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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

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

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
vabakaubanduslepingu eelnõu (0000/2019),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
investeeringute kaitse lepingu sõlmimise kohta (0000/2019),

– 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, artikli 218 lõike 6 teisele lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 
(C9-0023/2019),

– võttes arvesse laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingut ühelt poolt Euroopa 
Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel, 
millele kirjutati alla Brüsselis 27. juunil 2012. aastal ning mis jõustus 2016. aasta 
oktoobris1,

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamust 2/152 vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 11, mida Euroopa Komisjon taotles 10. juulil 
2015,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni uue kaugelevaatava ja innovaatilise 
tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta3,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja 
investeerimispoliitika poole“,

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2009. aasta otsust alustada üksikute Kagu-Aasia 
Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriikidega läbirääkimisi kahepoolsete 
vabakaubanduslepingute sõlmimiseks,

– võttes arvesse 23. aprilli 2007. aasta läbirääkimissuuniseid piirkondadevahelise 
vabakaubanduslepingu sõlmimiseks ASEANi liikmesriikidega,

– võttes arvesse oma 9. juuni 2016. aasta resolutsiooni Vietnami kohta4,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2017. aasta resolutsiooni väljendusvabaduse kohta 

1 ELT L 329, 3.12.2016, lk 8.
2 Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamus 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 ELT C 101, 16.3.2018, lk 30.
4 ELT C 86, 6.3.2018, lk 122.
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Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta5,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni Vietnami ja eelkõige 
poliitvangide olukorra kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2016. aasta otsust juhtumis 
1409/2014/MHZ, mis puudutab asjaolu, et Euroopa Komisjon ei hinnanud eelnevalt ELi 
ja Vietnami vabakaubanduslepingu mõju inimõigustele7, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle V jaotist liidu välistegevuse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 91, 100, 168 ja 207 
koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

– võttes arvesse oma ... 8 seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb otsuse eelnõu,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

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

A. arvestades, et Vietnam on Euroopa Liidu strateegiline partner, ning arvestades, et EL ja 
Vietnam jagavad ühist eesmärki ergutada majanduskasvu ja tööhõivet, suurendada 
konkurentsivõimet, võidelda vaesuse vastu ja saavutada kestliku arengu eesmärgid ning 
pühenduda kindlalt kaubanduse avamisele ja mitmepoolsele kauplemissüsteemile; 

B. arvestades, et tegemist on teise ELi ja ASEANi liikmesriigi vahel sõlmitud kahepoolse 
kaubanduslepinguga ning olulise etapiga teel piirkondadevahelise 
vabakaubanduslepingu sõlmimise poole; arvestades, et kõnealune leping koos ELi ja 
Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga, mille jaoks Euroopa Parlament 
andis oma nõusoleku 13. veebruaril 2019. aastal, on samuti võrdlusaluseks ELi 
lepingutele, mille üle EL praegu teiste peamiste ASEANi liikmesriikidega läbirääkimisi 
peab;

C. arvestades, et 90 % maailma tulevasest majanduskasvust luuakse prognooside kohaselt 
väljaspool Euroopat ning eelkõige Aasias;

D. arvestades, et Vietnam liitus WTOga 2007. aastal ning on praegu maailma üks 
avatumaid ja vabakaubandust pooldavamaid majandusi, nagu näitavad selle 16 
kaubanduslepingut 56 riigiga;

E. arvestades, et Vietnam on laiaulatusliku ja progressiivse Vaikse ookeani ülese 
partnerluse asutajaliige ning osaleb läbirääkimistel piirkondliku ulatusliku 
majanduspartnerluse üle;

F. arvestades, et Vietnam on õitsva, konkurentsivõimelise ja sidusa majandusega riik, kus 
on peaaegu 100 miljonit kodanikku, kasvav keskklass ning noor ja liikuv tööjõud; 

G. arvestades, et Vietnam on ühtlasi üks ASEANi kiiremini kasvavaid riike, mille 

5 ELT C 369, 11.10.2018, lk 73.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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keskmine SKP kasv oli aastatel 2000–2018 ligikaudu 6,51 %;

H. arvestades, et EL on praegu Hiina ja Lõuna-Korea järel Vietnami kolmas kõige suurem 
kaubanduspartner ning USA järel teine suurim eksporditurg; arvestades, et ELi eksport 
Vietnami on viimase kümne aastaga kasvanud keskmiselt 5–7 % aastas; 

