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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN

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

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan 
väliseksi vapaakauppasopimukseksi (0000/2019),

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen 
tekemisestä (0000/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, 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 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen 
tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, 
joka allekirjoitettiin Brysselissä 27. kesäkuuta 2012 ja joka tuli voimaan lokakuussa 
20161,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2017 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklan 11 kohdan nojalla annetun Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon 
2/152, jota komissio pyysi 10. heinäkuuta 2015,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin 
suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja 
investointipolitiikkaa”,

– ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen käydä kahdenvälisiä 
vapaakauppasopimusneuvotteluja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) yksittäisten 
jäsenvaltioiden kanssa,

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2007 annetut neuvotteluohjeet ASEAN-maiden kanssa 
tehtävää alueidenvälistä vapaakauppasopimusta varten,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Vietnamista4,

1 EUVL L 329, 3.12.2016, s. 8.
2 Unionin tuomioistuimen lausunto 16. toukokuuta 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 30.
4 EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.
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– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta 
Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta5,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Vietnamista ja 
etenkin poliittisten vankien tilanteesta6,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2016 annetun Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen 
asiassa 1409/2014/MHZ, joka koskee sitä, ettei komissio tehnyt etukäteen arviota EU:n 
ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin7,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen V osaston 
unionin ulkoisesta toiminnasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91, 
100, 168 ja 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan 
kanssa,

– ottaa huomioon ...8 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä päätökseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

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

A. toteaa, että Vietnam on EU:lle strateginen kumppani, että EU:n ja Vietnamin yhteisenä 
tavoitteena on edistää kasvua ja työllisyyttä, parantaa kilpailukykyä, torjua köyhyyttä ja 
saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja että osapuolet ovat vahvasti sitoutuneet 
avoimeen kauppaan ja monenväliseen kauppajärjestelmään;

B. toteaa, että tämä on toinen EU:n ja ASEAN-maan kahdenvälinen kauppasopimus ja 
tärkeä askel kohti alueidenvälistä vapaakauppasopimusta; toteaa, että tämä sopimus 
sekä EU:n ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus, jolle parlamentti 
antoi hyväksyntänsä 13. helmikuuta 2019, toimivat myös malleina sopimuksille, joista 
EU neuvottelee parhaillaan muiden ASEANin tärkeimpien talouksien kanssa;

C. ottaa huomioon, että ennusteiden mukaan 90 prosenttia maailman tulevasta 
talouskasvusta syntyy Euroopan ulkopuolella ja erityisesti Aasiassa;

D. toteaa, että Vietnam liittyi WTO:n jäseneksi vuonna 2007 ja kuuluu nyt maailman 
avoimimpiin ja vapaakauppamyönteisimpiin kansantalouksiin, kuten sen 56 maan 
kanssa tekemät 16 kauppasopimusta osoittavat;

E. toteaa, että Vietnam on yksi kattavan ja edistyksellisen Tyynenmeren 
kumppanuussopimuksen perustajista ja osallistuu alueellista kokonaisvaltaista 
talouskumppanuutta koskeviin neuvotteluihin;

F. toteaa, että Vietnamin talous on nopeasti kasvava, kilpailukykyinen ja verkottunut ja 
maassa on lähes sata miljoonaa asukasta, kasvava keskiluokka ja nuorta ja dynaamista 
työvoimaa;

5 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/fi/decision/en/64308
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/fi/decision/en/64308
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G. toteaa myös, että Vietnam on ASEANin nopeimmin kasvavia jäsenmaita ja sen BKT:n 
kasvu oli keskimäärin 6,51 prosenttia vuosina 2000–2018;

H. ottaa huomioon, että EU on tällä hetkellä Vietnamin kolmanneksi tärkein 
kauppakumppani Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen ja toiseksi suurin vientimarkkina-alue 
Yhdysvaltojen jälkeen; toteaa, että vienti EU:sta Vietnamiin on kasvanut kymmenen 
viime vuoden aikana keskimäärin 5–7 prosentin vuosivauhtia;

1. painottaa, että EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus on kattavin ja 
kunnianhimoisin EU:n ja kehitysmaan välillä koskaan tehty sopimus ja toimii 
vertailukohtana EU:n muulle toiminnalle kehitysmaiden kanssa;

