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LYHYET PERUSTELUT

EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo vuosikymmenten ajan edistäneet Vietnamin kehitystä useilla 
maan elinkeinoelämän eri aloilla sekä alueilla ja maakunnissa. Vuosien mittaan maan 
kasvuvauhti on ollut yksi nopeimmista Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) maissa ja 
siksi siitä on tullut entistä houkuttelevampi kumppani Euroopalle ja muille maailman alueille. 
Komission mukaan Vietnamin BKT:n keskimääräinen kasvu on ollut noin 6 prosenttia 
vuosina 2000–2014. 

Sopimus Vietnamin kanssa on kunnianhimoisin ja kattavin vapaakauppasopimus, jonka EU 
on koskaan tehnyt keskitulotason maan kanssa. Näin se luo uuden vertailukohdan Euroopan 
unionin ja kehittyvien talouksien väliselle toiminnalle. Se ei ainoastaan poista yli 99:ää 
prosenttia tavaroihin sovellettavista tulleista vaan avaa myös Vietnamin palvelumarkkinat 
EU:n yrityksille. Euroopan komission lukujen mukaan vapaakauppasopimus voisi kasvattaa 
Vietnamin taloutta jopa 15 prosenttia BKT:stä siten, että Vietnamin vienti Eurooppaan kasvaa 
yli kolmanneksella.

Lopullisena tavoitteena Kaakkois-Aasiassa on kaikkien kymmenen ASEAN-maan kanssa 
tehtävä alueidenvälinen vapaakauppasopimus. Sopimus Vietnamin kanssa (EU:n toiseksi 
suurin kauppakumppani alueella) olisi tärkeä askel tähän suuntaan.

Sopimuksen tavoitteena on edistää molempien osapuolten kestävää kehitystä. Se sisältää 
velvoitteita suojella työntekijöiden perusoikeuksia, heidän ihmisoikeuksiaan laajemmin ja 
ympäristöä. Sillä pyritään myös tukemaan Vietnamin pyrkimyksiä kasvaa ja kehittää 
talouttaan koko kansan hyväksi.

Vastauksena Vietnamin työoikeuksia ja ympäristöä koskeviin huolenaiheisiin 
vapaakauppasopimuksessa sitoudutaan panemaan täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön 
keskeiset normit (jotka koskevat esimerkiksi vapautta liittyä riippumattomiin 
ammattijärjestöihin ja lapsityövoiman käytön kieltämistä) sekä YK:n yleissopimukset (jotka 
koskevat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa tai biologisen monimuotoisuuden 
suojelua).

Vietnamin kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen hyödyistä huolimatta monet sidosryhmät 
ovat suhtautuneet siihen varauksellisesti ihmisoikeuksiin liittyvien huolenaiheiden vuoksi. 
Poliittiset muutokset Vietnamissa ovat olleet taloudellista kehitystä hitaampia. Maassa on 
edelleen yksipuoluejärjestelmä, jonka mukaan toisinajattelijoita ei suvaita. Sen 
tiedotusvälineet kuuluvat vähiten vapaisiin maailmassa (Toimittajat ilman rajoja -järjestön 
vuoden 2018 lehdistönvapausindeksissä se on sijalla 175 yhteensä 180 maasta). 

Edellä mainituista ihmisoikeuksiin liittyvistä huolenaiheista huolimatta valmistelija katsoo, 
että vapaakauppasopimuksen tekeminen on sekä EU:n että Vietnamin etujen mukaista. Näin 
ollen valmistelija suosittaa tämän sopimuksen hyväksymistä.

******

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan 
parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä ehdotukselle Euroopan unionin ja Vietnamin 
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sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (INTA/8/14829), 
(2018/0356(NLE)).


