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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi 
vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06050/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
vabakaubanduslepingu eelnõu (00000/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 91 lõikele 1, artikli 100 lõikele 2, artikli 207 lõike 4 esimesele 
lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 
(C9‑0023/2019),

– võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni1, mis käsitleb otsuse 
eelnõu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0000/2019),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vietnami Sotsialistliku 
Vabariigi valitsusele ja parlamendile. 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.
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SELETUSKIRI

ELi ja Vietnami vabakaubandusleping on kõige terviklikum ja ambitsioonikam sedalaadi 
kokkulepe, mis on kunagi ELi ja arenguriigi vahel sõlmitud. See kujutab endast 
ambitsioonikate eesmärkidega mudelit ELi ja tärkava turumajandusega riikide vahelises 
kaubanduspoliitikas. Tegemist on mudeliga, mille raames peetakse võrdsetel alustel 
partneritena läbirääkimisi ja jagatakse ühist tegevuskava ja väärtusi, et ergutada 
majanduskasvu ja tööhõivet, suurendada konkurentsivõimet, vähendada vaesust ning 
koondada struktuurireforme. See on mudel, mille raames püüame luua vastastikku kasulikku 
partnerlust. 

Enam kui kolm aastat kestnud läbirääkimiste järel sõlmisid EL ja Vietnam 2015. aasta 
detsembris kaubanduslepingu ja investeerimislepingu. Seejärel kulus ELi ja Vietnami 
vabakaubanduslepingu õiguslikuks läbivaatamiseks koguni kaks ja pool aastat. Mõlemad 
pooled nõustusid ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu lõpliku tekstiga 2018. aasta juunis. 
Komisjon saatis 17. oktoobril 2018 ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu ministrite 
nõukogule heakskiitmiseks ja Euroopa Parlamendile ratifitseerimiseks2. Lepingule kirjutati 
alla 30. juunil 2019 Hanois ning nõukogu taotlus nõusoleku saamiseks tehti teatavaks 
parlamendi täiskogu istungil 15. juulil 2019.

Läbirääkimiste tulemusel jagatakse leping kaheks osaks – kaubanduse ja investeeringute osa –
, et see vastaks ELi vabakaubanduslepingute uuele struktuurile, lähtudes Euroopa Liidu Kohtu 
16. mai 2017. aasta arvamusest 2/15 Singapuri kohta. 

Vietnam on hoogsalt areneva, konkurentsivõimelise ja sidusa majandusega riik, kus on 
peaaegu 100 miljonit inimest, kasvav keskklass ning noor ja liikuv tööjõud. Lisaks on 
Vietnam üks kiireima majanduskasvuga Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) riike, 
kus SKP on ajavahemikus 2000–2018 kasvanud keskmiselt ligikaudu 6,51 %. Samuti on see 
üks avatuima ja vabakaubandust soosivaima majandusega riike piirkonnas.

Vabakaubanduslepinguga luuakse majanduskasvu ja arengu valdkonnas mõlemal pool uusi 
võimalusi. Näiteks kärbitakse selleks märkimisväärselt ELi toodete (sh autod, autovaruosad, 
masinad ja kodulinnud) tollimakse, kaitstes samas eriti tundlikke sektoreid.

EL on praegu Hiina järel Vietnami suurim kaubanduspartner ja USA järel suuruselt teine 
eksporditurg. ELi eksport riiki on viimase kümne aasta jooksul kasvanud igal aastal 
keskmiselt 5–7 %. Samas on liidu kaubandusbilansi puudujääk Vietnami suhtes suhteliselt 
suur: 2018. aastal jõudis see 27 miljardi euroni.

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingus võetakse kohustus kaitsta töötajate põhiõigusi, 
elanike inimõigusi laiemalt ja keskkonda. Lepingu eesmärk on olla Vietnami arengut ja 
sotsiaalset progressi soodustav vahend, et toetada Vietnami tema pingutustes kasvatada ja 
edendada oma majandust kogu oma rahva hüvanguks.