1. rõhutab, et ELi ja Vietnami vabakaubandusleping on kõige ulatuslikum ja 
ambitsioonikam leping, mis on kunagi sõlmitud ELi ja arenguriigi vahel ning see on 
ELi ja arengumaade vahelise koostöö lähtekoht;

2. märgib, et läbirääkimised algasid 2012. aasta juunis ja lõppesid pärast 14 
läbirääkimistevooru 2015. aasta detsembris, ning väljendab kahetsust sellele järgnenud 
viivituste pärast lepingu allkirjastamise ja ratifitseerimiseni jõudmisel;

3. rõhutab lepingu majanduslikku ja strateegilist tähtsust, kuna EL ja Vietnam jagavad 
ühiseid eesmärke ja ühiseid väärtuseid – edendada majanduskasvu ja tööhõivet, tõsta 
konkurentsivõimet, võidelda vaesuse vastu ning teha edusamme kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisel; 

4. on veendunud, et lepinguga astutakse edasisi samme kõrgete standardite ja reeglite 
kehtestamisel ASEANi piirkonnas, aidates sillutada teed tulevaseks 
piirkondadevaheliseks kaubandus- ja investeerimislepinguks; rõhutab, et leping saadab 
ühtlasi tugeva signaali avatud ja vaba kaubanduse toetuseks ajal, mil esineb 
protektsionistlikke suundumusi ning mitmepoolse eeskirjadepõhise kaubanduse 
kahtluse alla seadmist; 

5. toonitab, et lepinguga kaotatakse enam kui 99 % tariifidest9; märgib, et Vietnam 
liberaliseerib lepingu jõustumisel 65 % imporditollimaksudest, mis on kehtestatud ELi 
ekspordile Vietnami, ning ülejäänud tollimaksud kaotatakse järk-järgult kümne aasta 
jooksul; märgib samuti, et EL liberaliseerib lepingu jõustumisel 71 % oma impordist 
ning 99 % impordist muutub tollimaksuvabaks seitsme aasta jooksul; juhib tähelepanu 
sellele, et leping sisaldab ka konkreetseid sätteid, mis käsitlevad ELi ekspordi suhtes 
kohaldatavaid mittetariifseid tõkkeid;

6. rõhutab, et kõnealuse lepingu alusel paraneb kooskõlas riigihankelepinguga (GPA) 
juurdepääs Vietnami riigihangetele, kuna Vietnam ei ole veel riigihankelepingu liige; 
toonitab, et ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu riigihangete peatükiga luuakse 
läbipaistvus ja õiglane menetlus, mis on võrreldav teiste vabakaubanduslepingutega, 
mille EL on arenenud ja rohkem arenenud arenguriikidega sõlminud;

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et ligikaudu 169 ELi geograafilist tähist saavad 
Vietnami turul tunnustuse ja kaitse ELi õigusaktidega võrreldaval tasemel, pidades 
silmas, et Vietnam on Aasias oluline ELi toiduainete ja jookide eksporditurg;

8. tuletab teenustega seoses meelde, et Vietnam läheb oma WTO raames võetud 

9 ELi eksport Vietnamisse: 65 % tollimaksudest kaotatakse niipea, kui vabakaubandusleping jõustub, ning 
ülejäänud kaotatakse järk-järgult kuni kümne aasta jooksul (näiteks Vietnami autotööstuse kaitsmiseks Euroopa 
konkurentsi eest kehtivad sõidukite suhtes kohaldatavad tollimaksud veel kümme aastat); Vietnami eksport ELi: 
71 % tollimaksudest kaotatakse lepingu jõustumisel, ülejäänud kaotatakse järk-järgult kuni seitsmeaastase 
perioodi jooksul.
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kohustustest kaugemale, pakkudes mitmes allsektoris oluliselt paremat juurdepääsu ning 
võimaldades uut turulepääsu sellistes sektorites nagu pakendamisteenused, 
kaubandusmessid ja näituseteenused või rentimine/liisimine; toonitab, et Vietnam on 
esimest korda avanud piiriülesed kõrgharidusteenused; 

9. tuletab meelde, et ELi ja Vietnami vabakaubandusleping võimaldab Vietnamil veelgi 
parandada intellektuaalomandi õiguste kaitset, mis on nii intellektuaalomandi õiguste 
omanike kui ka tarbijate huvides, kuna Vietnam ühineb Maailma Intellektuaalse 
Omandi Organisatsiooni (WIPO) internetilepingutega, millega kehtestatakse normid 
loata elektroonilise juurdepääsu või loomingulise töö loata kasutamise ennetamiseks ja 
omanike õiguste kaitsmiseks ning käsitletakse probleeme, mida uued tehnoloogiad ja 
kommunikatsioonimeetodid intellektuaalomandi õigustele tekitavad; 

