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KRATKA OBRAZLOŽITEV

EU in njene države članice že več desetletij prispevajo k razvoju Vietnama v številnih od 
njegovih različnih sektorjev ter v vrsti njegovih regij in pokrajin. Država v zadnjih letih beleži 
stopnjo rasti, ki se je med državami združenja ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije) 
najhitreje povečevala, zato je za Evropo in druge svetovne regije postajala vse bolj privlačna 
partnerica. Po podatkih Komisije je povprečna stopnja rasti BDP Vietnama med letoma 2000 
in 2014 znašala približno 6 %.

Sporazum z Vietnamom je najbolj ambiciozen in celovit sporazum o prosti trgovini, ki ga je 
EU doslej sklenila z državo s srednjim dohodkom. Kot takšen predstavlja mejnik za sodelovanje 
Evrope z gospodarstvi v vzponu. Z njim bo odpravljenih več kot 99 % carinskih dajatev na 
blago, poleg tega pa bodo podjetja EU dobila dostop do vietnamskih trgov storitev. Po podatkih 
Evropske komisije bi se lahko s sporazumom o prosti trgovini že tako cvetoče gospodarstvo 
Vietnama povečalo za kar 15 % BDP, pri čemer bi se vietnamski izvoz v Evropo povečal za 
več kot tretjino.

Kot končni cilj za jugovzhodno Azijo, naj bi bil z vsemi desetimi državami združenja ASEAN 
sklenjen medregijski sporazum o prosti trgovini – pomemben korak v tej smeri bi bil sporazum 
z Vietnamom (drugim največjim trgovinskim partnerjem EU v regiji).

Cilj sporazuma je na obeh straneh spodbujati trajnostni razvoj. Sporazum vsebuje obveznosti 
glede varstva osnovnih pravic delavcev in njihovih človekovih pravic nasploh, pa tudi glede 
varstva okolja. Prav tako je njegov cilj podpreti prizadevanja Vietnama za rast in razvoj 
gospodarstva v korist vseh njegovih prebivalcev.

Ker obstajajo pomisleki v zvezi s pravicami delavcev in okoljskimi vprašanji v Vietnamu, so 
bile v sporazum o prosti trgovini vključene tudi obveznosti glede izvajanja temeljnih 
standardov Mednarodne organizacije dela (na primer o svobodi združevanja v neodvisne 
sindikate in prepovedi dela otrok) in konvencij OZN (na primer o boju proti podnebnim 
spremembam in varovanju biotske raznovrstnosti).

Številni deležniki so – čeprav sporazum o prosti trgovini z Vietnamom prinaša gospodarske 
koristi – v zvezi z njim izrazili zadržke zaradi pomislekov v zvezi s človekovimi pravicami. 
Gospodarski razvoj namreč ni prinesel političnih sprememb v Vietnamu: še vedno je 
enostrankarska država, v kateri se nestrinjanje ne tolerira. Ima tudi nekaj najmanj svobodnih 
medijev na svetu (na svetovni lestvici svobode tiska za leto 2018, ki jo pripravlja organizacija 
Novinarji brez meja, izmed 180 držav zaseda 175. mesto).

Pripravljavec mnenja kljub zgoraj izraženim pomislekom v zvezi s človekovimi pravicami 
meni, da bo sklenitev sporazuma o prosti trgovini koristila tako EU kot Vietnamu. Ob 
upoštevanju tega zato priporoča, da se sklenitev sporazuma odobri.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj priporoči 
odobritev Parlamenta za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in 
Socialistično republiko Vietnam; (2018/0356(NLE)).
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