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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Vietname registou uma das taxas de crescimento mais rápidas dos países da ASEAN 
(Associação das Nações do Sudeste Asiático) e é o segundo maior parceiro comercial da UE 
na ASEAN. O acordo entre a UE e 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.

O relator considera que é necessário um quadro sólido para regular o comércio e o 
investimento entre as duas partes: não só para incentivar o aumento do comércio, do 
investimento e da criação de emprego, mas também para estabelecer explicitamente a ligação  
à agenda do desenvolvimento sustentável. Com a estagnação dos progressos em matéria de 
regulação do comércio a nível multilateral, a UE deve continuar a desempenhar um papel de 
liderança em matéria de comércio justo e desenvolvimento sustentável, mantendo uma forte 
relação entre a liberalização do comércio e os direitos humanos, os direitos laborais e as 
normas ambientais.

Subsistem graves preocupações em matéria de direitos humanos, incluindo a liberdade de 
expressão e as normas laborais no Vietname. A cláusula de vinculação ao APC e as 
disposições do capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável são, por conseguinte, 
da maior importância para manter a influência e o diálogo com o Vietname e, assim, apoiar o 
seu progresso. 

O papel da sociedade civil no acompanhamento da aplicação destas disposições é um 
elemento crucial do ACL, devendo ser tomadas medidas para demonstrar o empenho de 
ambas as partes em levar a sério essas disposições do ACL, incluindo a rápida criação do 
Grupo Consultivo Interno. 

É muito preocupante que o Vietname ainda não tenha ratificado convenções fundamentais da 
OIT. Por conseguinte, o relator exorta o Vietname a interagir de forma significativa com a UE 
antes da aprovação do Parlamento Europeu, no que respeita a um calendário e a um processo 
de reformas ulteriores do seu Código do Trabalho, a fim de assegurar a ratificação atempada 
dessas convenções. 

O relator considera que a celebração do ACL será do interesse tanto da UE como do 
Vietname. Com este facto em mente, o relator recomenda a aprovação do acordo, chamando 
simultaneamente a atenção para os pedidos de ação supramencionados e para a rápida 
implementação das disposições em matéria de desenvolvimento sustentável.

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar ao Parlamento que dê a sua aprovação à proposta de 
decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União 
Europeia e a República Socialista do Vietname.
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