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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

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

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til udkast til frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Den 
Socialistiske Republik Vietnam (0000/2019),

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af 
investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater 
på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (0000/2019),

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

– der henviser til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på 
den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt 
partnerskab og samarbejde, som blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2012 og 
trådte i kraft i oktober 20161,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017 i sag 
2/152 i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF, som Kommissionen anmodede om den 
10. juli 2015,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ 
strategi for handel og investering3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig 
handels- og investeringspolitik",

– der henviser til Rådets afgørelse af 22. december 2009 om at føre bilaterale 
forhandlinger om en frihandelsaftale med de enkelte medlemsstater i Sammenslutningen 
af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN),

– der henviser til forhandlingsdirektiverne af 23. april 2007 om en interregional 

1 EUT L 329 af 3.12.2016, s. 8.
2 Domstolens udtalelse af 16. maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
3 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.
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frihandelsaftale med medlemsstaterne i ASEAN,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2016 om Vietnam4,

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2017 om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig 
sagen om Nguyen Van Hoa5,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2018 om Vietnam, navnlig de politiske 
fangers situation6,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beslutning af 26. februar 2016 i sag 
1409/2014/MHZ om Europa-Kommissionens manglende gennemførelse af en 
forudgående konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder i forbindelse med 
frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam7, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om 
Unionens optræden udadtil,

– der henviser til TEUF, særlig artikel 91, 100, 168 og 207 sammenholdt med artikel 218, 
stk. 6, litra a), nr. v),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...8 om udkast til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

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

A. der henviser til, at Vietnam er en strategisk partner for Den Europæiske Union, og til, at 
EU og Vietnam har en fælles dagsorden med hensyn til at stimulere vækst og 
beskæftigelse, forbedre konkurrenceevnen, bekæmpe fattigdom og nå målene for 
bæredygtig udvikling og deler en stærk forpligtelse til åben handel og det multilaterale 
handelssystem; 

B. der henviser til, at dette er den anden bilaterale handelsaftale, som EU har indgået med 
en ASEAN-medlemsstat, og et vigtigt skridt i retning af en frihandelsaftale mellem 
regionerne; der henviser til, at aftalen sammen med frihandelsaftalen mellem EU og 
Republikken Singapore, som Parlamentet gav sin godkendelse til den 13. februar 2019, 
også vil tjene som benchmark for de aftaler, som EU i øjeblikket forhandler med de 
andre vigtige ASEAN-økonomier;

C. der henviser til, at 90 % af den fremtidige økonomiske vækst i verden forventes at blive 
skabt uden for Europa, og navnlig i Asien;

D. der henviser til, at Vietnam tiltrådte WTO i 2007 og nu er en af de mest åbne og mest 

4 EUT C 86 af 6.3 2018, s. 122.
5 EUT C 369 af 11.10 2018, s. 73.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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frihandelsorienterede økonomier i verden, hvilket ses af landets 16 handelsaftaler med 
56 lande;

E. der henviser til, at Vietnam er stiftende medlem af det omfattende og progressive 
grænseoverskridende Stillehavspartnerskab (CPTPP) og deltager i de igangværende 
forhandlinger om det regionale omfattende økonomiske partnerskab (RCEP);

F. der henviser til, at Vietnam er en blomstrende, konkurrencedygtig og integreret 
økonomi med næsten 100 millioner borgere, en voksende middelklasse og en ung og 
dynamisk arbejdsstyrke; 

G. der henviser til, at Vietnam også er en af de hurtigst voksende økonomier i ASEAN 
med en gennemsnitlig vækst i BNP på omkring 6,51 % fra 2000 til 2018;

H. der henviser til, at EU i øjeblikket er Vietnams tredjestørste handelspartner efter Kina 
og Sydkorea og det næststørste eksportmarked efter USA; der henviser til, at EU's 
eksport til landet i de seneste ti år er steget hvert år med gennemsnitligt 5-7 %; 

1. understreger, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (EVFTA) er den mest 
omfattende og ambitiøse aftale, der nogensinde er indgået mellem EU og et 
udviklingsland, og tjener som et referencepunkt for EU's engagement med 
udviklingslande;

