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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεισφέρουν εδώ και δεκαετίες στην ανάπτυξη πολλών από τους 
διάφορους κλάδους και τις διάφορες περιφέρειες και επαρχίες του Βιετνάμ. Με την πάροδο 
των χρόνων, το Βιετνάμ έγινε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του ASEAN 
(Σύνδεσμος κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας) και, κατ’ επέκταση, περισσότερο ελκυστικός 
εταίρος για την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Βιετνάμ 
είχε μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ περίπου 6% την περίοδο 2000-2014. 

Η συμφωνία με το Βιετνάμ είναι από τις πιο φιλόδοξες και συνολικές συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ με χώρα μέσου εισοδήματος. Θέτει, επομένως, ένα 
νέο σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις αναδυόμενες οικονομίες. Όχι μόνο 
θα εξαλείψει το 99% των τελωνειακών δασμών στα εμπορεύματα, αλλά θα ανοίξει επίσης τις 
αγορές υπηρεσιών του Βιετνάμ στις εταιρείες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η ΣΕΣ θα μπορούσε να τονώσει την ακμάζουσα οικονομία του Βιετνάμ έως και 
κατά 15% του ΑΕΠ, ενώ οι εξαγωγές του Βιετνάμ στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξηθούν 
κατά ένα τρίτο και πλέον.

Απώτερος στόχος στη νοτιοανατολική Ασία είναι μια διαπεριφερειακή ΣΕΣ και με τις δέκα 
χώρες του ASEAN· μια συμφωνία με το Βιετνάμ (τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 
της ΕΕ στην περιοχή) θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στις δύο πλευρές. 
Περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών γενικότερα, και του περιβάλλοντος. Έχει επίσης ως 
στόχο να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Βιετνάμ για μεγέθυνση και ανάπτυξη της οικονομίας 
του προς όφελος όλων των πολιτών του.

Ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον, η 
ΣΕΣ περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την εφαρμογή των βασικών προτύπων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (π.χ. όσον αφορά την ελευθερία εγγραφής σε ανεξάρτητες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και την απαγόρευση της παιδικής εργασίας) και των συμβάσεων 
του ΟΗΕ (π.χ. όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της 
βιοποικιλότητας).

Παρά τα οικονομικά οφέλη μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το Βιετνάμ, πολλοί 
συμφεροντούχοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις λόγω ανησυχιών σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η πολιτική αλλαγή στο Βιετνάμ δεν συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη. Η 
χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μονοκομματικό κράτος που δεν επιδεικνύει ανοχή στις 
αντίθετες φωνές. Έχει μερικά από τα λιγότερο ελεύθερα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο (175η 
θέση ανάμεσα σε 180 χώρες το 2018 σύμφωνα με τον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των 
Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα). 

Παρά τις προαναφερθείσες ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο συντάκτης της 
παρούσας γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι η σύναψη της ΣΕΣ θα είναι προς το συμφέρον 
τόσο της ΕΕ όσο και του Βιετνάμ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο συντάκτης συνιστά 
την έγκριση της συμφωνίας.
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Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης για σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του 
Βιετνάμ· (2018/0356(NLE)).
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