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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06050/2019),

– ņemot vērā projektu Brīvās tirdzniecības nolīgumam (BTN) starp Eiropas Savienību un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku (0000/2019),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ieguldījumu 
aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (0000/2019),

– ņemot vērā pieprasījumu sniegt piekrišanu, ko Padome iesniedza saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 91. panta 1. punktu, 100. panta 2. punktu, 
207. panta 4. punkta pirmo daļu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta 
v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0023/2019),

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, 
no otras puses, ko parakstīja Briselē 2012. gada 27. jūnijā un kas stājās spēkā 
2016. gada oktobrī1,

– ņemot vērā saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu sniegto Eiropas Savienības Tiesas 
2017. gada 16. maija atzinumu procedūrā 2/152, kuru Komisija pieprasīja 2015. gada 
10. jūlijā,

– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko 
stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku 
tirdzniecības un ieguldījumu politiku”,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 22. decembra lēmumu risināt divpusējas sarunas par 
BTN ar atsevišķām Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstīm,

– ņemot vērā 2007. gada 23. aprīļa norādes sarunām par reģionu BTN ar ASEAN 
dalībvalstīm,

1 OV L 329, 3.12.2016., 8. lpp.
2 Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
3 OV C 101, 16.3.2018., 30. lpp.
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– ņemot vērā 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu4,

– ņemot vērā 2017. gada 14. decembra rezolūciju par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši 
Nguyen Van Hoa lietu5,

– ņemot vērā 2018. gada 15. novembra rezolūciju par attīstības sadarbības efektivitātes 
palielināšanu6,

– ņemot vērā Eiropas ombuda 2016. gada 26. februāra lēmumu lietā 1409/2014/MHZ par 
to, ka Eiropas Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma 
ietekmes uz cilvēktiesībām iepriekšēju novērtējumu7, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā V sadaļu – “Ārējā 
darbība”,

– ņemot vērā LESD un jo īpaši tā 91., 100., 168. un 207. pantu saistībā ar 218. panta 
6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

– ņemot vērā ...8 normatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā Vjetnama ir stratēģiska Eiropas Savienības partnere un tā kā ES un Vjetnamai ir 
kopīga programma izaugsmes un nodarbinātības stimulēšanai, konkurētspējas 
uzlabošanai, nabadzības apkarošanai un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
sasniegšanai, kā arī kopīga, stingra apņemšanās panākt tirdzniecības atvērtību un 
izveidot daudzpusēju tirdzniecības sistēmu; 

B. tā kā šis ir otrais divpusējais tirdzniecības nolīgums, kas noslēgts starp ES un ASEAN 
dalībvalsti, un svarīgs solis ceļā uz BTN noslēgšanu starp reģioniem; tā kā šis nolīgums 
un ES un Singapūras Republikas noslēgtais brīvās tirdzniecības nolīgums, kam 
Parlaments deva piekrišanu 2019. gada 13. februārī, kalpos par pamatu nolīgumiem, par 
kuriem ES šobrīd risina sarunas ar citām svarīgām ASEAN dalībvalstīm;

C. tā kā tiek prognozēts, ka 90 % turpmākās globālās ekonomikas izaugsmes notiks ārpus 
Eiropas un, konkrētāk, Āzijā;

D. tā kā Vjetnama pievienojās PTO 2007. gadā, un ir kļuvusi par vienu no atvērtākajām un 
brīvākajām tirdzniecības ekonomikām pasaulē, par ko liecina tās noslēgtie 
16 tirdzniecības nolīgumi ar 56 valstīm;

4 OV C 86, 6.3.2018., 122. lpp.
5 OV C 369, 11.10.2018., 73. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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E. tā kā Vjetnama ir viena no Visaptverošās un progresīvās Klusā okeāna valstu 
partnerības (CPTPP) dibinātājām un piedalās sarunās par reģionālu visaptverošu 
ekonomisko partnerību (RCEP);

F. tā kā Vjetnama ir plaukstoša, konkurētspējīga un savienota ekonomika ar gandrīz 
100 miljoniem iedzīvotāju, augošu vidusslāni un jaunu un dinamisku darbaspēku; 

G. tā kā Vjetnama ir arī viena no ASEAN dalībvalstīm ar visstraujāko izaugsmi ar aptuveni 
6,51 % IKP pieaugumu laikposmā no 2000. līdz 2018. gadam;

H. tā kā ES pašreiz ir Vjetnamas trešā lielākā tirdzniecības partnere aiz Ķīnas un 
Dienvidkorejas un otrais lielākais eksporta tirgus aiz ASV; tā kā ES eksports uz šo 
valsti pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis vidēji par 5–7 % gadā, 

