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AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06050/2019),

– tekintettel az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás tervezetére (0000/2019),

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatra (0000/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
91. cikkének (1) bekezdésével, 100. cikkének (2) bekezdésével, 207. cikke 
(4) bekezdésének első albekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második 
albekezdésének a) és v) pontjával, valamint 218. cikke (7) bekezdésével összhangban 
előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0023/2019),

– tekintettel a 2012. június 27-én Brüsszelben aláírt és 2016 októberében hatályba lépett, 
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra1,

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által az EUMSZ 218. cikkének (11) bekezdése 
szerint a 2/15. sz. ügyben kiadott, a Bizottság által 2015. július 10-én kért 2017. május 
16-i véleményre2,

– tekintettel a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli 
stratégiájáról szóló, 2016. július 5-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Bizottság „A mindenki számára előnyös kereskedelem: a felelősebb 
kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című közleményére,

– tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagállamaival kötendő 
kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások folytatásáról 
szóló 2009. december 22-i tanácsi határozatra,

– tekintettel az ASEAN-tagállamokkal kötendő régióközi szabadkereskedelmi 
megállapodással kapcsolatos 2007. április 23-i tárgyalási irányelvekre,

– tekintettel a Vietnámról szóló 2016. június 9-i állásfoglalására4,

– tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságának vietnámi helyzetéről, többek között 

1 HL L 329., 2016.12.3., 8. o.
2 A Bíróság 2017. május 16-i véleménye, 2/15., ECLI:EU:C:2017:376.
3 HL C 101., 2018.3.16., 30. o.
4 HL C 86., 2018.3.6., 122. o.
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Nguyen Van Hoa esetéről szóló, 2017. december 14-i állásfoglalására5,

– tekintettel a Vietnámról, nevezetesen a politikai foglyok helyzetéről szóló, 2018. 
november 15-i állásfoglalására6,

– tekintettel az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodás előzetes emberi 
jogi hatásvizsgálatának Európai Bizottság általi elmulasztásáról szóló, 1409/2014/MHZ 
sz. ügyben az európai ombudsman által hozott, 2016. február 26-i határozatra7, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak az Unió 
külső tevékenységéről szóló V. címére,

– tekintettel az EUMSZ-re, és különösen annak 91., 100., 168. és 207. cikkére, 
összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

– tekintettel a határozat tervezetéről szóló, …-i jogalkotási állásfoglalására8,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

A. mivel Vietnám az Európai Unió stratégiai partnere, és mivel az EU és Vietnám céljai 
megegyeznek a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése, a versenyképesség javítása, a 
szegénység leküzdése és a fenntartható fejlődési célok végrehajtása tekintetében, 
továbbá mindkét fél erősen elkötelezett a nyílt kereskedelem és a többoldalú 
kereskedelmi rendszer iránt; 

B. mivel ez a második kétoldalú kereskedelmi megállapodás, amely az EU és egy ASEAN-
tagállam között létrejött, és egyúttal jelentős lépés egy régiók közti szabadkereskedelmi 
megállapodás felé; mivel ez a megállapodás az EU és a Szingapúri Köztársaság közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás mellett, amelyhez a Parlament 2019. február 13-án 
adta egyetértését, referenciaként fog szolgálni azon megállapodások számára, 
amelyekről az Unió jelenleg folytat tárgyalásokat a többi fő ASEAN-gazdasággal;

C. mivel a világ jövőbeni gazdasági növekedésének 90%-a várhatóan Európán kívül, 
elsősorban Ázsiában fog létrejönni;

D. mivel Vietnám 2007-ben csatlakozott a WTO-hoz, jelenleg pedig egyike a legnyitottabb 
és a szabadkereskedelem tekintetében legfogadókészebb gazdaságoknak a világban, 
ahogyan ezt 56 országgal kötött 16 kereskedelmi megállapodása bizonyítja;

E. mivel Vietnám alapító tagja a csendes-óceáni partnerségről szóló átfogó és progresszív 
megállapodásnak (CPTPP), valamint részt vesz a regionális átfogó gazdasági 
partnerségről (RCEP) jelenleg zajló tárgyalásokban;

F. mivel Vietnám lendületben levő, versenyképes és összekapcsolt gazdasággal, csaknem 
100 millió polgárral, bővülő középosztállyal, valamint fiatal és dinamikus munkaerővel 
rendelkezik; 

5 HL C 369., 2018.10.11., 73. o.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/hu/decision/en/64308
8 Elfogadott szövegek, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/hu/decision/en/64308


PR\1190477HU.docx 5/7 PE642.858v01-00

HU

G. mivel Vietnám ugyanakkor egyike az ASEAN leggyorsabban fejlődő országainak, és 
GDP-jének átlagos növekedése 2000 és 2018 között mintegy 6,51%-os volt;

H. mivel az EU jelenleg Kína és Dél-Korea után Vietnám harmadik legnagyobb 
kereskedelmi partnere, az USA után pedig a második legnagyobb exportpiaca; mivel az 
országba irányuló uniós kivitel az elmúlt tíz évben évente átlagosan 5–7%-kal bővült; 

