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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06050/2019),

– ņemot vērā projektu brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku (00000/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 91. panta 1. punktu, 100. panta 2. punktu, 207. panta 
4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 
218. panta 7. punktu (C9-0023/2019),

– ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju1 par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdībai un 
parlamentam.

1 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.
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PASKAIDROJUMS

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums (EVFTA) ir visaptverošākais un vērienīgākais 
šāda veida darījums, kas noslēgts starp ES un jaunattīstības valsti. Tas uzskatāms par vērienīgu 
ES tirdzniecības politikas paraugu attiecībās ar jaunietekmes ekonomikām. Tas ir paraugs, kas 
apliecina, ka esam līdzvērtīgi sarunu partneri un ka mums ir kopīga programma un vērtības, lai 
stimulētu izaugsmi un nodarbinātību, palielinātu konkurētspēju, cīnītos pret nabadzību un 
konsolidētu strukturālas reformas. Tas ir paraugs, kas parāda, ka cenšamies izveidot savstarpēji 
izdevīgu partnerību. 

Pēc vairāk nekā trīs gadus ilgušām sarunām ES un Vjetnama 2015. gada decembrī noslēdza 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus. Pēc tam divus ar pusi gadus notika EVFTA juridiska 
pārskatīšana. Par EVFTA galīgo tekstu abas puses vienojās 2018. gada jūnijā. 2018. gada 
17. oktobrī Komisija nosūtīja EVFTA Padomei apstiprināšanai un Eiropas Parlamentam 
ratifikācijai2. Nolīgumu parakstīja 2019. gada 30. jūnijā Hanojā, un par Padomes piekrišanas 
pieprasījumu tika paziņots Parlamenta 2019. gada 15. jūlija plenārsēdē.

Sarunu rezultātā nolīgums ir sadalīts divās — tirdzniecības un ieguldījumu — daļās, lai ņemtu 
vērā jauno ES BTN struktūru, pamatojoties uz Tiesas 2017. gada 16. maija atzinumu 2/15 par 
BTN ar Singapūru. 

Vjetnama ir plaukstoša, konkurētspējīga un savienota ekonomika ar gandrīz 100 miljoniem 
iedzīvotāju, augošu vidusslāni un jaunu un dinamisku darbaspēku. Vjetnama ir arī viena no 
visstraujākās izaugsmes valstīm ASEAN ar aptuveni 6,51 % IKP pieaugumu laikposmā no 
2000. līdz 2018. gadam. Tā ir arī viena no atvērtākajām un brīvākajām tirdzniecības 
ekonomikām reģionā.

Ar BTN tiks radītas jaunas izaugsmes un attīstības iespējas abām pusēm, piemēram, būtiski 
samazinot muitas nodokļus ES produktiem, tostarp automašīnām, autodaļām, mehānismiem un 
mājputniem, vienlaikus aizsargājot tās nozares, kuras ir jo īpaši sensitīvas.

ES pašreiz ir Vjetnamas lielākā tirdzniecības partnere aiz Ķīnas un otrais lielākais eksporta 
tirgus aiz ASV. ES eksports uz šo valsti pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis vidēji par 5–7 % 
gadā. Taču Savienības tirdzniecības deficīts ar Vjetnamu ir samērā augsts un 2018. gadā 
sasniedza 27 miljardus EUR.

EVFTA ietver saistības aizsargāt iedzīvotāju pamattiesības darbavietā, plašākas cilvēktiesības 
un vidi. Tas izstrādāts kā Vjetnamas attīstības un sociālā progresa instruments, lai atbalstītu 
Vjetnamu tās centienos panākt ekonomikas izaugsmi un attīstību visu iedzīvotāju labā.

EVFTA ietver visaptverošu un saistošu sadaļu par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (TIA), 

2 Divus gadus, sākot no nolīguma stāšanās spēkā, un pat ilgāk, ja saskaņotās likmes būs 
augstākas nekā VPS likme, Vjetnama tirdzniecībā ar ES turpinās izmantot priekšrocības 
saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu.
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kurā risināti ar darbaspēku un vidi saistīti jautājumi. EVFTA uzliek par pienākumu Vjetnamai 
īstenot SDO pamatkonvencijas, kuras tā ir ratificējusi, un apņēmīgi censties ratificēt pārējās 
konvencijas, proti, konvencijas Nr. 105 un Nr. 87, kuru ratifikācijas datumus Vjetnama paziņoja 
2019. gada 14. jūnijā. 

