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КРАТКА ОБОСНОВКА

От десетилетия ЕС и неговите държави членки допринасят за развитието на Виетнам в 
много от секторите и различните региони и провинции на страната. През годините в 
страната беше наблюдаван един от най-бързите темпове на растеж в държавите от 
АСЕАН (Асоциацията на народите от Югоизточна Азия) и поради това тя се превърна 
във все по-привлекателен партньор за Европа и други региони по света. Според 
Комисията между 2000 г. и 2014 г. средният темп на растеж на БВП на Виетнам е бил 
около 6%. 

Споразумението между Европейския съюз и Виетнам е най-всеобхватното и амбициозно 
споразумение за свободна търговия (ССТ), сключено между ЕС и държава със среден 
доход. Така то определя нов критерий за ангажираността на Европа с нововъзникващите 
икономики. То не само ще премахне над 99% от митата за стоки, но също така ще отвори 
пазарите за услуги на Виетнам за дружества от ЕС. Според прогнози на Европейската 
комисия ССТ би могло да засили процъфтяващата икономика на Виетнам с до 15% от 
БВП, а износът на Виетнам за Европа да нарасне с над една трета.

Крайната цел в Югоизточна Азия е създаване на междурегионална зона за свободна 
търговия с всичките 10 държави от АСЕАН; едно споразумение с Виетнам – втория по 
големина търговски партньор на ЕС в региона – би било важна стъпка в тази посока.

Целта на споразумението е да насърчи устойчивото развитие на двете страни. То включва 
ангажименти за защита на основните права на хората на работното място – и в по-общ 
план защита на правата на човека – както и за опазване на околната среда. То също така 
цели да подпомага Виетнам в усилията му да надгражда и развива икономиката си в 
полза на всички свои граждани.

В отговор на безпокойствата относно трудовите права и опазването на околната среда 
във Виетнам ССТ включва ангажименти за прилагане на основните стандарти на 
Международната организация на труда (например свободата за членство в независими 
профсъюзи и забраната на детския труд) и конвенциите на ООН (например борбата с 
изменението на климата и опазването на биологичното разнообразие).

Въпреки икономическите ползи от споразумение за свободна търговия с Виетнам много 
заинтересовани страни са изразили резерви поради опасения за правата на човека. 
Политическата промяна във Виетнам изостава от икономическото развитие. Държавата 
продължава да има еднопартийна система, в която не се толерира никакво несъгласие. 
Виетнамските медии са измежду най-малко свободните по света (на 175-о място от 180 
държави според индекса за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2018 г.) 

Въпреки изложените по-горе опасения за правата на човека докладчикът е на мнение, 
че сключването на ССТ ще бъде в интерес както на ЕС, така и на Виетнам. Предвид 
това той препоръчва да бъде одобрено разглежданото споразумение.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
препоръча на Парламента да даде своето одобрение за сключване на Споразумението за 
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свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам 
(INTA/8/14829). (2018/0356(NLE)).