1. hangsúlyozza, hogy az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás az Unió és 
valamely fejlődő ország között valaha létrejött legátfogóbb és legambiciózusabb 
megállapodás, és az Unió fejlődő országokkal való kapcsolatos szerepvállalása 
tekintetében referenciapontként szolgál;

2. megállapítja, hogy a tárgyalásokat – amelyek 2012 júniusában kezdődtek – tizennégy 
tárgyalási forduló után 2015 decemberében zárták le, és sajnálja, hogy emiatt a 
megállapodást csak késéssel lehetett aláírásra és ratifikálásra bocsátani;

3. hangsúlyozza a megállapodás gazdasági és stratégiai jelentőségét, mivel az EU és 
Vietnám közös célokat tűztek ki maguk elé, és közös értékeket vallanak – azaz 
ösztönözni kívánják a növekedést és a foglalkoztatást, javítani a versenyképességet, 
küzdeni a szegénység ellen és előrehaladást elérni a fenntartható fejlődési célok 
tekintetében; 

4. meggyőződése, hogy a megállapodás elősegíti további lépések megtételét magas szintű 
sztenderdek és szabályok kiépítése felé az ASEAN által lefedett régióban, valamint 
segít kikövezni az utat a régiók közti jövőbeli kereskedelmi és beruházási megállapodás 
felé; kiemeli, hogy a megállapodás egyidejűleg a nyílt és szabad kereskedelem 
érdekében tett erőteljes jelzés a protekcionista tendenciák erősödésének és a szabályokra 
alapozott többoldalú kereskedelem megkérdőjelezésének idején; 

5. rámutat, hogy a megállapodás a vámtarifák több mint 99%-át megszünteti9; megjegyzi, 
hogy Vietnám az országba irányuló uniós kivitelt sújtó behozatali vámok 65%-át a 
hatálybalépéskor liberalizálja, majd a fennmaradó vámtételeket egy tízéves időszak 
során fokozatosan megszünteti; szintén kiemeli, hogy az EU a hatálybalépéskor a 
behozatalának 71%-át liberalizálni fogja, egy hétéves időszak leteltével pedig a 
vámmentesség köre eléri a 99%-ot; kiemeli, hogy a megállapodás továbbá egyedi 
rendelkezéseket tartalmaz az uniós kivitel előtt álló nem vámjellegű akadályok kezelése 
érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a megállapodás alapján – a WTO közbeszerzésről szóló 
megállapodásával összhangban, amelynek Vietnám még nem tagja – javul a vietnámi 
közbeszerzésekhez való hozzáférés; hangsúlyozza, hogy az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodás kormányzati közbeszerzésekről szóló fejezete 
megteremti az átláthatóságnak és az eljárás tisztességességének azon fokát, amely 
hasonlatos az EU által fejlett és előrehaladottabb fejlődő országokkal aláírt 

9 A Vietnámba irányuló uniós kivitel: a szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésekor a vámtételek 65%-
a megszűnik, a maradék vámok pedig egy tízéves időszak alatt fokozatosan kivezetésre kerülnek (például a 
vietnámi gépjárműágazat uniós versennyel szembeni védelme érdekében az autókra kivetett vámok a 10 év során 
végig fennmaradnak); Az EU-ba irányuló vietnámi kivitel: a hatálybalépéskor a vámtételek 71%-a megszűnik, a 
maradék vámok egy hétéves időszak alatt kivezetésre kerülnek.
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szabadkereskedelmi megállapodásokhoz;

7. üdvözli, hogy mintegy 169 uniós földrajzi árujelzés kap – az uniós jogszabályok által 
biztosítotthoz hasonló – elismerést és védelmet a vietnámi piacon, tekintettel arra, hogy 
Vietnám fontos exportpiac Ázsiában az uniós élelmiszer- és italkivitel számára;

8. emlékeztet arra, hogy Vietnám a szolgáltatások terén túlteljesíti a WTO-ban tett 
vállalásait, alapvetően jobb hozzáférést biztosítva az alágazatok számát tekintve, 
valamint új piaci hozzáférést kínálva olyan ágazatokban, mint a csomagolási 
szolgáltatások, a kereskedelmi vásárok, a kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások vagy 
a bérlés és lízingelés; kiemeli, hogy a felsőoktatási szolgáltatások terén Vietnám első 
ízben ad lehetőséget határokon átnyúló szolgáltatásokra; 

9. emlékeztet rá, hogy az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás segítségére lesz 
Vietnámnak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének további javításában, 
hasznára válik a szellemi tulajdon jogtulajdonosainak és fogyasztóinak, mivel Vietnám 
hozzáfér majd a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) internetről szóló 
szerződéseihez, amelyek rögzítik a kreatív alkotásokhoz való illetéktelen online 
hozzáférés vagy azok ilyen felhasználásának megakadályozását szolgáló szabványokat, 
védelmezik a tulajdonosok jogait, továbbá megoldásokat kínálnak azokra a kihívásokra, 
amelyeket az új kommunikációs technológiák és módszerek támasztanak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok területén; 