2 Vietnamile jäävad üldiste tariifsete soodustuste kava alusel kehtima ELi kaubandussoodustused veel kaheks 
aastaks alates lepingu jõustumise kuupäevast ja isegi kauem, kui kokku lepitud määrad on kõrgemad kui üldiste 
tariifsete soodustuste kava määr.
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ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingusse kuulub põhjalik ja siduv peatükk kaubanduse ja 
kestliku arengu kohta, milles käsitletakse töö- ja keskkonnaküsimusi. ELi ja Vietnami 
vabakaubandusleping kohustab Vietnami rakendama tema poolt ratifitseeritud 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioone ja tegema järjepidevaid 
pingutusi ülejäänud konventsioonide ratifitseerimiseks, nimelt konventsioonid nr 105 ja nr 87, 
mille ratifitseerimise kavandatud tähtajad esitas Vietnam 14. juunil 2019. 

Kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevate sätete rikkumise korral nähakse lepingus ette 
vaidluste lahendamise mehhanism, mis hõlmab valitsusi, sõltumatut eksperdikomisjoni ja 
kodanikuühiskonna rühmi. Kodanikuühiskonnal on kaubanduse ja kestliku arengu sätete 
rakendamise jälgimisel tähtis roll. Eelkõige nähakse lepinguga ette sisenõuanderühmade 
loomine, mis koosnevad ametiühingutest, keskkonnaorganisatsioonidest ja ettevõtjate 
ühendustest ning võivad esitada lepinguosalistele soovitusi sätete rakendamise kohta. Need 
nõuanderühmad luuakse kohe pärast lepingu jõustumist.

Lisaks kohustab leping mõlemat poolt rakendama rahvusvahelisi keskkonnalepinguid, näiteks 
Pariisi kokkulepet, soodustama eluslooduse, bioloogilise mitmekesisuse, metsade ja 
kalavarude kaitset ja säästvat majandamist ning kaasama kodanikuühiskonda nende võetud 
kohustuste mõlemal poolel rakendamise jälgimisse.

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu põhielemendid on järgmised:

 esimesel päeval pärast lepingu jõustumist muutub 65 % ELi ekspordist Vietnamisse 
tollimaksuvabaks, ülejäänud liberaliseeritakse kümne aasta pärast, kuid kehtima jääb 
paar erandit. EL liberaliseerib 71 % oma impordist lepingu jõustumisel ja 99 % 
muutub tollimaksuvabaks seitsme aasta pärast. Tariifid kaotatakse järk-järgult 
üleminekuperioodide jooksul, võimaldades tootjatel kohaneda;

 kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega on ELi ja 
Vietnami vabakaubanduslepingus sätestatud imporditud ja kodumaiste toodete 
vahel diskrimineerimise keeld ning kauba impordi suhtes keeldude või piirangute 
vastuvõtmise keeld;

 riiklikud kaubandusettevõtted on lubatud, kuid peavad tegutsema WTO eeskirjade 
kohaselt;

 ümbertöödeldud kaupu käsitletakse võrdväärselt uute kaupadega; 

 kummagi importiva lepinguosalise poolt liberaliseeritud põllumajandustoodete 
ekspordisubsiidiumide kehtestamine ja säilitamine on keelatud;

 mittepõllumajanduslike toodete puhul (v.a ravimid) aktsepteerib Vietnam 
päritolumärget „Made in EU“. Jätkuvalt aktsepteeritakse ELi liikmesriikidele 
viitavaid päritolumärkeid; 

 EL ja Vietnami vabakaubanduslepingus kasutatakse ELi lähenemisviisile vastavaid 
päritolureegleid, mille põhijooned on samad nagu ELi üldiste tariifsete soodustuste 
kava päritolureeglitel, kuid mis hõlmavad mitut piirangut, millega võetakse arvesse 
mõlema poole konkreetset olukorda; 

 kaubandustõkkeid käsitlevate sätetega minnakse kaugemale WTO raames võetud 
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kohustustest;