TIA noteikumu neievērošanas gadījumā nolīgumā ir paredzēts strīdu izšķiršanas mehānisms, 
kurā ir iesaistītas valdības, neatkarīgu ekspertu grupa un pilsoniskās sabiedrības grupas. 
Pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības noteikumu 
īstenošanas uzraudzībā. Konkrētāk, nolīgumā ir paredzēta vietēju konsultatīvu grupu (VKG) 
izveide, kuru sastāvā būtu arodbiedrības, vides struktūras un uzņēmumu asociācijas, kas var 
sniegt pusēm ieteikumus par šo noteikumu īstenošanu. Šīs konsultatīvās grupas jāizveido drīz 
pēc nolīguma stāšanās spēkā.

Nolīgums abām pusēm uzliek par pienākumu īstenot arī starptautiskus nolīgumus vides jomā, 
piemēram, Parīzes nolīgumu, atbalstīt savvaļas augu un dzīvnieku, bioloģiskās daudzveidības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības saglabāšanu un ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī iesaistīt 
pilsonisko sabiedrību abu pušu saistību izpildes uzraudzībā.

Galvenie EVFTA elementi.

 No pirmās nolīguma spēkā stāšanās dienas 65 % ES eksporta uz Vjetnamu tiks 
piemērots atbrīvojums no nodokļa, pārējā daļa ar dažiem izņēmumiem tiks 
liberalizēta pēc desmit gadiem. Nolīguma spēkā stāšanās dienā ES liberalizēs 71 % sava 
importa un 99 % tiks piemērots atbrīvojums no nodokļa pēc septiņiem gadiem. Tarifi 
pakāpeniski tiks atcelti, nosakot pārejas periodus, lai ražotāji varētu pielāgoties.

 Saskaņā ar PTO noteikumiem EVFTA aizliedz diskrimināciju starp importētām un 
vietēji ražotām precēm un aizliedz pieņemt jebkādu aizliegumu vai ierobežojumu 
attiecībā uz preču importu.

 Valsts tirdzniecības uzņēmumi ir atļauti, bet tiem jādarbojas saskaņā ar PTO 
noteikumiem.

 Attieksme pret atjaunotām precēm būs tāda pati kā pret jaunām precēm. 

 Katras importējošās puses liberalizēto lauksaimniecības preču eksporta subsīdiju 
ieviešana un uzturēšana būs aizliegta.

 Vjetnama atzīst nelauksaimniecisku preču (izņemot zāļu) izcelsmes marķējumu 
“Ražots ES”. Izcelsmes marķējums, kurā norādīta atsauce uz ES dalībvalstīm, tiks 
atzīts arī turpmāk. 

 EVFTA iekļautie noteikumi par izcelsmi pamatojas uz ES pieeju, un to galvenās 
iezīmes ir tādas pašas kā ES VPS noteikumiem par izcelsmi, taču tie ietver vairākus 
ierobežojumus, ņemot vērā abu pušu specifiski situāciju. 

 Nosacījumi, kas attiecas uz tirdzniecības šķēršļiem, ir plašāki nekā PTO saistības.
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 Vjetnama apņemas vienādi piemērot noteikumus par pārtikas drošumu līdzīgiem 
produktiem no visām ES dalībvalstīm. Tas, ka puses ir konkrēti atzinušas starptautisku 
organizāciju, piemēram, OIE, akceptēto oficiālo veselības statusu attiecībā uz noteiktām 
dzīvnieku slimībām, ir inovācija un palīdzēs novērst šķēršļus, kas Vjetnamā pastāv 
saistībā ar BSE.

 Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) Vjetnama pievienosies WIPO nolīgumiem par 
internetu (radošo darbu pieejamība un izmantošana internetā vai citos digitālos tīklos). 
Autori, raidorganizācijas, izpildītāji un producenti iegūst papildu tiesības, piemēram, 
reproducēšanas tiesības, izplatīšanas tiesības vai publiskošanas sabiedrībā tiesības. 
Vjetnama piemēros WIPO ieteikumu par atpazīstamu preču zīmju aizsardzību. 
Vjetnama ir apņēmusies līdz 15 gadiem pagarināt dizainu aizsardzības termiņu. Pieci 
gadi — šāds termiņš ir noteikts ar farmaceitiskiem preparātiem (tostarp biozālēm) un 
agroķīmiskiem produktiem saistītu datu aizsardzībai. Puses aizsargā augu šķirņu 
aizsardzības tiesības. 