2. bemærker, at forhandlingerne blev indledt i juni 2012 og afsluttet i december 2015 efter 
14 forhandlingsrunder, og beklager de efterfølgende forsinkelser med forelæggelsen af 
aftalen til undertegning og ratifikation;

3. fremhæver den økonomiske og strategiske betydning af denne aftale, idet EU og 
Vietnam har en fælles dagsorden med hensyn til at stimulere vækst og beskæftigelse, 
forbedre konkurrenceevnen, bekæmpe fattigdom og gøre fremskridt hen imod at nå 
målene for bæredygtig udvikling; 

4. er overbevist om, at aftalen vil gøre yderligere fremskridt i retning af at fastsætte høje 
standarder og regler i ASEAN-regionen, hvilket vil bidrage til at bane vejen for en 
fremtidig interregional handels- og investeringsaftale; understreger, at aftalen også 
sender et stærkt signal til fordel for åben og fri handel i en tid med protektionistiske 
tendenser, hvor der stilles spørgsmålstegn ved formålstjenligheden af multilateralt 
regelbaseret handel; 

5. understreger, at aftalen vil fjerne over 99 % af toldsatserne9; bemærker, at Vietnam vil 
liberalisere 65 % af importtolden på EU's eksport til Vietnam, når aftalen træder i kraft, 
og at de resterende toldafgifter gradvist vil blive afskaffet over en periode på 10 år; 
bemærker endvidere, at EU vil liberalisere 71 % af sin import, når aftalen træder i kraft, 

9 EU's eksport til Vietnam: 65 % af tolden vil forsvinde, så snart frihandelsaftalen træder i kraft, og resten vil blive 
gradvist udfaset over en periode på op til 10 år (for eksempel vil tolden på biler blive opretholdt alle ti år for at 
beskytte den vietnamesiske motorkøretøjssektor fra europæisk konkurrence); Vietnams eksport til EU: 71 % af 
tolden vil forsvinde, når aftalen træder i kraft, og resten udfases over en periode på op til syv år.
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og at 99 % vil være toldfri efter en periode på 7 år; påpeger, at aftalen også vil 
indeholde specifikke bestemmelser, der adresserer de ikketoldmæssige hindringer for 
EU's eksport;

6. understreger den forbedrede adgang i henhold til denne aftale til vietnamesiske 
offentlige udbud i overensstemmelse med aftalen om offentlige udbud (GPA), da 
Vietnam endnu ikke er medlem af GPA; understreger, at kapitlet om offentlige udbud i 
frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam opnår en grad af gennemsigtighed og 
proceduremæssig retfærdighed, der svarer til andre frihandelsaftaler, som EU har 
indgået med udviklede lande og mere udviklede udviklingslande;

7. glæder sig over, at omkring 169 europæiske geografiske betegnelser vil drage fordel af 
anerkendelse og beskyttelse på det vietnamesiske marked på et niveau, der er 
sammenligneligt med EU-lovgivningen, i betragtning af at Vietnam er et vigtigt 
eksportmarked i Asien for EU's eksport af føde- og drikkevarer;

8. minder om, at Vietnam hvad angår tjenesteydelser går længere end sine WTO-
forpligtelser og giver mulighed for en væsentlig bedre adgang inden for en række af 
sine undersektorer og tilbyder ny markedsadgang til sektorer som f.eks. pakketjenester, 
handelsmesser og udstillinger samt leje/leasing; understreger, at Vietnam for første gang 
har åbnet op for grænseoverskridende tjenesteydelser inden for videregående 
uddannelser; 

9. minder om, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam vil hjælpe Vietnam med at 
forbedre beskyttelsen af intellektuel ejendomsret til gavn for indehavere og brugere af 
intellektuel ejendomsret, eftersom Vietnam vil tiltræde internettraktaterne fra 
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), som fastsætter standarder 
for at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af kreativt arbejde, beskytter ejernes 
rettigheder og imødegår de udfordringer, som de nye teknologier og 
kommunikationsmetoder udgør for intellektuel ejendomsret; 

