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KORT BEGRUNDELSE

I årtier har EU og dets medlemsstater bidraget til Vietnams udvikling i mange af landets 
forskellige sektorer, regioner og provinser. I årenes løb har landet været vidne til en af de 
hurtigste vækstrater i ASEAN-landene (Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer) og 
blev derfor en stadig mere attraktiv partner for Europa og andre regioner i verden. Ifølge 
Kommissionen havde Vietnam en gennemsnitlig BNP-vækst på omkring 6 % mellem 2000 og 
2014. 

Aftalen med Vietnam er den mest ambitiøse og omfattende frihandelsaftale, som EU 
nogensinde har indgået med et mellemindkomstland. Som sådan er aftalen et nyt benchmark 
for Europas engagement i de nye vækstøkonomier. Den vil ikke alene fjerne over 99 % af 
tolden på varer, den vil også åbne det vietnamesiske marked for tjenester for EU-
virksomheder. Ifølge tal fra Kommissionen kunne frihandelsaftalen styrke Vietnams 
ekspanderende økonomi med op til 15 % af BNP, og Vietnams eksport til Europa kunne 
vokse med over en tredjedel.

Det endelige mål i Sydøstasien er en interregional frihandelsaftale med alle ti ASEAN-lande; 
en aftale med Vietnam (EU's næststørste handelspartner i regionen) vil være et vigtigt skridt i 
denne retning.

Aftalen har til formål at fremme en bæredygtig udvikling på begge sider. Den omfatter 
forpligtelser til at beskytte menneskers grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, deres 
menneskerettigheder mere generelt samt miljøet. Den har også til formål at støtte Vietnams 
bestræbelser på at vokse og udvikle sin økonomi til gavn for hele landets befolkning.

Som reaktion på bekymringer om arbejdstagerrettigheder og miljøhensyn i Vietnam omfatter 
frihandelsaftalen forpligtelser til at gennemføre Den Internationale Arbejdsorganisations 
grundlæggende standarder (f.eks. frihed til at slutte sig til uafhængige fagforeninger og om 
forbud mod børnearbejde) og FN-konventioner (f.eks. om bekæmpelse af klimaændringer og 
beskyttelse af biodiversiteten).

På trods af de økonomiske fordele ved en frihandelsaftale med Vietnam har mange berørte 
parter givet udtryk for forbehold med hensyn til menneskerettighedsspørgsmål. Den politiske 
forandring i Vietnam har ikke holdt trit med den økonomiske udvikling. Landet er fortsat en 
étpartistat, hvor der ikke tolereres afvigende meninger. Den har nogle af de mindst frie medier 
i verden (nummer 175 ud af 180 lande i Journalister Uden Grænsers pressefrihedsindeks for 
2018). 

På trods af de ovennævnte menneskerettighedsspørgsmål er ordføreren af den opfattelse, at en 
indgåelse af frihandelsaftalen vil være i både EU's og Vietnams interesse. Ordføreren 
anbefaler på denne baggrund, at aftalen godkendes.
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Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget om indgåelse af frihandelsaftalen 
mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (INTA/8/14829) 
(2018/0356(NLE)).