10. toonitab, et leping kindlustab ELi õiguse kohaldada oma standardeid kõigi ELis 
müüdavate kaupade ja teenuste suhtes ning toetab liidu ettevaatuspõhimõtet;

11. toonitab, et ELi ja Vietnami vabakaubandusleping sisaldab tugevat, põhjalikku ja 
siduvat peatükki kaubanduse ja kestliku arengu kohta, mis käsitleb töö- ja 
keskkonnaaspekte; rõhutab, et kaubanduse ja kestliku arengu peatüki eesmärk on aidata 
kaasa ELi laiemate poliitiliste eesmärkide saavutamisele, eelkõige kaasavale 
majanduskasvule, kliimamuutuste vastasele võitlusele ja üldisemalt ELi väärtuste 
toetamisele; rõhutab, et see on ka Vietnami arengu ja sotsiaalse edasimineku vahend, et 
toetada Vietnami tema püüdlustes parandada töötajate õigusi ning tõhustada kaitset 
töökohal ja keskkonnakaitset;

12. väljendab heameelt konkreetsete sammude üle, mida Vietnami valitsus on seni võtnud, 
sealhulgas tööõiguse ja minimaalse tööea õigusraamistiku muutmine, mille eesmärk on 
lapstööjõu kaotamine, ning kohustuste võtmine seoses mittediskrimineerimise ja soolise 
võrdõiguslikkusega töökohal; 

13. rõhutab siiski, et nendest edusammudest hoolimata on veel mitmeid olulisi probleeme; 
väljendab sellega seoses heameelt, et 14. juunil 2019 ratifitseeriti Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon nr 98 (kollektiivläbirääkimised) ning et 
Vietnami valitsus võttis kohustuse ratifitseerida veel kaks põhikonventsiooni, nimelt 
konventsiooni nr 105 (sunnitöö kaotamine) 2020. aastal ja konventsiooni nr 87 
(ühinemisvabadus) 2023. aastal pärast uue tööseadustiku peatset vastuvõtmist;

14. väljendab heameelt pühendumuse üle rakendada tõhusalt mitmepoolseid 
keskkonnalepinguid, nagu Pariisi kliimakokkulepe, ning astuda samme eluslooduse, 
bioloogilise mitmekesisuse ja metsade kaitseks ja säästvaks majandamiseks; tuletab 
meelde, et lepingus on ette nähtud konkreetsed meetmed ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks ning kestliku ja vastutustundliku 
kalandussektori, sealhulgas vesiviljeluse edendamiseks;

15. tunnustab Vietnami võetud kohustust astuda võitlusesse illegaalse raie ja metsade 
hävitamisega, sõlmides ELiga metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtliku partnerluslepingu; märgib, et see leping on 
olnud jõus alates 1. juunist 2019 ning sellega on kehtestatud kohustuslikud 
hoolsuskohustused oma importijate suhtes; väljendab heameelt kõigi Vietnami 
asjaomaste sidusrühmade avatud ja konstruktiivse osalemise üle selles protsessis;
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16. rõhutab, et kui oluline on rakendada kõiki lepingu sätteid ja peatükke alates 
turulepääsust kuni kestliku arengu ja kõigi kohustuste jõustamiseni; tõstab sellega 
seoses esile kaubanduse vanemametniku (Chief Trade Enforcement Officer) uut 
ametikohta, kes töötab otse kaubandusvoliniku juhtimisel; 

17. nõuab lepingu tõhusamat järelevalvet ja jõupingutusi selle tagamiseks, et meie 
kaubanduspartner kõrvaldaks puudused kiiresti; nõuab konkreetset tehnilist abi, et 
aidata Vietnamil projektide ja ekspertteadmiste abil rakendada mõningaid kohustusi 
eelkõige seoses keskkonna- ja töösätetega; 

18. rõhutab, et kodanikuühiskonna kaasamine lepingu rakendamise järelevalvesse on 
otsustavalt tähtis, ja nõuab, et võimalikult kiiresti pärast lepingu jõustumist 
moodustataks kohalikud nõuanderühmad ning et kodanikuühiskond oleks neis 
tasakaalustatult esindatud; 

19. tunnistab institutsioonilist ja õiguslikku seost vabakaubanduslepingu ning partnerlus- ja 
koostöölepingu vahel, millega tagatakse, et ELi ja Vietnami vahelise suhte keskmes on 
inimõigused;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning 
Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