10. hangsúlyozza, hogy a megállapodás megvédi az EU azon jogát, hogy saját szabványait 
alkalmazhassa az EU-ban árusított valamennyi árura és szolgáltatásra, és fenntartja az 
uniós elővigyázatossági elvet;

11. hangsúlyozza, hogy az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás erőteljes, átfogó 
és kötelező fejezetet tartalmaz a kereskedelem és a fenntartható fejlődés tekintetében, a 
munkaerőről és a környezet védelméről szólva; hangsúlyozza, hogy a kereskedelemről 
és a fenntartható fejlődésről szóló fejezet célja a tágabb uniós szakpolitikai célkitűzések, 
nevezetesen az inkluzív növekedés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és 
általánosságban az uniós értékek tiszteletben tartásának elősegítése; hangsúlyozza, hogy 
a fejezet egyúttal a vietnámi fejlesztés és társadalmi fejlődés eszköze is, annak 
érdekében, hogy támogassa Vietnámot a munkavállalói jogok javítására, a munkahelyi 
védelem fokozására és a környezet védelmére irányuló erőfeszítéseiben;

12. üdvözli a vietnámi kormány által tett konkrét lépéseket, többek között a munkajogi 
szabályok módosítását, a foglalkoztatás alsó korhatárára vonatkozó, a gyermekmunka 
eltörlését célzó jogi keretet, valamint a munkahelyeken való megkülönböztetés tiltására 
és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kötelezettségvállalásokat; 

13. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az előrelépés ellenére még jelentős kihívások vannak; e 
tekintetben üdvözli, hogy 2019. június 14-én ratifikálták az ILO 98. alapvető 
egyezményét (a kollektív tárgyalásokról), valamint hogy a vietnámi kormány 
kötelezettséget vállalt arra, hogy az új munka törvénykönyvének közeljövőbeli 
elfogadása után a két fennmaradó alapvető egyezményt is ratifikálja, nevezetesen a 105. 
számút (a kényszermunka eltörléséről) 2020-ban, a 87. számút (az egyesülés 
szabadságáról) pedig 2023-ban; 

14. üdvözli a többoldalú környezetvédelmi megállapodások – így az éghajlatváltozásról 
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szóló Párizsi Megállapodás – tényleges végrehajtására, valamint a vadon élő állatok, a 
biodiverzitás és az erdőségek megóvása és fenntartható kezelése érdekében történő 
fellépésre vonatkozó vállalást; emlékeztet rá, hogy a megállapodás egyedi 
intézkedéseket tartalmaz a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat 
felszámolása, valamint a fenntartható és felelős – az akvakultúrára is kiterjedő – 
halászati ágazat fejlesztése érdekében;

15. elismeri, hogy Vietnám lépéseket tesz az illegális fakitermelés és erdőirtás ellen az 
erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek 
kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (VPA/FLEGT) Unióval való 
megkötése révén; megjegyzi, hogy ez a megállapodás 2019. június 1-jén lépett hatályba, 
és kötelező átvilágítási kötelezettségeket vezet be az importőreire vonatkozóan; üdvözli, 
hogy Vietnám valamennyi érintett érdekelt fele nyitott és konstruktív módon vett részt e 
folyamatban;

16. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen a megállapodás valamennyi rendelkezésének és 
fejezetének végrehajtása, a piaci hozzáféréstől a fenntartható fejlődésig és valamennyi 
kötelezettségvállalás érvényesítéséig; ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a 
kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő új tisztségére, aki közvetlenül a 
kereskedelmi biztos irányítása alatt dolgozik majd; 

17. kéri a megállapodás fokozott nyomon követését, valamint erőfeszítések tételét annak 
biztosítására, hogy a hiányosságokat mielőbb kezeljük kereskedelmi partnerünkkel 
együtt; egyedi technikai segítségnyújtást kér annak elősegítése érdekében, hogy 
Vietnám projektek és szakértelem révén teljesítse egyes kötelezettségvállalásait, 
különösen a környezetvédelmi és munkaügyi rendelkezésekkel kapcsolatban; 

18. hangsúlyozza, hogy alapvetően fontos a civil társadalom bevonása a megállapodás 
végrehajtásának ellenőrzésébe, és felhív hazai tanácsadó csoportok gyors – a 
megállapodás hatálybalépését követő – létrehozására, valamint a civil társadalom 
kiegyensúlyozott képviseletének biztosítására ezekben a csoportokban; 

19. elismeri a szabadkereskedelmi megállapodás és a partnerségi és együttműködési 
megállapodás közötti intézményi és jogi kapcsolatot, amely biztosítja, hogy az emberi 
jogok az EU–Vietnám kapcsolatok középpontjába kerüljenek;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
EKSZ-nek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság kormányának és parlamentjének.