2. toteaa, että neuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2012 ja saatettiin päätökseen 
14 neuvottelukierroksen jälkeen joulukuussa 2015, ja pitää valitettavana, että 
sopimuksen allekirjoitus ja ratifiointi on sittemmin viivästynyt;

3. painottaa sopimuksen taloudellista ja strategista merkitystä, sillä EU ja Vietnam jakavat 
samat tavoitteet ja arvot, joita ovat kasvun ja työllisyyden edistäminen, kilpailukyvyn 
vahvistaminen, köyhyyden torjunta ja edistyminen kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa;

4. on vakuuttunut siitä, että sopimus edistää entisestään korkeatasoisten vaatimusten ja 
sääntöjen muodostumista ASEAN-alueelle ja viitoittaa osaltaan tietä alueidenväliselle 
kauppa- ja investointisopimukselle; korostaa, että sopimus on myös vahva viesti 
avoimen ja vapaan kaupan puolesta aikana, jolloin protektionismi on kasvussa ja 
monenvälinen sääntöihin pohjautuva kauppa asetetaan usein kyseenalaiseksi;

5. tähdentää, että sopimuksen myötä poistuu yli 99 prosenttia kaikista tulleista9; toteaa, 
että Vietnam vapauttaa tuontitulleista 65 prosenttia EU:n viennistä Vietnamiin 
sopimuksen tullessa voimaan ja jäljelle jäävän osuuden vähitellen kymmenen vuoden 
kuluessa; toteaa myös, että EU vapauttaa tulleista 71 prosenttia Vietnamista tuoduista 
tuotteista sopimuksen tullessa voimaan ja 99 prosenttia seitsemän vuoden kuluessa; 
huomauttaa, että sopimuksessa on erityisiä määräyksiä, jotka koskevat tullien 
ulkopuolisia kaupan esteitä EU:n vientituotteille;

6. korostaa, että sopimus helpottaa pääsyä Vietnamin julkisten hankintojen markkinoille 
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) kaltaisesti, sillä Vietnam ei ole vielä 
mukana GPA-sopimuksessa; tähdentää, että sopimuksen 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;

9 EU:n vienti Vietnamiin: 65 prosenttia tulleista poistuu heti vapaakauppasopimuksen tullessa voimaan, ja loput 
poistetaan asteittain korkeintaan kymmenen vuoden siirtymäajan kuluessa (esimerkiksi vietnamilaista 
autoteollisuutta suojataan eurooppalaiselta kilpailulta pitämällä autojen tullit voimassa täydet kymmenen vuotta); 
Vietnamin vienti EU:hun: 71 prosenttia tulleista poistuu sopimuksen tullessa voimaan, ja loput poistetaan asteittain 
korkeintaan seitsemän vuoden siirtymäajan kuluessa.
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7. panee tyytyväisenä merkille, että suunnilleen 169 eurooppalaista maantieteellistä 
merkintää saa Vietnamin markkinoilla tunnustuksen ja suojan, joka on verrattavissa EU-
lainsäädännön mukaiseen tasoon, kun otetaan huomioon, että Vietnam on tärkeä EU:n 
elintarvike- ja juomaviennin markkina-alue Aasiassa;

8. muistuttaa, että palveluissa Vietnam ylittää WTO-sitoumuksensa, mahdollistaa 
huomattavasti paremman pääsyn useille liiketoiminnan aloille ja avaa pääsyn uusille 
markkinoille muun muassa pakkaus- ja messupalvelujen ja vuokraus- ja 
leasingpalvelujen alalla; painottaa, että Vietnam on avannut rajat ylittävät 
korkeakoulutuspalvelut ensi kertaa;

9. muistuttaa, että vapaakauppasopimus auttaa Vietnamia kehittämään teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaa oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien hyödyksi, sillä sopimuksen 
myötä Vietnam liittyy Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn 
internetsopimuksiin, joilla pyritään estämään luovan työn tulosten luvaton käyttö tai 
luvaton pääsy niihin verkossa, suojelemaan omistajien oikeuksia ja puuttumaan 
tekijänoikeudellisiin ongelmiin, joita uusi teknologia ja uudet viestintäkeinot 
aiheuttavat;

10. korostaa, että sopimus turvaa EU:n oikeuden soveltaa omia normejaan kaikkiin EU:ssa 
myytäviin tavaroihin ja palveluihin ja että se noudattaa EU:n ennalta varautumisen 
periaatetta;

