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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen 
tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06050/2019),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan 
väliseksi vapaakauppasopimukseksi (00000/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 
218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön 
(C9-0023/2019),

– ottaa huomioon ... 1 antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä 
päätökseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen(A9-0000/2019),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus on lajissaan kattavin ja 
kunnianhimoisin EU:n ja kehitysmaan välillä tehty sopimus. Sopimus toimii 
kunnianhimoisena mallina EU:n ja kehittyvien talouksien väliselle kauppapolitiikalle. Tässä 
mallissa osapuolet neuvottelevat tasaveroisina kumppaneina ja jakavat samat tavoitteet ja 
arvot. Niitä ovat kasvun ja työllisyyden edistäminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, 
köyhyyden vastainen taistelu ja rakenteellisten uudistusten lujittaminen. Tarkoituksena on 
saavuttaa kumpaakin osapuolta hyödyttävä kumppanuus.

Euroopan unioni ja Vietnam tekivät kauppa- ja investointisopimukset joulukuussa 2015 yli 
kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen. Tämän jälkeen vapaakauppasopimuksen oikeudellinen 
tarkastelu jatkui kahden ja puolen vuoden ajan. Molemmat osapuolet hyväksyivät lopullisen 
sopimustekstin kesäkuussa 2018. Komissio lähetti sopimuksen 17. lokakuuta 2018 
neuvostolle hyväksyttäväksi ja Euroopan parlamentin ratifioitavaksi2. Sopimus allekirjoitettiin 
Hanoissa 30. kesäkuuta 2019, ja hyväksyntää koskevasta neuvoston pyynnöstä ilmoitettiin 
parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 2019.

Neuvottelujen tuloksena sopimus on jaettu kahteen osaan eli kauppa- ja investointiosaan. 
Näin se noudattaa EU:n vapaakauppasopimusten uutta rakennetta, joka perustuu 
16. toukokuuta 2017 annettuun unionin tuomioistuimen lausuntoon 2/15 Singaporen kanssa 
tehdystä vapaakauppasopimuksesta. 

Vietnamin talous on nopeasti kasvava, kilpailukykyinen ja verkottunut. Maassa on lähes sata 
miljoonaa asukasta, kasvava keskiluokka ja nuorta ja aktiivista työvoimaa. Vietnam on 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) nopeimmin kasvavia jäsenmaita, ja BKT:n kasvu 
on ollut keskimäärin 6,51 prosenttia vuosina 2000–2018. Maa kuuluu koko alueen 
avoimimpiin ja vapaakauppamyönteisimpiin.

Vapaakauppasopimus avaa uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen molemmin puolin. 
Se esimerkiksi laskee huomattavasti tullimaksuja, joita asetetaan EU:sta tuotaville tuotteille, 
kuten autoille, autonosille, koneille ja siipikarjanlihalle. Samalla sopimus kuitenkin suojaa 
erityisen herkkiä aloja.

EU on Vietnamin toiseksi tärkein kauppakumppani Kiinan jälkeen ja toiseksi suurin 
vientimarkkina-alue Yhdysvaltojen jälkeen. Vienti EU:sta Vietnamiin on kasvanut viimeisen 
kymmenen vuoden ajan keskimäärin 5–7 prosentin vuosivauhtia. Unionin kauppataseen 
alijäämä Vietnamin kanssa käytävässä kaupassa on kuitenkin suhteellisen korkea. Vuonna 
2018 se oli 27 miljardia euroa.

Vapaakauppasopimus sisältää velvoitteita suojella työntekijöiden perusoikeuksia, yleisempiä 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Sen on tarkoitus toimia Vietnamissa kehityksen ja sosiaalisen 
edistyksen välineenä ja tukea Vietnamia sen pyrkimyksissä kasvaa ja kehittää talouttaan koko 
kansan hyväksi.

2 EU:n Vietnamille myöntämät kauppaetuudet pysyvät voimassa yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisesti kaksi 
vuotta sopimuksen voimaantulon jälkeen ja pidempäänkin silloin kun neuvotellut tariffit ylittävät yleisen 
tullietuusjärjestelmän mukaiset tariffit.
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Sopimukseen sisältyy kattava ja sitova kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, joka 
käsittelee työ- ja ympäristökysymyksiä. Sopimus sitoo Vietnamia panemaan täytäntöön 
ratifioimansa keskeiset ILO:n yleissopimukset ja ponnistelemaan määrätietoisesti vielä jäljellä 
olevien yleissopimusten 105 ja 87 ratifioimiseksi, joiden ratifioinnin tavoiteajankohdat 
Vietnam esitti 14. kesäkuuta 2019.