10. understreger, at aftalen beskytter EU's ret til at anvende sine egne standarder på alle 
varer og tjenesteydelser, der sælges i EU, og opretholder EU's forsigtighedsprincip;

11. understreger, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam indeholder et solidt, 
omfattende og bindende kapitel om handel og bæredygtig udvikling, der omhandler 
arbejds- og miljøspørgsmål; understreger, at kapitlet om handel og bæredygtig 
udvikling har til formål at bidrage til EU's bredere politiske mål, navnlig om inklusiv 
vækst, bekæmpelse af klimaændringer og mere generelt at værne om EU's værdier; 
understreger, at det også er et instrument til udvikling og sociale fremskridt i Vietnam, 
der støtter Vietnam i dets bestræbelser på at forbedre arbejdstagernes rettigheder og 
forbedre beskyttelsen på arbejdspladsen og beskyttelsen af miljøet;

12. glæder sig over de konkrete skridt, som den vietnamesiske regering indtil videre har 
taget, herunder en ændring af arbejdsmarkedslovgivningen og lovgivningen om 
mindstealder for arbejde med sigte på at afskaffe børnearbejde give tilsagn om 
ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen; 

13. understreger imidlertid, at der på trods af disse fremskridt fortsat er store udfordringer; 
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glæder sig i denne forbindelse over ratificeringen af den grundlæggende ILO-
konvention nr. 98 (kollektive forhandlinger) den 14. juni 2019 og den vietnamesiske 
regerings tilsagn om at ratificere to resterende grundlæggende konventioner, nemlig nr. 
105 (afskaffelse af tvangsarbejde) i 2020 og nr. 87 (foreningsfrihed) i 2023 efter den 
nært forestående vedtagelse af den nye arbejdsmarkedslov;

14. glæder sig over tilsagnet om reelt at gennemføre multilaterale miljøaftaler såsom 
Parisaftalen om klimaændringer og træffe foranstaltninger til støtte for bevarelse og 
bæredygtig forvaltning af vilde dyr og planter, biodiversitet og skovbrug; minder om, at 
aftalen indeholder specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret 
og ureguleret fiskeri (IUU) og til fremme af en bæredygtig og ansvarlig fiskerisektor, 
herunder akvakultur;

15. anerkender Vietnams engagement i bekæmpelse af ulovlig skovhugst og skovrydning 
gennem indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT-partnerskabsaftale) med 
EU; bemærker, at denne aftale har været i kraft siden den 1. juni 2019 og indfører 
obligatoriske due diligence-forpligtelser for dets importører; glæder sig over, at alle 
relevante interessenter i Vietnam har deltaget åbent og konstruktivt i denne proces;

16. understreger, at det er af afgørende betydning, at alle aftalens bestemmelser og kapitler, 
lige fra markedsadgang til bæredygtig udvikling og håndhævelse af alle forpligtelser, 
gennemføres; fremhæver i denne forbindelse den nye post som "Chief Trade 
Enforcement Officer" – en person, som vil komme til at arbejde efter 
handelskommissærens direkte vejledning; 

17. opfordrer til en øget overvågning af aftalen og bestræbelser på at sikre, at mangler og 
svagheder hurtigt tages op med vores handelspartner; opfordrer til, at der ydes specifik 
teknisk bistand for at hjælpe Vietnam med at gennemføre nogle af forpligtelserne ved 
hjælp af projekter og ekspertise, navnlig i forbindelse med bestemmelserne om miljø og 
arbejdstagerrettigheder; 

18. understreger, at inddragelse af civilsamfundet i overvågningen af aftalens 
gennemførelse er af afgørende betydning, og opfordrer til, at der hurtigt efter aftalens 
ikrafttrædelse etableres interne rådgivende grupper, og til en velafbalanceret 
repræsentation af civilsamfundet heri; 

19. anerkender den institutionelle og retlige forbindelse mellem frihandelsaftalen og 
partnerskabs- og samarbejdsaftalen, som sikrer, at menneskerettighederne placeres 
centralt i forbindelserne mellem EU og Vietnam;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter samt Den Socialistiske Republik Vietnams regering og 
parlament.