1. uzsver, ka ES un Vjetnamas BTN (EVFTA) ir visvērienīgākais un visaptverošākais 
brīvās tirdzniecības nolīgums, ko ES jebkad noslēgusi ar jaunattīstības valsti, un kalpo 
par atsauces punktu ES sadarbībai ar jaunattīstības valstīm;

2. norāda, ka sarunas sākās 2012. gada jūnijā un pēc 14 sarunu kārtām noslēdzās 
2015. gada decembrī, un pauž nožēlu par ilgo kavēšanos šā nolīguma sagatavošanā 
parakstīšanai un ratifikācijai;

3. uzsver šā nolīguma ekonomisko un stratēģisko nozīmi, jo ES un Vjetnamai ir kopīga 
programma un kopīgas vērtības — izaugsmes un nodarbinātības stimulēšana, 
konkurētspējas uzlabošana, nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības mērķu 
(IAM) sasniegšana; 

4. pauž pārliecību, ka nolīgums ļaus gūt turpmākus panākumus augstu standartu un 
noteikumu noteikšanā ASEAN reģionā, palīdzot nodrošināt iespēju nākotnē noslēgt 
reģionu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus; uzsver, ka nolīgums arī uzskatāms par 
spēcīgu signālu atvērtas un brīvas tirdzniecības atbalstam laikā, kad dominē 
protekcionisma tendences un tiek spriests par daudzpusēju un uz noteikumiem balstītu 
tirdzniecību; 

5. uzsver, ka šis nolīgums ļaus likvidēt vairāk nekā 99 % no visiem tarifiem9; norāda, ka 
pēc nolīguma stāšanās spēkā Vjetnama liberalizēs 65 % no ievedmuitas nodevas ES 
eksportam uz Vjetnamu, pakāpeniski 10 gadu periodā likvidējot pārējās nodevas; 
norāda arī to, ka pēc nolīguma stāšanās spēkā ES liberalizēs 71 % sava importa un pēc 
septiņiem gadiem atbrīvojums no nodevas tiks piemērots 99 % importa; norāda, ka 
nolīgumā būs arī ietverti īpaši noteikumi, lai risinātu jautājumu par ar tarifiem 
nesaistītiem šķēršļiem ES eksportam;

6. uzsver, ka šis nolīgums nodrošina lielāku piekļuvi Vjetnamas publiskā iepirkuma tirgum 

9 ES eksports uz Vjetnamu: tiklīdz BTN stāsies spēkā, 65 % nodevu tiks atceltas, bet pārējās pakāpeniski tiks 
likvidētas ne vēlāk kā 10 gadu laikā (piemēram, lai aizsargātu Vjetnamas autoražotājus no Eiropas konkurences, 
nodevas automašīnām būs spēkā visus 10 gadus); Vjetnamas eksports uz ES: 71 % nodevu pēc nolīguma stāšanās 
spēkā tiks atceltas, pārējās pakāpeniski tiks likvidētas ne vēlāk kā septiņu gadu laikā;
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saskaņā ar Valsts iepirkumu nolīgumu (VIN), ņemot vērā, ka Vjetnama vēl nav 
parakstījusi VIN; uzsver, ka EVFTA sadaļa par valsts iepirkumu ir pārredzamāka un tajā 
ir ievērots lielāks procesuālais taisnīgums nekā citos BTN, ko ES ir parakstījusi ar 
attīstītajām valstīm un vairāk attīstītām jaunattīstības valstīm;

7. atzinīgi vērtē to, ka Vjetnamas tirgū tiks atzītas un aizsargātas 169 Eiropas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes tādā līmenī, kas pielīdzināms ES tiesību aktos noteiktajam līmenim, 
ņemot vērā to, ka Vjetnama ir nozīmīgs ES pārtikas un dzērienu eksporta tirgus Āzijā;

8. atgādina, ka pakalpojumu ziņā Vjetnamas saistības ir plašākas nekā tās saistības PTO un 
nolīgums nodrošina labāku piekļuvi vairākās uzņēmējdarbības apakšnozarēs un piedāvā 
jaunas tirgus piekļuves iespējas tādām nozarēm kā iepakošanas pakalpojumi, 
tirdzniecības izstādes, izstāžu pakalpojumi vai nomas/līzinga pakalpojumi; uzsver, ka 
Vjetnama pirmo reizi ir sākusi nodrošināt pārrobežu augstākās izglītības pakalpojumu 
pieejamību; 

9. atgādina, ka EVFTA palīdzēs Vjetnamai vēl vairāk uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzību tā, lai intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki un patērētāji gūtu labumu, jo 
Vjetnama pievienosies Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) nolīgumiem 
par internetu, kuros ir noteikti standarti, lai nepieļautu neatļautu tiešsaistes piekļuvi 
radošajiem darbiem vai šādu darbu izmantošanu, aizsargātu īpašnieku tiesības un 
risinātu problēmas, ko intelektuālā īpašuma tiesībām rada jaunās tehnoloģijas un saziņas 
metodes; 

