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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Timp de decenii, UE și statele sale membre au contribuit la dezvoltarea Vietnamului în multe 
dintre diferitele sale sectoare și în diferite regiuni și provincii. De-a lungul anilor, țara a 
cunoscut una dintre cele mai rapide rate de creștere din țările ASEAN (Asociația Națiunilor din 
Asia de Sud-Est) și, prin urmare, a devenit un partener din ce în ce mai atractiv pentru Europa 
și alte regiuni ale lumii. Potrivit Comisiei, Vietnamul a avut o rată medie de creștere a PIB-ului 
de aproximativ 6 % între 2000 și 2014. 

Acordul cu Vietnamul este cel mai ambițios și mai cuprinzător acord de liber schimb pe care 
UE l-a încheiat vreodată cu o țară cu venituri medii. Ca atare, stabilește un nou criteriu de 
referință pentru implicarea Europei în economiile emergente. Nu numai că va elimina peste 
99 % din taxele vamale pe bunuri, ci va deschide și piețele serviciilor vietnameze către 
întreprinderile din UE. Conform cifrelor Comisiei Europene, ALS ar putea stimula economia 
în plină expansiune a Vietnamului cu până la 15 % din PIB, exporturile vietnameze către 
Europa crescând cu peste o treime.

Obiectivul final în Asia de Sud-Est este un acord de liber schimb interregional cu toate cele 
zece țări ASEAN; un acord cu Vietnamul (al doilea partener comercial al UE ca mărime din 
regiune) ar fi un pas important în această direcție.

Acordul vizează promovarea dezvoltării durabile de ambele părți. El include angajamente de 
protejare a drepturilor fundamentale la locul de muncă, a drepturilor omului în sens mai larg și 
a mediului. Urmărește, de asemenea, să sprijine eforturile Vietnamului de a se dezvolta și de 
a-și dezvolta economia în beneficiul tuturor cetățenilor săi.

Ca răspuns la preocupările legate de drepturile lucrătorilor și mediu cu privire la Vietnam, ALS 
include angajamente de punere în aplicare a standardelor de bază ale Organizației Internaționale 
a Muncii (de exemplu, cu privire la libertatea de a se afilia unor sindicate independente și la 
interzicerea muncii copiilor) și a convențiilor ONU (de exemplu, privind combaterea 
schimbărilor climatice și protejarea biodiversității).

În pofida beneficiilor economice ale unui acord de liber schimb cu Vietnamul, multe părți 
interesate și-au exprimat rezerve din cauza preocupărilor legate de drepturile omului. 
Schimbările politice din Vietnam nu au ținut pasul cu dezvoltarea economică. Țara este în 
continuare un stat cu un singur partid, în care nicio opoziție nu este tolerată. Libertatea mass-
mediei este aproape inexistentă (pe locul 175 din 180 de țări în clasamentul privind libertatea 
presei pe 2018 întocmit de organizația Reporteri fără Frontiere). 

În ciuda preocupărilor cu privire la drepturile omului menționate mai sus, raportorul consideră 
că încheierea ALS va fi atât în interesul UE, cât și al Vietnamului. În acest sens, el recomandă 
așadar aprobarea acestui acord.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a propunerii de încheiere a Acordului 
de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam; 
(2018/0356(NLE)).
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