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BEKNOPTE MOTIVERING

Sedert enkele tientallen jaren leveren de EU en haar lidstaten een bijdrage aan de ontwikkeling 
van Vietnam in vele uiteenlopende sectoren en diverse regio’s en provincies van het land. Door 
de jaren heen werd Vietnam een van de snelst groeiende landen van de ASEAN (Associatie van 
Zuidoost-Aziatische staten) en werd het land dus een steeds aantrekkelijkere partner voor 
Europa en andere regio’s in de wereld. Volgens de Commissie had Vietnam tussen 2000 en 
2014 een gemiddeld groeipercentage van het bbp van rond de 6 %. 

De overeenkomst met Vietnam is de meest ambitieuze en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst 
die de EU ooit met een middeninkomensland heeft gesloten. Als zodanig vormt deze 
overeenkomst een nieuw ijkpunt voor de contacten van Europa met opkomende economieën. 
Niet alleen zal hiermee 99 % van de douanerechten op goederen worden afgeschaft, maar 
tevens worden de Vietnamese dienstenmarkten opengesteld voor bedrijven uit de EU. Volgens 
cijfers van de Europese Commissie zou dankzij de vrijhandelsovereenkomst de bloeiende 
Vietnamese economie ten belope van 15 % van het bbp worden gestimuleerd waarbij de 
Vietnamese uitvoer naar Europa met meer dan een derde zal toenemen.

De uiteindelijke doelstelling in Zuidoost-Azië is de sluiting van een interregionale 
vrijhandelsovereenkomst met alle tien ASEAN-landen. Een overeenkomst met Vietnam (de op 
een na grootste handelspartner van de EU in de regio) zou een belangrijke stap voorwaarts in 
deze richting zijn.

De overeenkomst is gericht op het bevorderen van de duurzame ontwikkeling aan beide zijden. 
Zij omvat verbintenissen ter bescherming van de grondrechten van mensen op de werkplek, van 
hun mensenrechten in het algemeen en van het milieu. Het is tevens de bedoeling de 
inspanningen van Vietnam inzake groei en economische ontwikkeling ten behoeve van zijn 
gehele bevolking te ondersteunen.

Ten aanzien van de zorgen over de arbeidsrechten en het milieu zijn in de 
vrijhandelsovereenkomsten verplichtingen opgenomen om de fundamentele normen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (bijvoorbeeld de vrijheid om zich bij onafhankelijke 
vakbonden aan te sluiten en het verbod op kinderarbeid) en VN-verdragen (bijvoorbeeld ter 
bestrijding van de klimaatverandering en ter bescherming van de biodiversiteit) toe te passen.

Ondanks de economische voordelen van een vrijhandelsovereenkomst met Vietnam hebben 
vele belanghebbenden hun bedenkingen geuit naar aanleiding van de zorgen over de 
mensenrechten. De politieke veranderingen in Vietnam hebben geen gelijke tred gehouden met 
de economische ontwikkeling. Het land blijft een eenpartijstaat waarin geen afwijkende mening 
wordt geduld. Het is een van de landen met de geringste persvrijheid (de 175e plaats onder de 
180 landen op de wereldindex voor persvrijheid 2018 van Verslaggevers zonder grenzen). 

Ondanks bovengenoemde zorgen over de mensenrechten is uw rapporteur voor advies van 
mening dat het sluiten van de vrijhandelsovereenkomst in het belang van zowel de EU als 
Vietnam is. Tegen deze achtergrond beveelt de rapporteur aan de overeenkomst goed te 
keuren.
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De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel betreffende 
de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische 
Republiek Vietnam; (2018/0356(NLE)).
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