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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (06050/2019),

– med beaktande av förslaget till frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och 
Socialistiska republiken Vietnam (00000/2019),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 91.1 och 100.2, artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket a led v 
och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0023/2019),

– med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ...1 om utkastet till 
beslut,

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
i Socialistiska republiken Vietnam. 

1 Antagna texter, P8_TA(0000)0000.
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MOTIVERING

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är det mest omfattande och ambitiösa avtal i sitt 
slag som någonsin ingåtts mellan EU och ett utvecklingsland. Det utgör en ambitiös modell 
för EU:s handelspolitik med tillväxtekonomier. Det är en modell där vi förhandlar som 
partner, på lika villkor, med en gemensam agenda och gemensamma värderingar för att 
stimulera tillväxt och sysselsättning, främja konkurrenskraften, bekämpa fattigdom och 
konsolidera strukturreformerna. Det är en modell där vi har som mål att skapa ett ömsesidigt 
gynnsamt partnerskap. 

EU och Vietnam ingick handels- och investeringsavtal i december 2015 efter mer än 
tre års förhandlingar. Efter detta pågick den rättsliga prövningen av frihandelsavtalet mellan 
EU och Vietnam i hela två och ett halvt år. Båda sidorna enades om den slutliga texten till 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam i juni 2018. Den 17 oktober 2018 översände 
kommissionen frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam till ministerrådet för godkännande 
och ratificering av Europaparlamentet2. Avtalet undertecknades den 30 juni 2019 i Hanoi, och 
rådets begäran om godkännande tillkännagavs vid parlamentets plenarsammanträde den 
15 juli 2019.

Det förhandlade resultatet innebär en uppdelning av avtalet i två delar – en handelsdel och 
en investeringsdel – för att följa den nya strukturen för EU:s frihandelsavtal baserat på 
Europeiska unionens domstols yttrande 2/15 om Singapore av den 16 maj 2017. 

Vietnam är en blomstrande, konkurrenskraftig och uppkopplad ekonomi med nära 
100 miljoner medborgare, en växande medelklass och en ung och dynamisk arbetskraft. 
Vietnam är även ett av de snabbast växande länderna i Asean med en genomsnittlig 
BNP-tillväxttakt på omkring 6,51 % från 2000 till 2018. Det är även en av de mest öppna och 
frihandelsvänliga ekonomierna i regionen.

Frihandelsavtalet kommer att skapa nya möjligheter till tillväxt och utveckling på 
båda sidorna – till exempel genom betydande sänkningar av tullavgifterna för EU-produkter, 
bl.a. bilar, bildelar, maskiner och fjäderfän, samtidigt som särskilt känsliga sektorer skyddas.

EU är för närvarande Vietnams största handelspartner efter Kina och den näst största 
exportmarknaden efter USA. EU:s export till landet har under de senaste tio åren ökat med 
i genomsnitt 5–7 % per år. Unionens handelsunderskott med Vietnam är dock relativt högt 
och uppgick till 27 miljarder euro 2018.

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam inkluderar åtaganden om att skydda 
människors grundläggande rättigheter på arbetsplatsen, deras mänskliga rättigheter mer 
generellt samt miljön. Det är utformat för att utgöra ett instrument för utveckling och sociala 
framsteg i Vietnam – för att stödja Vietnams strävan att växa och utveckla sin ekonomi till 
förmån för hela befolkningen.

2 Vietnam kommer att fortsätta att ha handelsförmåner med EU enligt det allmänna preferenssystemet under två 
år från avtalets ikraftträdande och ännu längre när de förhandlade tullsatserna är högre än tullsatserna i det 
allmänna preferenssystemet.
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Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam inkluderar ett omfattande och bindande kapitel om 
handel och hållbar utveckling, som behandlar arbets- och miljöfrågor. Enligt frihandelsavtalet 
mellan EU och Vietnam ska Vietnam genomföra de grundläggande ILO-konventioner som 
landet har ratificerat och göra oförminskade ansträngningar för att ratificera de konventioner 
som kvarstår, närmare bestämt 105 och 87, för vilka Vietnam den 14 juni 2019 lade fram 
planerade ratificeringsdatum. 

I händelse av bristande efterlevnad av bestämmelserna om handel och hållbar utveckling, 
föreskrivs i avtalet en tvistlösningsmekanism som involverar regeringarna, en oberoende 
expertpanel och grupper från civilsamhället. Det civila samhället spelar en avgörande roll 
i övervakningen av genomförandet av bestämmelserna om handel och hållbar utveckling. 
I avtalet föreskrivs särskilt att det ska inrättas inhemska rådgivande grupper bestående av 
fackföreningar, miljöorganisationer och näringslivsorganisationer som kan lämna 
rekommendationer till parterna om genomförandet av dessa bestämmelser. Dessa 
rådgivande grupper ska inrättas kort efter avtalets ikraftträdande.

Avtalet innebär även ett åtagande för båda parter att genomföra internationella miljöavtal, 
såsom Parisavtalet, att agera för bevarande och hållbar förvaltning av vilda djur och växter, 
biologisk mångfald, skogsbruk och fiskeri och att involvera civilsamhället i övervakningen av 
båda sidors genomförande av dessa åtaganden.

De viktigaste delarna av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är följande:

 Från första dagen efter ikraftträdandet ska 65 % av EU:s export till Vietnam 
vara tullfri. Resten kommer att liberaliseras efter tio år, med några få undantag. 
EU kommer att liberalisera 71 % av sin import vid ikraftträdandet och 99 % 
kommer att vara tullfri efter en sjuårsperiod. Tullarna kommer att avlägsnas 
gradvis under övergångsperioder, vilket möjliggör för producenter att anpassa sig.

 Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam förbjuder diskriminering mellan 
importerade och inhemskt producerade varor och förbjuder antagandet av 
något förbud eller någon restriktion gällande importen av någon vara, i enlighet 
med WTO:s regler.

 Statliga handelsföretag är tillåtna men ska verka i enlighet med WTO:s regler.

 De återtillverkade varorna kommer att ges samma behandling som nya varor. 

 Att införa och upprätthålla exportsubventioner för jordbruksvaror som 
liberaliserats av varje importerande part kommer att förbjudas.

 Vietnam accepterar ursprungsbeteckningen ”Made in EU” för 
icke-jordbruksvaror (med undantag av läkemedel). Ursprungsmärkning som 
hänvisar till EU-medlemsstater kommer även fortsatt att accepteras. 

 De ursprungsregler som inkluderas i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 
följer EU:s tillvägagångssätt och deras huvudinslag är desamma som dem som 
gäller för ursprungsregler inom EU:s allmänna preferenssystem, men de 
inbegriper ett antal begränsningar som tar hänsyn till båda parternas specifika 
situation. 
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 Bestämmelserna angående handelshinder går utöver WTO:s skyldigheter.

 Vietnam åtar sig att tillämpa samma livsmedelssäkerhetskrav på likartade 
produkter från alla EU-medlemsstater. Det specifika erkännandet från 
parternas sida av en officiell hälsostatus, i enlighet med vad som erkänns av 
internationella organisationer såsom OIE för vissa sjukdomar hos djur, är 
innovativt och kommer att bidra till att hantera hinder i Vietnam i samband med 
BSE.

 Immateriella rättigheter: Vietnam kommer att ansluta sig till 
Wipos internetfördrag (tillgång till och användning av kreativa verk på internet 
eller andra digitala nätverk). Upphovsmän, programföretag, artister och 
producenter får ytterligare rättigheter såsom rätten till mångfaldigande, 
distribution eller överföring till allmänheten. Vietnam kommer att tillämpa 
Wipos rekommendation rörande skydd av välkända varumärken. Vietnam har 
åtagit sig att förlänga skyddstiden för mönsterskydd till 15 år. Dataskyddet för 
farmaceutiska produkter (inklusive biologiska läkemedel) och lantbrukskemiska 
produkter har fastställts till fem år. Parterna ska skydda växtförädlarrätter. 

 169 europeiska geografiska beteckningar kommer att bli föremål för 
erkännande och skydd på den vietnamesiska marknaden på en nivå jämförbar 
med den som EU-lagstiftningen föreskriver. Dessutom kommer 
39 vietnamesiska geografiska beteckningar att erkännas och skyddas som sådana 
inom EU.

 Sektorn för tjänstehandel utgör 40 % av Vietnams BNP. Genom detta avtal går 
Vietnam utöver sina åtaganden inom ramen för WTO och ger bättre tillgång inom 
ett antal undersektorer (t.ex. arkitekttjänster och stadsplaneringstjänster) och 
erbjuder nytt marknadstillträde till sektorer såsom städning av fastigheter, 
paketering, handelsmässor med mera. Inom högre utbildningstjänster har Vietnam 
öppnat gränsöverskridande tjänster för första gången. Inom finansiella tjänster och 
värdepapper har Vietnam gjort åtaganden avseende marknadstillträde och 
nationell behandling. Vietnam öppnade upp både post- och kurirtjänster, 
undantaget dem som är föremål för samhällsomfattande tjänster och 
monopoliserade tjänster.

 Frihandelsavtalet främjar ett antal regler om e-handel, såsom förbud mot tullar 
på elektroniska överföringar.

 Vietnam och EU har enats om discipliner i linje med bestämmelserna i avtalet om 
offentlig upphandling inom WTO. Detta har särskilt värde eftersom Vietnam 
ännu inte är medlem av avtalet om offentlig upphandling. Kapitlet om offentlig 
upphandling i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam innehåller en viss grad av 
transparens och förfarandemässig rättvisa som kan jämföras med andra 
frihandelsavtal som EU har undertecknat med utvecklade länder och med mer 
avancerade utvecklingsländer.

Slutsats
Avtalet är ett viktigt steg på vägen mot EU:s slutliga mål med ett mellanregionalt 
frihandelsområde med Asean-länder. Tillsammans med liknande avtal med Singapore och 



PR\1190474SV.docx 9/9 PE642.857v01-00

SV

Japan stärker det EU:s förbindelser med Asien vid en tidpunkt när multilateral regelbaserad 
handel ifrågasätts. Det är en stark signal mot protektionistiska tendenser. 

Handelsavtalet mellan EU och Vietnam kommer att avskaffa över 99 % av alla tullar. Det 
kommer att uppmuntra fler europeiska företag att vara närvarande i Vietnam och främja bättre 
tillträde för vietnamesiska företag till EU:s marknad. 

Det är ett avtal av hög kvalitet baserat på värderingar. Med kapitlet om handel och utveckling 
är handelsavtalet även ett viktigt verktyg för att förbättra den lokala affärsmiljön och de 
sociala och miljömässiga villkoren. Med alla åtaganden och konkreta steg från 
vietnamesiska myndigheter fungerar handelsavtalet redan som ett verktyg för att lyfta 
vietnamesiska standarder till internationella och europeiska nivåer på arbets- och 
miljöområdet. När avtalet är i kraft kommer EU att ha större hävstångseffekt för 
påtryckningar på Vietnam gällande mänskliga rättigheter och miljöfrågor. 

Föredraganden rekommenderar därför att parlamentet godkänner detta avtal. 


