowieka, ponieważ czynią one z poszanowania zasad 
demokracji i praw człowieka istotny element umowy oraz określają procedury dotyczące 
przypadków niewywiązania się ze zobowiązań.

W rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju umowy o wolnym handlu 
ustanawia się jasne zobowiązania i mechanizmy instytucjonalne służące wypełnieniu 
zobowiązań w dziedzinie praw pracowniczych i ochrony środowiska, jako że zasadniczo 
wynikają one z praw człowieka.

Wietnam przyjął ambitny program reform obejmujący zmiany w kodeksie pracy i postępy w 
zakresie ratyfikacji wszystkich podstawowych konwencji MOP. Jednak kraj ten musi jeszcze 
stawić czoła pewnym wyzwaniom. Należy rozwiązać problem niedociągnięć 
odzwierciedlonych w ostatniej rezolucji Parlamentu Europejskiego z listopada 2018 r., a także 
w powszechnym okresowym przeglądzie praw człowieka z 2019 r. podjętym w ramach 32. 
sesji Rady Praw Człowieka ONZ.

UE i Wietnam powinny wzmocnić dialog dotyczący praw człowieka i korzystać ze 
wszystkich dostępnych mechanizmów w ramach umowy o partnerstwie i współpracy oraz 
umowy o wolnym handlu w celu wzmocnienia dialogu i spełnienia wszystkich zobowiązań 
zawartych w umowie o wolnym handlu, a także innych zobowiązań Wietnamu zgodnie z 
konwencjami międzynarodowymi, których kraj ten jest stroną.

Sprawozdawczyni jest zdania, że zawarcie Umowy o wolnym handlu będzie leżało w 
interesie zarówno UE, jak i Wietnamu. Zaleca w związku z tym wyrażenie zgody na zawarcie 
umowy, która będzie miała również kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji w zakresie 
praw człowieka.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady dotyczącej 
zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką 
Wietnamu.