 Vjetnamas tirgū tiks atzītas un aizsargātas 169 Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes (ĢIN) tādā līmenī, kas pielīdzināms ES tiesību aktos noteiktajam līmenim. 
Savukārt Eiropas Savienībā tiks atzītas un aizsargātas 39 Vjetnamas ĢIN.

 Pakalpojumu tirdzniecības nozare veido 40 % no Vjetnamas IKP. Šajā nolīgumā 
Vjetnamas saistības ir plašākas nekā tās saistības PTO, un tas nodrošina labāku piekļuvi 
vairākās uzņēmējdarbības apakšnozarēs (piem., arhitektu pakalpojumi un 
pilsētplānošanas pakalpojumi) un piedāvā jaunas tirgus piekļuves iespējas tādām 
nozarēm kā ēku uzkopšana, iepakošanas pakalpojumi, gadatirgi u. c. Attiecībā uz 
augstākās izglītības pakalpojumiem Vjetnama pirmo reizi piedāvā pārrobežu 
pakalpojumus. Finanšu pakalpojumu jomā attiecībā uz vērtspapīriem Vjetnama ir 
apņēmusies nodrošināt tirgus piekļuvi un piemērot valsts režīmu. Vjetnama piedāvā gan 
kurjerpasta, gan pasta piegādes pakalpojumus, izņemot tos, kuri uzskatāmi par 
universāliem un rezervētiem pakalpojumiem.

 BTN veicina vairākus noteikumus par e-komerciju, piemēram, aizliegumu iekasēt 
muitas nodokļus par elektroniskiem sūtījumiem.

 Vjetnama un ES ir vienojušās par disciplīnām saskaņā ar PTO Valsts iepirkumu 
nolīguma (VIN) noteikumiem. Tas ir jo īpaši vērtīgi, jo Vjetnama vēl nav VIN 
dalībniece. EVFTA valsts iepirkumu sadaļa ir pārredzamāka un ir ievērots lielāks 
procesuālais taisnīgums nekā citos BTN, ko ES ir parakstījusi ar attīstītām valstīm un 
vairāk attīstītām jaunattīstības valstīm.

Secinājums

Nolīgums ir svarīgs solis ceļā uz ES galvenā mērķa sasniegšanu — izveidot reģionu brīvās 
tirdzniecības zonu ar ASEAN valstīm. Kopā ar līdzīgiem nolīgumiem, kas noslēgti ar Singapūru 
un Japānu, tas stiprina ES attiecības ar Āziju laikā, kad tiek spriests par daudzpusēju un uz 
noteikumiem balstītu tirdzniecību. Tas ir spēcīgs signāls, kas vērsts pret protekcionisma 
tendencēm. 
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ES un Vjetnamas tirdzniecības nolīgums ļaus likvidēt vairāk nekā 99 % no visiem tarifiem. Tas 
pamudinās vairāk Eiropas uzņēmumu sākt darbību Vjetnamā un uzlabos Vjetnamas uzņēmumu 
piekļuvi ES tirgum.

Tas ir augstas kvalitātes nolīgums, kas balstīts uz vērtībām. Tā kā tirdzniecības nolīgumā ir 
iekļauta tirdzniecības un attīstības sadaļa, tas ir arī svarīgs līdzeklis, ar ko var uzlabot vietējo 
uzņēmējdarbības vidi un sociālos un vides apstākļus. Tā kā Vjetnamas iestādes ir apņēmušās 
pildīt visas saistības un konkrētus pasākumus, tirdzniecības nolīgums jau tagad darbojas kā 
līdzeklis, ar kuru Vjetnamas standartus paaugstina līdz starptautiskiem un Eiropas, 
nodarbinātības un vides līmeņiem. Ar šo spēkā esošo nolīgumu ES būs vairāk iespēju ietekmēt 
Vjetnamu cilvēktiesību un vides jautājumos.

Tādēļ referents iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.


