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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de liber schimb (ALS) UE-Vietnam va servi drept o etapă utilă pentru consolidarea 
relațiilor comerciale cu regiunea ASEAN și, de asemenea, ca un posibil model pentru viitoare 
acorduri similare cu țări emergente în curs de dezvoltare din Asia și din alte regiuni.

ALS stabilește o legătură clară cu Acordul de parteneriat și cooperare (APC), prin care 
ambele părți se angajează să își îndeplinească obligațiile în materie de drepturi ale omului. 
Dispozițiile relevante din APC prevăd un cadru adecvat pentru protecția drepturilor omului, 
întrucât definesc respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului ca element 
esențial al acordului și stabilesc procedurile pentru cazurile de neîndeplinire a obligațiilor.

Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă din cadrul ALS stabilește angajamente 
clare și mecanisme instituționale pentru îndeplinirea obligațiilor în domeniul drepturilor 
lucrătorilor și al protecției mediului, fiind, prin natura lor, drepturi ale omului.

Vietnamul a adoptat o agendă ambițioasă de reformă, care include modificări ale codului 
muncii și progrese în direcția ratificării tuturor convențiilor de bază ale OIM. Cu toate 
acestea, se confruntă în continuare cu unele provocări. Există deficiențe care trebuie 
remediate, astfel cum se reflectă în ultima rezoluție a Parlamentului European din noiembrie 
2018, precum și în evaluarea periodică universală din 2019 întreprinsă în cadrul celei de a 32-
a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU.

UE și Vietnam ar trebui să își consolideze dialogul privind drepturile omului și să se bazeze 
pe toate mecanismele disponibile în cadrul APC și al ALS pentru a consolida dialogul lor și 
pentru a îndeplini toate angajamentele ALS, precum și alte angajamente ale Vietnamului, în 
conformitate cu convențiile internaționale la care este parte.

Raportoarea consideră că încheierea ALS va fi atât în interesul UE, cât și al Vietnamului. 
Având în vedere acest lucru, raportoarea recomandă, prin urmare, aprobarea acordului, care 
va servi, de asemenea, drept pârghie esențială care să permită îmbunătățirea situației 
drepturilor omului.

******

Comisia pentru afaceri externe invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea 
Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam.