10. uzsver, ka nolīgumā ir aizsargātas ES tiesības piemērot savus standartus visām precēm 
un pakalpojumiem, kas tiek tirgoti ES, un ir saglabāts ES piesardzības princips;

11. uzsver, ka EVFTA ir stingra, visaptveroša un saistoša sadaļa par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību (TIA), kurā risināti ar darbaspēku un vidi saistīti jautājumi; uzsver, 
ka TIA sadaļa ir paredzēta plašāku ES politikas mērķu īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz 
iekļaujošu izaugsmi, cīņu pret klimata pārmaiņām un, vispārīgāk, ES vērtību 
aizsardzību; uzsver, ka tas arī ir Vjetnamas attīstības un sociālās attīstības veicināšanas 
instruments, kas atbalsta Vjetnamas centienus uzlabot darba tiesības un palielināt darba 
drošību un vides aizsardzību;

12. atzinīgi vērtē Vjetnamas valdības līdz šim veiktos konkrētos pasākumus, tostarp 
grozījumus darba tiesību aktos un minimālā nodarbināšanas vecuma tiesiskajā 
regulējumā ar mērķi atcelt bērnu darbu, un apņemšanos nodrošināt nediskriminēšanu un 
dzimumu līdztiesību darbavietā; 

13. tomēr uzsver, ka, neraugoties uz šo progresu, joprojām pastāv nopietnas problēmas; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē SDO Konvencijas Nr. 98 (kolektīvas sarunas) ratificēšanu 
2019. gada 14. jūnijā un Vjetnamas valdības pausto apņemšanos pēc drīzumā paredzētās 
jaunā Darba kodeksa pieņemšanas ratificēt arī pārējās divas pamatkonvencijas, proti, 
Nr. 105 (piespiedu darba izskaušana), kuras ratifikācija paredzēta 2020. gadā, un Nr. 87 
(biedrošanās brīvība), kuras ratifikācija paredzēta 2023. gadā;

14. atzinīgi vērtē apņemšanos efektīvi īstenot daudzpusējus vides nolīgumus, piemēram, 
Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, un rīkoties tā, lai saglabātu un ilgtspējīgi 
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pārvaldītu savvaļas augus un dzīvniekus, bioloģisko daudzveidību un mežsaimniecību; 
atgādina, ka nolīgumā ir paredzēti īpaši pasākumi, lai cīnītos ar nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu (NNN) zveju un sekmētu ilgtspējīgu un atbildīgu zivsaimniecības, tostarp 
akvakultūras, nozari;

15. atzīst Vjetnamas apņemšanos risināt nelikumīgas mežizstrādes un atmežošanas 
problēmu, noslēdzot ar ES brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (VPA/FLEGT); norāda, ka šis nolīgums ir spēkā 
kopš 2019. gada 1. jūnija, un tajā Savienības importētājiem ir noteikti obligāti 
pienācīgas pārbaudes pienākumi; atzinīgi vērtē visu attiecīgo Vjetnamas ieinteresēto 
personu atvērto un konstruktīvo dalību šajā procesā;

16. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu īstenotas visas nolīguma prasības un sadaļas no 
piekļuves tirgum līdz ilgtspējīgai attīstībai un visu saistību izpildei; šajā sakarā uzsver 
jauno galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga amatu, norādot, ka šī 
amatpersona strādās tiešā tirdzniecības komisāra pakļautībā; 

17. prasa pastiprināt minētā nolīguma uzraudzību un nodrošināt, lai tā nepilnības tiktu ātri 
likvidētas kopā ar mūsu tirdzniecības partneri; prasa paredzēt konkrētu tehnisko 
palīdzību, lai ar projektiem un zinātību palīdzētu Vjetnamai īstenot dažus no tās 
uzņemtajām saistībām, jo īpaši attiecībā uz vides un darba tiesību noteikumiem; 

18. uzsver, ka pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana nolīguma īstenošanas uzraudzībā ir 
izšķiroši svarīga, un prasa pēc nolīguma stāšanās spēkā ātri izveidot vietējas 
konsultatīvas grupas un nodrošināt tajās līdzsvarotu pilsoniskās sabiedrības pārstāvību; 

19. atzīst BTN un PSN institucionālo un tiesisko saikni, kas nodrošina, ka ES un Vjetnamas 
attiecībās galvenā loma tiek piešķirta cilvēktiesībām;

20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, EĀDD, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas 
Sociālistiskās Republikas valdībai un parlamentam.


