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LÜHISELGITUS

EL ja selle liikmesriigid on aastakümneid aidanud kaasa Vietnami arengule mitmes eri sektoris 
ning eri piirkondades ja provintsides. Aastate jooksul on Vietnam olnud üks kiireima 
majanduskasvuga ASEANi riikidest (Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsioon) ja muutunud seega 
Euroopa ja maailma muude piirkondade jaoks üha ligitõmbavamaks partneriks. Komisjoni 
andmetel oli Vietnami SKP keskmine kasvumäär aastatel 2000–2014 ligikaudu 6 %. 

Vietnamiga sõlmitav leping on kõige põhjalikum ja laiahaardelisem vabakaubandusleping, 
mille EL on kunagi keskmise sissetulekuga riigiga sõlminud. Sellega luuakse uus võrdlusalus 
Euroopa suhete arendamiseks kiiresti areneva majandusega riikidega. See mitte ainult ei kaota 
99 % kaupade tollimaksudest, vaid avab ka ELi ettevõtjatele Vietnami teenuseturud. Euroopa 
Komisjoni andmete kohaselt võib vabakaubandusleping suurendada Vietnami hoogsalt 
arenevat majandust 15 % võrra SKTst ning suurendada Vietnami eksporti Euroopasse rohkem 
kui ühe kolmandiku võrra.

Kagu-Aasia puhul on lõppeesmärk piirkondadevaheline vabakaubandusleping kõigi kümne 
ASEANi riigiga; kokkulepe Vietnamiga (ELi suuruselt teine kaubanduspartner selles 
piirkonnas) oleks selles suunas oluline samm.

Lepingu eesmärk on edendada mõlema poole kestlikku arengut. Selles võetakse kohustus 
kaitsta töötajate põhiõigusi, elanike inimõigusi laiemalt ja keskkonda. Samuti on selle eesmärk 
toetada Vietnami jõupingutusi, mida tehakse selleks, et kasvatada ja arendada majandust kõigi 
oma inimeste hüvanguks.

Vastuseks Vietnami puhul esinevatele töötajate õigustega seotud ja keskkonnaalastele 
probleemidele hõlmab vabakaubandusleping kohustust rakendada Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni põhistandardeid (mis käsitlevad näiteks vabadust liituda sõltumatute 
ametiühingutega ja laste töö keelustamist) ning ÜRO konventsioone (nt kliimamuutuste vastase 
võitluse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse kohta).

Vaatamata Vietnamiga sõlmitava vabakaubanduslepingu majanduslikule kasule, on paljud 
sidusrühmad väljendanud kahtlusi inimõigustega seotud probleemide tõttu. Vietnami 
poliitilised muutused ei ole majandusliku arenguga sammu pidanud. Vietnam on endiselt 
üheparteiline riik, kus teisitimõtlemine ei ole lubatud. Vietnam kuulub maailmas riikide hulka, 
kus on kõige vähem vaba meediat (Piirideta Reporterite pressivabaduse indeksis oli ta 
2018. aastal 180 riigi hulgas 175. kohal). 

Vaatamata eespool nimetatud inimõigustega seotud probleemidele on arvamuse koostaja 
arvamusel, et vabakaubanduslepingu sõlmimine on nii ELi kui ka Vietnami huvides. Seda 
silmas pidades soovitab arvamuse koostaja anda kõnealusele lepingule nõusoleku.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita 
heaks ettepanek Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (INTA/8/14829); (2018/0356(NLE)).


