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KORTFATTAD MOTIVERING

EU och dess medlemsstater har under årtionden bidragit till Vietnams utveckling inom många 
av landets olika sektorer, regioner och provinser. Under åren har Vietnam har uppvisat en av 
de snabbaste tillväxttakterna i länderna i Asean (Sydostasiatiska nationers förbund) och har 
därför blivit en allt attraktivare partner för EU och andra regioner i världen. Enligt 
kommissionen hade Vietnam en genomsnittlig BNP-tillväxttakt på cirka 6 % mellan 2000 och 
2014. 

Avtalet med Vietnam är det mest ambitiösa och omfattande frihandelsavtal som EU någonsin 
har ingått med ett medelinkomstland. Som sådant anger det ett nytt riktmärke för 
Europas engagemang med tillväxtekonomier. Genom avtalet avvecklas över 99 % av tullarna på 
varor, och Vietnams tjänstemarknader öppnas också för EU:s företag. Enligt kommissionens 
siffror kan frihandelsavtalet komma att stimulera Vietnams kraftigt expanderande ekonomi med 
upp till 15 % av BNP, och Vietnams export till EU kan växa med över en tredjedel.

Det slutgiltiga målet i Sydostasien är ett mellanregionalt frihandelsavtal med alla tio länder 
i Asean. Ett avtal med Vietnam (EU:s andra största handelspartner i regionen) vore ett viktigt 
steg i denna riktning.

Avtalet syftar till att främja hållbar utveckling på båda sidor. Det innehåller åtaganden om att 
skydda människors grundläggande rättigheter i arbetslivet, deras mänskliga rättigheter 
i bredare bemärkelse och miljön. Det syftar också till att stödja Vietnams strävan att växa och 
utveckla sin ekonomi till förmån för hela befolkningen. 

Med anledning av arbetstagarrättigheter och miljöproblem i Vietnam innehåller 
frihandelsavtalet åtaganden om att genomföra ILO:s grundläggande normer (t.ex. om friheten 
att ansluta sig till oberoende fackföreningar och om förbud mot barnarbete) och 
FN:s konventioner (om till exempel kampen mot klimatförändringar och skyddet av den 
biologiska mångfalden). 

Trots de ekonomiska fördelarna med ett frihandelsavtal med Vietnam har många aktörer 
framfört reservationer på grund av människorättsfrågor. Den politiska utvecklingen i Vietnam 
har inte hållit jämna steg med den ekonomiska utvecklingen. Landet är fortfarande en 
enpartistat där ingen opposition är tillåten. Medierna hör till världens mest ofria (på plats 175 
av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2018). 

Trots ovannämnda människorättsfrågor anser föredraganden att ingående av frihandelsavtalet 
ligger i både EU:s och Vietnams intresse. Mot bakgrund av detta rekommenderar han därför 
att avtalet godkänns.

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget om ingående av frihandelsavtalet 
mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (INTA/8/14829). 
(2018/0356(NLE)).