Jos kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia määräyksiä ei noudateta, sopimuksessa määrätään 
riitojenratkaisumekanismista, jonka osapuolina ovat hallitukset, riippumaton 
asiantuntijapaneeli ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät. Kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä 
tehtävä valvoa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten täytäntöönpanoa. 
Sopimuksessa määrätään muun muassa, että perustetaan ammattiliitoista, 
ympäristöjärjestöistä ja yrittäjäjärjestöistä koostuvia kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä, jotka 
voivat antaa sopimuspuolille suosituksia näiden määräysten täytäntöönpanosta. Ryhmät 
perustetaan nopeasti sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Sopimus myös velvoittaa molemmat osapuolet panemaan täytäntöön kansainväliset 
ympäristösopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimuksen, edistämään luonnonvaraisen 
kasviston ja eläimistön, luonnon monimuotoisuuden sekä metsien ja kalakantojen suojelua ja 
kestävää hoitoa ja ottamaan kansalaisyhteiskunnan mukaan näiden sitoumusten toteutumisen 
seurantaan.

Vapaakauppasopimuksen tärkeimmät kohdat ovat seuraavat:

 Sopimuksen tultua voimaan 65 prosenttia EU:n tuotteiden viennistä Vietnamiin on 
tullitonta välittömästi. Jäljelle jäävä osuus vapautetaan tulleista kymmenen vuoden 
kuluttua muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. EU vapauttaa tulleista 71 prosenttia 
Vietnamista tuoduista tuotteista sopimuksen tullessa voimaan, ja 99 prosenttia 
tuontituotteista on tullittomia seitsemän vuoden kuluttua. Tariffit poistetaan vähitellen 
siirtymäkausien kuluessa, jolloin tuottajille jää aikaa sopeutua muutokseen.

 Sopimus kieltää tuontituotteiden ja kotimaassa tuotettujen tuotteiden erilaisen 
kohtelun ja estää osapuolia ottamasta käyttöön minkään tavaran tuontiin sovellettavia 
kieltoja tai rajoituksia WTO:n sääntöjen mukaisesti.

 Valtion kaupalliset yritykset ovat sallittuja, mutta niiden on toimittava WTO:n 
sääntöjen mukaan.

 Uudelleenvalmistettuja tuotteita kohdellaan samalla tavalla kuin uusia.

 Sopimus kieltää ottamasta käyttöön ja ylläpitämästä vientitukia sellaisille 
maataloustuotteille, jotka tuojaosapuoli on vapauttanut tulleista.

 Vietnam hyväksyy ”Made in EU” -alkuperämerkinnän muille kuin 
maataloustuotteille (lääkkeitä lukuun ottamatta). EU:n jäsenvaltioihin viittaavat 
alkuperämerkinnät hyväksytään jatkossakin.

 Sopimukseen sisältyvissä alkuperäsäännöissä sovelletaan EU:n lähestymistapaa. 
Pääpiirteet ovat samat kuin EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsäännöissä, 
mutta mukana on useita rajoituksia, joissa on otettu huomioon kummankin osapuolen 
erityistilanne.
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 Kaupan esteitä koskevat määräykset ylittävät WTO:n asettamat velvoitteet.

 Vietnam sitoutuu soveltamaan samoja elintarvikkeiden turvallisuusvaatimuksia 
kaikista EU:n jäsenvaltioista tuotuihin toisiaan vastaaviin tuotteisiin. Osapuolet ottavat 
erityisesti huomioon Maailman eläintautijärjestön (OIE) ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen vahvistaman eläinten terveystilanteen tiettyjen eläintautien kohdalla. Tämä 
innovatiivinen lähestymistapa auttaa poistamaan Vietnamissa BSE-tautiin liittyviä 
esteitä.

