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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Już od dziesięcioleci Unia Europejska i jej państwa członkowskie przyczyniają się do rozwoju 
Wietnamu w różnych sektorach jego gospodarki oraz w wielu regionach i prowincjach tego 
kraju. Na przestrzeni lat kraj ten cieszył się jedną z najwyższych stóp wzrostu gospodarczego 
wśród krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo‑Wschodniej (ASEAN) i z tego 
powodu stawał się coraz atrakcyjniejszym partnerem dla Europy i innych regionów na świecie. 
Zdaniem Komisji w latach 2000–2014 przeciętna stopa wzrostu PKB Wietnamu wynosiła ok. 
6%. 

Umowa między UE a Wietnamem jest najambitniejszą i najbardziej kompleksową umową o 
wolnym handlu, jaką UE zawarła do tej pory z krajem o średnim dochodzie. Jako taka 
ustanawia ona nowy poziom odniesienia dla zaangażowania Europy na rzecz gospodarek 
wschodzących. Nie tylko wyeliminuje ona 99% należności celnych od towarów, ale również 
otworzy wietnamskie rynki usług dla przedsiębiorstw z UE. Z danych Komisji Europejskiej 
wynika, że dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki Wietnamu umowa o wolnym handlu 
może być bodźcem, który zwiększy PKB tego kraju nawet o 15%, a wietnamski eksport do 
Europy wzrośnie o ponad jedną trzecią.

Ostatecznym celem w Azji Południowo‑Wschodniej jest międzyregionalna umowa o wolnym 
handlu ze wszystkimi dziesięcioma krajami ASEAN. Porozumienie z Wietnamem, który pod 
względem wielkości jest drugim partnerem handlowym UE w tym regionie, stanowiłoby ważny 
krok w tym kierunku.

Celem umowy jest promowanie zrównoważonego rozwoju obydwu stron. Umowa obejmuje 
zobowiązania do ochrony podstawowych praw pracowników, szerzej pojmowanych praw 
człowieka i środowiska. Jej celem jest również wspieranie wysiłków Wietnamu na rzecz 
wzrostu i rozwoju jego gospodarki z korzyścią dla wszystkich obywateli kraju.

W reakcji na obawy dotyczące praw pracowniczych i kwestii środowiskowych w Wietnamie 
umowa o wolnym handlu zawiera zobowiązania do wdrożenia podstawowych norm 
Międzynarodowej Organizacji Prac (MOP), takich jak np. normy dotyczące swobody 
wstępowania do niezależnych związków zawodowych oraz zakazu pracy dzieci, a także 
konwencji ONZ, takich jak np. konwencje dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony różnorodności biologicznej.

Mimo korzyści gospodarczych wynikających z umowy o wolnym handlu z Wietnamem wiele 
zainteresowanych stron wyraziło zastrzeżenia z powodu obaw dotyczących sytuacji w zakresie 
praw człowieka. Zmiany polityczne w Wietnamie nie dorównują rozwojowi gospodarczemu w 
tym kraju. Wietnam w dalszym ciągu jest państwem rządzonym przez jedną partię, a oponenci 
nie są tolerowani. Media w tym kraju są niemalże najbardziej ograniczonymi mediami na 
świecie i w rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic z 2018 r. zajmują 175. miejsce na 
180 możliwych. 

Mimo przytoczonych obaw dotyczących praw człowieka sprawozdawca jest zdania, że 
zawarcie umowy o wolnym handlu będzie w interesie zarówno UE, jak i Wietnamu. Wobec 
tego, mając na uwadze, co powyżej, sprawozdawca zaleca udzielenie zgody na zawarcie 
umowy.
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******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby udzielił zgody na 
wniosek dotyczący zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a 
Socjalistyczną Republiką Wietnamu. (2018/0356(NLE)).
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