 Vietnam kohustub kohaldama samu toiduohutusnõudeid kõigist ELi liikmesriikidest 
pärit sarnastele toodetele. Asjaolu, et teatavate loomahaiguste puhul tunnustavad 
lepinguosalised konkreetselt ametlikku tervisestaatust, mida tunnustavad 
rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE), 
on uuenduslik ja aitab vähendada Vietnamis veiste spongioosse entsefalopaatiaga 
seotud probleeme;

 intellektuaalomandi õigused: Vietnam ühineb Maailma Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooni (WIPO) internetilepingutega (loometeoste kättesaadavus ja 
kasutamine internetis või muudes digitaalvõrkudes). Autorite, 
ringhäälinguorganisatsioonide, esinejate ja produtsentide õigusi täiendatakse, näiteks 
reprodutseerimis-, levitamis- ja üldsusele edastamise õigusega. Vietnam kohaldab 
WIPO soovitust üldtuntud kaubamärkide kaitse kohta. Vietnam on võtnud kohustuse 
pikendada disainilahenduste kaitseperioodi 15 aastani. Ravivahendite (sh bioloogilised 
ravimid) ja agrokeemiatoodete andmekaitse kestab viis aastat. Lepinguosalised 
kaitsevad taimesorte; 

 169 Euroopa geograafilist tähist saab kasu sellest, et neid tunnustatakse ja kaitstakse 
Vietnami turul ELi õigusaktidega võrreldaval tasemel. Samamoodi tunnustatakse ja 
kaitstakse ELis ka 39 Vietnami geograafilist tähist;

 teenuskaubandus: teenustesektor moodustab 40 % Vietnami SKPst. Kõnealuse 
lepinguga läheb Vietnam kaugemale WTO raames võetud kohustustest, tagab parema 
juurdepääsu mitmes ettevõtluse allsektoris (nt arhitektuuri- ja 
linnaplaneerimisteenused) ning võimaldab turule pääseda uutel sektoritel, nagu 
hoonete puhastamisteenused, pakendamisteenused, messiteenused jm. 
Kõrgharidusteenuste valdkonnas hakkas Vietnam esimest korda osutama piiriüleseid 
teenuseid. Finantsteenuste sektori väärtpaberite valdkonnas võttis Vietnam kohustuse 
tagada turulepääs ja võrdne kohtlemine. Vietnam avas kulleri- ja postiteenuste turu, 
v.a universaal- ja reserveeritud teenuste alla kuuluvad teenused;

 vabakaubanduslepingusse on kaasatud mitu eeskirja e-kaubanduse kohta, näiteks 
keeld kehtestada elektroonilise edastuse suhtes tollimakse;

 Vietnam ja EL on kokku leppinud korras, mis on kooskõlas WTO riigihangete 
lepingu eeskirjadega. See on eriti väärtuslik, sest Vietnam ei ole veel riigihangete 
lepinguga ühinenud. ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu peatükk riigihangete 
kohta on läbipaistvuse ja menetlusliku õigluse poolest võrreldav teiste 
vabakaubanduslepingutega, mille EL on sõlminud arenenud riikidega ja edasijõudnud 
arenguriikidega.

Järeldus
Kõnealune leping on tähtis hüppelaud ELi lõppeesmärgi suunas, milleks on 
piirkondadevaheline vabakaubanduspiirkond ASEANi riikidega. Singapuri ja Jaapaniga 
sõlmitud sarnaste lepingutega koos tugevdab see ELi suhteid Aasiaga ajal, kui mitmepoolsetel 
eeskirjadel põhinev kaubandus on seatud kahtluse alla. See annab protektsionistlike 
suundumuste vastase tugeva signaali. 
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ELi ja Vietnami kaubanduslepinguga kaotatakse üle 99 % kõigist tariifidest. See julgustab 
suuremat hulka Euroopa ettevõtteid sisenema Vietnami turule ja edendab Vietnami ettevõtjate 
pääsu ELi turule. 

Tegemist on kvaliteetse väärtustel põhineva lepinguga. Tänu kaubanduse ja arengu peatükile 
on kaubandusleping ka tähtis vahend kohaliku ärikeskkonna ja sotsiaal- ja 
keskkonnatingimuste parandamiseks. Arvestades Vietnami ametiasutuste võetud kohustusi ja 
konkreetseid meetmeid, toimib kaubandusleping juba praegu vahendina, mis toob Vietnami 
standardid rahvusvaheliste ja Euroopa töö- ja keskkonnanormide tasemele. Lepingu 
jõustumisel suureneb ELi võime mõjutada Vietnami inimõiguste ja keskkonnaga seotud 
küsimustes. 

Seepärast soovitab raportöör anda kõnealusele lepingule nõusoleku. 