 Teollis- ja tekijänoikeudet: Vietnam liittyy WIPOn internetsopimuksiin, joilla 
säännellään luovien teosten käyttöoikeuksia internetissä ja muissa digitaalisissa 
verkoissa. Tekijät, lähetystoiminnan harjoittajat, esittävät taiteilijat ja tuottajat saavat 
lisäoikeuksia, joita ovat valmistamisoikeus, levitysoikeus ja yleisölle välittämistä 
koskeva oikeus. Vietnam ottaa käyttöön WIPOn suosituksen tunnettujen 
tavaramerkkien suojaamisesta. Vietnam on sitoutunut pidentämään mallisuojan kestoa 
15 vuoteen. Lääkkeiden (myös biologisten lääkkeiden) ja maatalouskemikaalien 
suojan kestoksi on määrätty viisi vuotta. Osapuolten on suojattava 
kasvinjalostajanoikeuksia.

 Yhteensä 169 eurooppalaista maantieteellistä merkintää saa Vietnamin 
markkinoilla tunnustuksen ja suojan, joka on verrattavissa EU-lainsäädännön 
mukaiseen tasoon. Lisäksi 39 vietnamilaista maantieteellistä merkintää saa EU:ssa 
vastaavan tunnustuksen ja suojan.

 Palvelukauppa: Palveluala muodostaa 40 prosenttia Vietnamin BKT:sta. Sopimuksen 
myötä Vietnam ylittää WTO-sitoumuksensa ja mahdollistaa paremman pääsyn useille 
liiketoiminnan aloille (kuten arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelupalveluihin) ja avaa 
pääsyn uusille markkinoille muun muassa rakennussiivous-, pakkaus- ja messualoilla. 
Korkeakoulutuspalvelujen osalta Vietnam on avannut rajat ylittävät palvelut ensi 
kertaa. Rahoitus- ja arvopaperipalvelujen osalta Vietnam on sitoutunut markkinoille 
pääsyyn ja kansalliseen kohteluun. Vietnam on avannut sekä kuriiri- että postipalvelut 
yleispalveluja ja varattuja palveluja lukuun ottamatta.

 Vapaakauppasopimus edistää sähköisen kaupankäynnin sääntelyä, ja siihen sisältyy 
muun muassa sähköisiä siirtoja koskevien tullien kielto.

 Vietnam ja EU ovat sopineet WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 
(GPA) mukaisista menettelysäännöistä. Tämä on erityisen arvokasta siksi, että 
Vietnam ei ole vielä liittynyt GPA-sopimukseen. Vapaakauppasopimuksen julkisia 
hankintoja koskevassa luvussa on saavutettu avoimuuden ja menettelyn 
oikeudenmukaisuuden taso, joka on verrattavissa EU:n teollisuusmaiden ja 
pidemmälle kehittyneiden kehitysmaiden kanssa tekemiin muihin 
vapaakauppasopimuksiin.

Päätelmä
Sopimus on tärkeä askel kohti EU:n ja koko ASEAN-alueen välistä vapaakauppa-aluetta, 
jonka saavuttaminen on EU:n perimmäinen tavoite. Yhdessä Singaporen ja Japanin kanssa 
tehtyjen vastaavanlaisten sopimusten kanssa tämä sopimus vahvistaa EU:n suhteita Aasiaan 
aikana, jolloin monenvälinen sääntöihin pohjautuva kauppayhteistyö asetetaan usein 
kyseenalaiseksi. Sopimus toimii vahvana protektionistisen suuntauksen vastaisena viestinä.
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EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen myötä poistuu 99 prosenttia kaikista 
tulleista. Sopimus kannustaa entistä useampia eurooppalaisia yrityksiä toimimaan 
Vietnamissa ja tarjoaa vietnamilaisille yrityksille entistä paremman pääsyn EU:n 
markkinoille.

Sopimus on laadukas ja perustuu yhteisille arvoille. Kaupankäyntiä ja kehitystä koskevan 
luvun ansiosta sopimus on myös tärkeä työkalu, jolla voidaan parantaa paikallista 
liiketoimintaympäristöä, sosiaalisia oloja ja ympäristöoloja. Kauppasopimuksen myötä 
Vietnamin viranomaiset ovat jo tehneet sitoumuksia ja toteuttaneet konkreettisia toimia, 
joiden avulla vietnamilaisia työ- ja ympäristönormeja kehitetään kohti kansainvälistä ja 
eurooppalaista tasoa. Kun sopimus tulee voimaan, EU saa entistä enemmän vaikutusvaltaa 
painostaa Vietnamia parannuksiin ihmisoikeus- ja ympäristöasioissa.

Esittelijä suosittaa siksi tämän sopimuksen hyväksymistä.


