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KORTFATTAD MOTIVERING

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kommer att utgöra ett viktigt steg i riktning mot 
närmare handelsförbindelser med Aseanområdet och också fungera som en möjlig modell för 
liknande framtida avtal med utvecklingsländer med tillväxtekonomier i Asien och andra 
regioner.

I frihandelsavtalet görs en tydlig koppling till partnerskaps- och samarbetsavtalet, varigenom 
båda parterna åtar sig att fullgöra sina skyldigheter på människorättsområdet. I de berörda 
bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet föreskrivs en lämplig ram för skydd av 
de mänskliga rättigheterna, där det slås fast att respekten för de demokratiska principerna och 
de mänskliga rättigheterna är en väsentlig del av avtalet och där förfaranden fastställs ifall 
skyldigheterna inte fullgörs.

I frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling fastställs tydliga åtaganden och 
institutionella mekanismer för att fullgöra skyldigheter som rör arbetstagares rättigheter och 
miljöskydd, eftersom de till sin natur utgör mänskliga rättigheter.

Vietnam har antagit en ambitiös reformplan som omfattar ändringar av arbetslagstiftningen 
och framsteg i riktning mot en ratificering av ILO:s alla grundläggande konventioner. 
Vietnam står dock fortfarande inför vissa utmaningar. En del brister måste åtgärdas, vilket har 
beskrivits i Europaparlamentets senaste resolution från november 2018 och den allmänna 
återkommande utvärderingen från 2019, gjord inom ramen för det 32:a mötet i FN:s råd för 
mänskliga rättigheter.

EU och Vietnam bör stärka sin människorättsdialog och bygga vidare på alla de mekanismer 
som finns tillgängliga inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet och 
frihandelsavtalet för att stärka sin dialog och fullgöra alla åtaganden enligt frihandelsavtalet 
samt Vietnams övriga åtaganden i enlighet med internationella konventioner i vilka landet är 
part.

Föredraganden anser att ingåendet av frihandelsavtalet kommer att ligga i både EU:s och 
Vietnams intresse. Med detta i åtanke rekommenderar därför föredraganden att avtalet 
godkänns, eftersom det också kommer att fungera som en viktig påtryckningsmöjlighet som 
kan användas för att förbättra människorättssituationen.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om 
ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken 
Vietnam.


