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LÜHISELGITUS

Vietnamis on toimunud ASEANi riikide (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon) üks kiireim 
majanduskasv, ühtlasi on Vietnam ASEANi riikidest suuruselt teine ELi kaubanduspartner. 
ELi ja Vietnami vaheline leping on kõige ambitsioonikam ja laiahaardelisem 
vabakaubandusleping, mille EL on keskmise sissetulekuga riikidega sõlminud. Sellega 
luuakse uus võrdlusalus Euroopa suhete arendamiseks kiiresti areneva majandusega riikidega.

Raportöör on arvamusel, et kaubanduse ja investeeringute reguleerimiseks kahe osapoole 
vahel on vaja tugevat raamistikku: mitte ainult selleks, et soodustada suuremat kaubandust, 
investeeringuid ja töökohtade loomist, vaid ka selleks, et siduda see selgelt säästva arengu 
tegevuskavaga. Kaubanduse reguleerimine mitmepoolsel tasandil on küll seiskunud, kuid EL 
peab jätkuvalt olema õiglase kaubanduse ja säästva arengu eestkõneleja, säilitades tugeva 
seose kaubanduse liberaliseerimise ja inimõiguste, tööõiguste ja keskkonnastandardite vahel.

Vietnamis on endiselt on tõsiseid probleeme seoses inimõiguste, sealhulgas sõnavabaduse ja 
töönormidega. Seega on väga oluline, et partnerlus- ja koostööleping sisaldaks klauslit, mis 
on seotud kaubanduse ja säästva arengu peatüki sätetega, et säilitada võimendav mõju ja 
dialoog Vietnamiga selle arengu toetamiseks. 

Kodanikuühiskonna roll nende sätete rakendamise järelevalves on vabakaubanduslepingu 
oluline osa ning tuleb võtta meetmeid, et näidata mõlema poole kindlat tahet suhtuda neisse 
vabakaubanduslepingu sätetesse tõsiselt, kaasa arvatud sisenõuanderühma kiire loomine. 

On väga murettekitav, et Vietnam ei ole veel ratifitseerinud peamisi ILO konventsioone. 
Seetõttu nõuab raportöör tungivalt, et Vietnam teeks enne Euroopa Parlamendi nõusolekut 
ELiga sisulist koostööd oma tööseadustiku reformide ajakava ja tegevuse osas, et tagada 
nende konventsioonide õigeaegne ratifitseerimine. 

Raportöör on seisukohal, et vabakaubanduslepingu sõlmimine on nii ELi kui ka Vietnami 
huvides. Seda silmas pidades soovitab ta anda nõusoleku lepingu sõlmimiseks, juhtides samal 
ajal tähelepanu eespool nimetatud vajadusele võtta meetmeid ja rakendada kiiresti säästva 
arengu sätteid.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita 
heaks nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta.
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