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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Durante décadas, a UE e os seus Estados-Membros contribuíram para o desenvolvimento do 
Vietname, em muitos dos seus diferentes setores de atividade e em várias regiões e 
províncias. Ao longo dos anos, o país registou uma das taxas de crescimento mais rápidas de 
entre os países da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) e, por conseguinte, 
tornou-se um parceiro cada vez mais atrativo para a Europa e outras regiões do mundo. 
Segundo a Comissão, o Vietname registou uma taxa média de crescimento do PIB de cerca de 
6 % entre 2000 e 2014. 

O acordo com o Vietname é o ACL mais ambicioso e abrangente alguma vez celebrado pela 
UE com um país de rendimento médio. Como tal, estabelece um novo parâmetro de referência 
para o compromisso da Europa com as economias emergentes. Não só eliminará mais de 
99 % dos direitos aduaneiros sobre as mercadorias, como também abrirá os mercados de 
serviços vietnamitas às empresas da UE. Segundo dados da Comissão Europeia, o ACL 
poderá dar à economia em crescimento do Vietname um impulso correspondente a 15 % do 
PIB, crescendo as exportações vietnamitas para a Europa mais de um terço.

O objetivo último no Sudeste Asiático é um ACL inter-regional com os dez países da ASEAN 
e um acordo com o Vietname (o segundo maior parceiro comercial da UE na região) seria um 
passo importante rumo a este objetivo.

O acordo visa promover o desenvolvimento sustentável de ambas as partes. Para tal, inclui 
compromissos relativos à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos no local de 
trabalho, dos direitos humanos em geral e do ambiente. Visa igualmente apoiar os esforços do 
Vietname vocacionados para o crescimento e o desenvolvimento da sua economia para 
benefício de todos os seus cidadãos.

Em resposta às preocupações no domínio dos direitos laborais e do ambiente no Vietname, o 
ACL inclui compromissos no sentido de aplicar as normas fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (por exemplo, em matéria de liberdade de adesão a sindicatos 
independentes e de proibição do trabalho infantil) e das convenções das Nações Unidas (por 
exemplo, no que respeita à luta contra as alterações climáticas e à proteção da 
biodiversidade).

Apesar dos benefícios económicos de um acordo de comércio livre com o Vietname, muitas 
partes interessadas manifestaram reservas devido às preocupações em matéria de direitos 
humanos. A evolução política no Vietname não acompanhou o desenvolvimento económico. 
O país continua a ser um Estado monopartidário, onde não é tolerada qualquer oposição. Os 
meios de comunicação social do país são dos menos livres do mundo (175.º lugar em 180 
países no Índice da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras de 2018). 

Apesar das preocupações acima referidas em matéria de direitos humanos, o relator considera 
que a celebração do ACL será do interesse tanto da UE como do Vietname. Nesta perspetiva, 
recomenda, por conseguinte, a aprovação do acordo.

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
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quanto à matéria de fundo, a recomendar ao Parlamento que dê a sua aprovação à proposta de 
celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do 
Vietname (2018/0356(NLE)).
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