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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (06050/2019),

– der henviser til udkast til frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Den 
Socialistiske Republik Vietnam (00000/2019),

– der henviser til Rådets anmodning om godkendelse i henhold til artikel 91, stk. 1, artikel 
100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. 
v), og artikel 218, stk. 7, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C9-0023/2019),

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...1 om udkastet til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2019),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Socialistiske Republik Vietnams 
regering og parlament.

1 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.
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BEGRUNDELSE

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam er den mest omfattende og ambitiøse aftale af sin art, 
der nogensinde er indgået mellem EU og et udviklingsland. Den udgør en ambitiøs model for 
EU's handelspolitik over for nye vækstøkonomier. En model, hvor vi forhandler som partnere 
på lige fod og deler en fælles dagsorden og værdier for at stimulere væksten og beskæftigelsen, 
styrke konkurrenceevnen, bekæmpe fattigdom og konsolidere strukturreformer. En model, hvor 
vi ønsker at opnå et gensidigt fordelagtigt partnerskab. 

EU og Vietnam indgik handels- og investeringsaftaler i december 2015 efter mere end tre års 
forhandlinger. Derefter pågik den juridiske gennemgang af frihandelsaftalen mellem EU og 
Vietnam i hele to et halvt år. Begge parter blev enige om den endelige tekst til frihandelsaftalen 
mellem EU og Vietnam i juni 2018. Kommissionen sendte den 17. oktober 2018 
frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam til Ministerrådet til godkendelse og ratifikation i 
Europa-Parlamentet2. Aftalen blev undertegnet den 30. juni 2019 i Hanoi, og Rådets 
anmodning om godkendelse blev bekendtgjort på Parlamentets plenarmøde den 15. juli 2019.

Det forhandlede resultat er en opdeling af aftalen i to dele – en handels- og en investeringsdel 
– for at følge den nye struktur i EU-frihandelsaftaler baseret på EU-Domstolens udtalelse 2/15 
om Singapore af 16. maj 2017. 

Vietnam er en blomstrende, konkurrencedygtig og integreret økonomi med næsten 100 
millioner borgere, en voksende middelklasse og en ung og dynamisk arbejdsstyrke. Vietnam er 
også er en af de hurtigst voksende økonomier i ASEAN med en gennemsnitlig vækstrate for 
BNP på omkring 6,51 % fra 2000 til 2018. Det er også en af de mest åbne og 
frihandelsorienterede økonomier i regionen.

Frihandelsaftalen vil skabe nye muligheder for vækst og udvikling på begge sider – f.eks. ved 
at indføre betydelige toldnedsættelser på EU's produkter, herunder biler, reservedele til biler, 
maskiner og fjerkræ, samtidig med at de sektorer, der er særligt følsomme, beskyttes.

EU er i øjeblikket Vietnams største handelspartner efter Kina og det næststørste eksportmarked 
efter USA. EU's eksport til landet er i de seneste ti år steget hvert år med gennemsnitligt 5-7 %. 
Unionens handelsunderskud med Vietnam er imidlertid forholdsvis højt og nåede op på 27 mia. 
EUR i 2018.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam omfatter forpligtelser til at beskytte menneskers 
grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, deres menneskerettigheder mere generelt og 
miljøet. Den er udformet som et instrument til udvikling og sociale fremskridt i Vietnam for at 
støtte landet i dets bestræbelser på at skabe vækst og udvikle sin økonomi til gavn for hele 
landets befolkning.

2 Vietnam vil fortsat have handelspræferencer med EU under det generelle toldpræferencesystem i 2 år fra aftalens 
ikrafttræden og endnu længere, når de forhandlede satser er højere end GSP-satserne.
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Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam indeholder et omfattende og bindende kapitel om 
handel og bæredygtig udvikling, der handler om arbejds- og miljøspørgsmål. Frihandelsaftalen 
mellem EU og Vietnam forpligter Vietnam til at gennemføre de centrale ILO-konventioner, 
som det har ratificeret, og til at gøre en vedholdende indsats for at ratificere de udestående 
konventioner, nemlig 105 og 87, som Vietnam fremlagde planlagte ratifikationsdatoer for den 
14. juni 2019. 

Hvis bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling ikke overholdes, indeholder aftalen 
bestemmelser om en tvistbilæggelsesmekanisme, der involverer regeringer, et uafhængigt panel 
af eksperter og civilsamfundsgrupper. Civilsamfundet spiller en afgørende rolle i 
overvågningen af gennemførelsen af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling. 
Aftalen fastsætter navnlig, at der skal oprettes interne rådgivende grupper bestående af 
fagforeninger, miljøorganer og erhvervssammenslutninger, som kan fremsætte henstillinger til 
parterne om gennemførelsen af disse bestemmelser. Disse rådgivende grupper etableres hurtigt 
efter aftalens ikrafttræden.

Aftalen forpligter også de to parter til at gennemføre internationale miljøaftaler såsom 
Parisaftalen, at fremme bevarelse og bæredygtig forvaltning af vilde dyr og planter, 
biodiversitet, skovbrug og fiskeri og at inddrage civilsamfundet i overvågningen af begge 
parters gennemførelse af disse tilsagn.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam indeholder følgende hovedelementer:

 Fra dag ét efter ikrafttrædelsen vil 65 % af EU's eksport til Vietnam være toldfri, 
resten vil – med få undtagelser – blive liberaliseret efter ti år. EU vil liberalisere 71 % 
af sin import ved aftalens ikrafttræden, og 99 % vil være toldfri efter syv år. Tolden vil 
blive fjernet gradvist i løbet af overgangsperioder, hvilket giver producenterne mulighed 
for at tilpasse sig.

 Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam forbyder forskelsbehandling mellem 
importerede varer og varer produceret i EU og forbyder, at der indføres forbud mod 
eller begrænsninger på import af varer, der er fremstillet i overensstemmelse med WTO-
reglerne.

 Statslige handelsforetagender er tilladte, men skal operere i overensstemmelse med 
WTO-reglerne.

 Genfremstillede varer vil blive behandlet på samme måde som nye varer. 

 Det er forbudt at indføre og opretholde eksportsubsidier vedrørende landbrugsvarer, 
som hver importerende part har liberaliseret.

 Vietnam accepterer oprindelsesmærkningen "Made in EU" for 
ikkelandbrugsprodukter (med undtagelse af lægemidler). Oprindelsesmærkning, der 
henviser til EU-medlemsstaterne, vil fortsat blive accepteret. 

 Oprindelsesreglerne i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam følger EU's tilgang, 
og deres hovedtræk er de samme som dem, der gælder for oprindelsesreglerne i EU's 
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generelle toldpræferencesystem, men indeholder en række begrænsninger, der tager 
hensyn til begge parters specifikke situation. 

 Bestemmelser, der omhandler handelshindringer, er mere vidtgående end WTO's 
forpligtelser.

 Vietnam forpligter sig til at anvende samme krav til fødevaresikkerhed på produkter 
af samme type fra alle EU's medlemsstater. Parternes særlige anerkendelse af den 
officielle sundhedsstatus, der er godkendt af internationale organisationer som OIE for 
visse sygdomme hos dyr, er innovativ og vil bidrage til at fjerne hindringerne i Vietnam 
med relation til kogalskab (BSE).

 Intellektuel ejendomsret Vietnam vil tiltræde WIPO's internettraktater (adgang til og 
anvendelse af kreative værker på internettet eller andre digitale net). Forfattere, radio- 
og TV-stationer, udøvende kunstnere og producenter opnår yderligere rettigheder såsom 
retten til reproduktion, distribution eller kommunikation til offentligheden. Vietnam vil 
gennemføre WIPO's henstilling om beskyttelse af kendte varemærker. Vietnam har 
forpligtet sig til at forlænge beskyttelsestiden for design til 15 år. Databeskyttelsen i 
forbindelse med lægemidler (herunder biologiske præparater) og agrokemiske 
produkter er blevet fastsat til fem år. Parterne beskytter plantesortsrettigheder. 

 169 europæiske geografiske betegnelser vil drage fordel af anerkendelse og 
beskyttelse på det vietnamesiske marked på et niveau svarende til det i EU-
lovgivningen. Desuden vil 39 vietnamesiske geografiske betegnelser blive anerkendt og 
beskyttet som sådanne i EU.

 Handel med tjenesteydelser inden for servicesektoren tegner sig for 40 % af Vietnams 
BNP. Med denne aftale går Vietnam ud over sine forpligtelser under WTO og giver 
bedre adgang til en række af erhvervslivets delsektorer (f.eks. arkitekt- og 
byplanlægningsvirksomhed) og tilbyder ny markedsadgang til sektorer som f.eks. 
bygningsrengøring, emballering, handelsmesser og andre. Inden for videregående 
uddannelse har Vietnam for første gang åbnet for grænseoverskridende tjenesteydelser. 
Inden for finansielle tjenesteydelser og værdipapirer har Vietnam forpligtet sig til at 
sikre markedsadgang og national behandling. Vietnam har åbnet både kurer- og 
posttjenester, bortset fra dem, der er omfattet af forsyningspligten, og tjenesteydelser, 
der er omfattet af eneret.

 Frihandelsaftalen fremmer en række regler vedrørende e-handel såsom forbud mod 
told på elektroniske overførsler.

 Vietnam og EU er blevet enige om discipliner (ikkebindende regler) i overensstemmelse 
med WTO's aftale om offentlige udbud (GPA). Dette er særligt værdifuldt, da Vietnam 
endnu ikke er tiltrådt GPA. Kapitlet om offentlige udbud i frihandelsaftalen mellem EU 
og Vietnam sikrer til en vis grad gennemsigtighed og retfærdighed i forhold til andre 
frihandelsaftaler, som EU har indgået med udviklede lande og mere udviklede 
udviklingslande.

Konklusion
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Aftalen er et vigtigt trin på vejen mod EU's endelige mål om et interregionalt frihandelsområde 
med ASEAN-landene. Sammen med lignende aftaler med Singapore og Japan styrker den EU's 
forbindelser med Asien på et tidspunkt, hvor der stilles spørgsmålstegn ved multilateralt 
regelbaseret handel. Det er et stærkt signal imod protektionistiske tendenser. 

Handelsaftalen mellem EU og Vietnam vil fjerne over 99 % af alle toldsatserne. Den vil 
tilskynde flere europæiske virksomheder til at være til stede i Vietnam og fremme bedre adgang 
til EU-markedet for vietnamesisk erhvervsliv. 

Det er en aftale af høj kvalitet baseret på værdier. Med handels- og udviklingskapitlet er 
handelsaftalen også et vigtigt redskab til at forbedre det lokale erhvervsmiljø og sociale og 
miljømæssige forhold. Med alle de vietnamesiske myndigheders tilsagn og konkrete skridt 
fungerer handelsaftalen allerede som et redskab til at løfte de vietnamesiske standarder op på 
niveau med internationale og europæiske arbejds- og miljønormer. Med ikrafttrædelsen af 
aftalen vil EU få større styrke til at lægge pres på Vietnam i menneskerettigheds- og 
miljøspørgsmål. 

Ordføreren henstiller derfor, at aftalen godkendes. 


