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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom bo služil kot koristen mejnik za tesnejše 
trgovinske odnose z regijo ASEAN in tudi kot možen model za podobne prihodnje sporazume 
z državami v razvoju z rastočim gospodarstvom v Aziji in drugih regijah.

Sporazum o prosti trgovini vzpostavlja jasno povezavo s sporazumom o partnerstvu in 
sodelovanju, pri čemer sta obe strani zavezani k izpolnjevanju svojih obveznosti na področju 
človekovih pravic. Ustrezne določbe sporazuma o partnerstvu  zagotavljajo primeren okvir za 
varstvo človekovih pravic, saj opredeljujejo spoštovanje demokratičnih načel in človekovih 
pravic kot bistveni element sporazuma in določajo postopke za primere neizpolnjevanja 
obveznosti.

Poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju sporazuma o prosti trgovini določa jasne zaveze in 
institucionalne mehanizme za izpolnjevanje obveznosti na področju pravic delavcev in 
varstva okolja, ki so po svoji naravi človekove pravice.

Vietnam je sprejel ambiciozen program reform, ki vključuje spremembe delovnega prava in 
napredek v smeri ratifikacije vseh glavnih konvencij Mednarodne organizacije dela. Vendar 
se ta država še vedno sooča z nekaterimi izzivi. Obravnavati je treba pomanjkljivosti, na 
katere opozarjata tudi zadnja resolucija Evropskega parlamenta iz novembra 2018 in splošni 
redni pregled za leto 2019, opravljen v okviru 32. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice.

EU in Vietnam bi morala okrepiti dialog o človekovih pravicah in nadgraditi vse mehanizme, 
ki so na voljo v okviru sporazuma o partnerstvu  in sporazuma o prosti trgovini, da bi okrepila 
svoj dialog in izpolnila vse obveznosti iz tega sporazuma, kakor tudi druge zaveze Vietnama 
v skladu z mednarodnimi konvencijami, v katere je vključen.

Pripravljavka mnenja meni, da bo sklenitev sporazuma o prosti trgovini koristila tako EU kot 
Vietnamu. Ob upoštevanju navedenega priporoča, da se odobri sporazum, ki bo služil tudi kot 
ključni vzvod za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da 
priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med 
Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam.