11. korostaa, että sopimukseen sisältyy kattava ja sitova kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskeva luku, joka käsittelee työ- ja ympäristökysymyksiä; toteaa, että kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevan luvun tarkoituksena on edistää EU:n politiikan laajempia 
tavoitteita, kuten osallistavaa kasvua, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja yleisemmin EU:n 
arvojen kunnioittamista; painottaa, että lisäksi se toimii Vietnamissa kehityksen ja 
sosiaalisen edistyksen välineenä ja tukee Vietnamia sen pyrkimyksissä parantaa 
työntekijöiden oikeuksia sekä kehittää työsuojelua ja ympäristönsuojelua;

12. panee tyytyväisenä merkille Vietnamin hallituksen tähän mennessä toteuttamat 
käytännön toimet, kuten työlainsäädännön ja työntekijöiden vähimmäisikää koskevan 
oikeudellisen kehyksen muuttamisen, jonka tavoitteena on lapsityövoiman 
lakkauttaminen, sekä sitoumukset, joilla edistetään syrjimättömyyttä ja sukupuolten 
tasa-arvoa työelämässä;

13. painottaa, että edistysaskelista huolimatta ratkaistavana on vielä huomattavia haasteita; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä keskeisen ILO:n yleissopimuksen 98 (kollektiivinen 
neuvotteluoikeus) ratifiointia 14. kesäkuuta 2019 sekä Vietnamin hallituksen sitoumusta 
ratifioida kaksi jäljellä olevaa keskeistä ILO:n yleissopimusta, 105 (pakkotyön 
poistaminen) vuonna 2020 ja 87 (ammatillinen järjestäytymisvapaus) vuonna 2023 
uuden työlainsäädännön hyväksymisen jälkeen;

14. on tyytyväinen sitoumukseen panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset 
ympäristösopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus, sekä edistää luonnonvaraisen 
kasviston ja eläimistön, luonnon monimuotoisuuden ja metsien suojelua ja kestävää 
hoitoa; muistuttaa, että sopimukseen liittyy erityistoimenpiteitä laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi sekä kestävän ja 
vastuullisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistämiseksi;
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15. toteaa, että Vietnam on sitoutunut torjumaan laittomia hakkuita ja metsäkatoa tekemällä 
metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan 
vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen EU:n kanssa; toteaa, että kyseinen sopimus on 
ollut voimassa 1. kesäkuuta 2019 alkaen ja että siinä otetaan käyttöön pakolliset tuojia 
koskevat due diligence -velvoitteet; panee tyytyväisenä merkille kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien avoimen ja rakentavan osallistumisen kyseiseen 
prosessiin Vietnamissa;

16. painottaa, että on erittäin tärkeää panna täytäntöön sopimuksen kaikki määräykset ja 
luvut, jotka koskevat muun muassa markkinoille pääsyä, kestävää kehitystä ja kaikkien 
sitoumusten täytäntöönpanoa; tuo tässä yhteydessä esiin EU:n kauppasopimusten 
täytäntöönpanoa valvovan ja suoraan kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen 
alaisuudessa toimivan virkamiehen uuden viran luomisen;

17. kehottaa tehostamaan sopimuksen seurantaa ja toimia sen varmistamiseksi, että 
mahdollisiin puutteisiin puututaan nopeasti yhdessä kauppakumppanin kanssa; kehottaa 
antamaan erityistä teknistä tukea, jotta Vietnam voisi panna sitoumuksiaan täytäntöön 
erityisesti ympäristö- ja työlainsäädäntöä koskevien hankkeiden ja asiantuntemuksen 
avulla;

18. korostaa, että kansalaisyhteiskunnan osallistuminen sopimuksen täytäntöönpanon 
valvontaan on ratkaisevan tärkeää, ja kehottaa perustamaan pikaisesti kansallisia 
neuvoa-antavia ryhmiä sopimuksen voimaantulon jälkeen ja varmistamaan 
kansalaisyhteiskunnan tasapuolisen edustuksen niissä;

19. panee merkille vapaakauppasopimuksen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 
välisen institutionaalisen ja oikeudellisen yhteyden, joka takaa, että ihmisoikeudet ovat 
keskeisellä sijalla EU:n ja Vietnamin suhteissa;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.


