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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o voľnom obchode (DVO) medzi EÚ a Vietnamom bude slúžiť ako užitočný 
odrazový mostík pre užšie obchodné vzťahy s regiónom ASEAN a tiež ako prípadný model 
pre podobné budúce dohody s rýchlo sa rozvíjajúcimi rozvojovými krajinami v Ázii a v 
ďalších regiónoch.

Dohoda o voľnom obchode vytvára jasné prepojenie s dohodou o partnerstve a spolupráci, 
pričom obe strany sa zaviazali plniť si svoje záväzky v oblasti ľudských práv. V príslušných 
ustanoveniach dohody o partnerstve a spolupráci sa stanovuje primeraný rámec na ochranu 
ľudských práv, keďže vymedzujú dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv ako 
základný prvok dohody a stanovujú postupy pre prípady nesplnenia povinností.

V kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode sa stanovujú 
jasné záväzky a inštitucionálne mechanizmy na plnenie záväzkov v oblasti pracovných práv a 
ochrany životného prostredia, ktoré sú svojou podstatou ľudskými právami.

Vietnam prijal ambiciózny reformný program, ktorý zahŕňa zmeny zákonníka práce a pokrok 
smerujúci k ratifikácii všetkých základných dohovorov MOP. Stále však stojí pred niektorými 
výzvami. Mal by vyriešiť nedostatky uvedené v poslednom uznesení Európskeho parlamentu 
z novembra 2018, ako aj vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní z roku 2019 uskutočnenom 
v rámci 32. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva.

EÚ a Vietnam by mali posilniť dialóg o ľudských právach a nadviazať na všetky dostupné 
mechanizmy v rámci dohody o partnerstve a spolupráci a dohody o voľnom obchode, aby 
posilnili dialóg a splnili všetky záväzky vyplývajúce z DVO, ako aj ostatné záväzky 
Vietnamu v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých je zmluvnou stranou.

Spravodajkyňa zastáva názor, že uzavretie dohody o voľnom obchode je v najlepšom záujme 
EÚ aj Vietnamu. V tejto súvislosti preto odporúča udeliť súhlas s dohodou, ktorá bude mať aj 
dôležitý pákový účinok umožňujúci zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi 
Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou.


