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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po desetiletí EU a její členské státy přispívají k rozvoji Vietnamu v mnoha rozličných 
odvětvích a různých regionech a provinciích. Vietnam patří v rámci sdružení ASEAN 
(Sdružení národů jihovýchodní Asie) k členům s nejrychlejším hospodářským růstem a stal se 
proto stále přitažlivějším partnerem Evropy a ostatních regionů světa. Podle Komise měl 
Vietnam v letech 2000 až 2014 průměrný růst DPH přibližně 6 %. 

Dohoda s Vietnamem o volném obchodu je nejkomplexnější a nejambicióznější dohodou, 
jakou kdy EU uzavřela se zemí se středními příjmy. Dohoda vytváří nový referenční rámec 
pro angažovanost Evropy v rozvíjejících se ekonomikách. Nejen, že bude díky ní odstraněno 
víc než 99 % cel na zboží, ale pro evropské společnosti se otevřou i vietnamské trhy se 
službami. Podle údajů Evropské komise by dohoda o volném obchodě mohla posílit 
prosperující hospodářství Vietnamu až o 15 % HDP, přičemž vietnamský vývoz do Evropy by 
vzrostl o jednu třetinu.

Konečným cílem v jihovýchodní Asii je meziregionální dohoda o volném obchodě se všemi 
desíti zeměmi sdružení ASEAN; dohoda s Vietnamem (druhým největším obchodním 
partnerem EU v regionu) by byla na této cestě důležitým krokem.

Cílem dohody je podporovat udržitelný rozvoj na obou stranách. Dohoda obsahuje závazky 
ohledně dodržování základních práv lidí při práci a jejich lidská práva v širším slova smyslu 
a co se týče ochrany životního prostředí. Dohoda má rovněž za cíl podporu úsilí Vietnamu 
o růst a rozvoj ekonomiky ku prospěchu všech svých obyvatel.

V reakci na otázky týkající se pracovních práv a environmentálních problémů v souvislosti 
s Vietnamem obsahuje dohoda závazky týkající se provádění základních norem Mezinárodní 
organizace práce (například svoboda vstupovat do nezávislých odborů a zákaz dětské práce) 
a dohody OSN (například o boji proti změně klimatu a ochraně biodiverzity).

Navzdory hospodářským výhodám dohody o volném obchodě s Vietnamem vyjádřily mnohé 
zainteresované strany výhrady v souvislosti s obavami v oblasti lidských práv. Politická 
změna ve Vietnamu nedrží krok s jeho hospodářským rozvojem. Tato země je stále státem 
jedné strany, kde se odlišné názory netolerují. Ve Vietnamu se nachází jedny z nejméně 
svobodných sdělovacích prostředků na světě (na 175. místě ze 180 států na indexu svobody 
tisku organizace Reportéři bez hranic z roku 2018). 

I přes výše zmíněné obavy v oblasti lidských práv se zpravodaj domnívá, že uzavření dohody 
o volném obchodu bude ku prospěchu jak EU, tak Vietnamu. Zpravodaj s ohledem na výše 
uvedené připomínky proto doporučuje udělit souhlas s uzavřením dohody.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby 
doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem na uzavření Dohody o volném obchodu mezi 
Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (2018/0356(NLE)).
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