
PR\1190477NL.docx PE642.858v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

2018/0356M(NLE)

14.10.2019

ONTWERPVERSLAG
met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de 
Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam 
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Jan Zahradil



PE642.858v01-00 2/7 PR\1190477NL.docx

NL

PR_Consent_Motion

INHOUD

Blz.

NIET-WETGEVINGSONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ......3



PR\1190477NL.docx 3/7 PE642.858v01-00

NL

NIET-WETGEVINGSONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek 
Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06050/2019),

– gezien het ontwerp van vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Socialistische Republiek Vietnam (0000/2019),

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (0000/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, 
lid 1, artikel 100, lid 2, artikel 207, lid 4, eerste alinea, artikel 218, lid 6, tweede alinea, 
onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (C9-0023/2019),

– gezien de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, 
anderzijds, die op 27 juni 2012 in Brussel is ondertekend en in oktober 20161 in 
werking is getreden,

– gezien het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 mei 2017 in 
procedure 2/152, waarom de Europese Commissie op 10 juli 2015 had verzocht, 
overeenkomstig artikel 218, lid 11, VWEU,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2016 over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en 
innovatieve strategie voor handel en investeringen3,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Handel voor iedereen: naar een meer 
verantwoord handels- en investeringsbeleid”,

– gezien het besluit van de Raad van 22 december 2009 om bilaterale onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten te voeren met afzonderlijke lidstaten van de Associatie 
van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN),

– gezien de onderhandelingsrichtsnoeren van 23 april 2007 voor een interregionale 
vrijhandelsovereenkomst met de landen van de ASEAN,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2016 over Vietnam4,

– gezien zijn resolutie van 14 december 2017 over de vrijheid van meningsuiting in 

1 PB L 329 van 3.12.2016, blz. 8.
2 Advies van het Hof van Justitie van 16 mei 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017 376
3 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 30.
4 PB C 86 van 6.3.2018, blz. 122.
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Vietnam, met name de zaak van Nguyen Van Hoa5,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2018 over Vietnam, met name de situatie van 
politieke gevangenen6,

– gezien het besluit van de Europese Ombudsman van 26 februari 2016 in zaak 
1409/2014/MHZ betreffende het verzuim van de Europese Commissie om vooraf een 
beoordeling uit te voeren van de mensenrechteneffecten van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam7, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name Titel V daarvan 
over het extern optreden van de Unie,

– gezien het VWEU en met name de artikelen 91, 100, 168 en 207, juncto artikel 218, 
lid 6, tweede alinea, onder a), punt v),

– gezien zijn wetgevingsresolutie van ...8 over het ontwerp van besluit van de Raad,

– gezien artikel 105, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0000/2019),

A. overwegende dat Vietnam een strategische partner van de Europese Unie is en dat de 
EU en Vietnam een gemeenschappelijke agenda hebben om groei en werkgelegenheid 
te stimuleren, het concurrentievermogen te verbeteren, armoede te bestrijden en de 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te verwezenlijken, en dat beide 
partijen sterk gehecht zijn aan open handel en het multilaterale handelsstelsel; 

B. overwegende dat deze overeenkomst de tweede bilaterale handelsovereenkomst is die 
wordt gesloten tussen de EU en een lidstaat van de ASEAN, en een belangrijke opstap 
vormt naar een interregionale vrijhandelsovereenkomst; overwegende dat de 
overeenkomst, samen met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de  Republiek 
Singapore waaraan het Parlement op 13 februari 2019 zijn goedkeuring heeft gehecht, 
tevens als ijkpunt zal dienen voor overeenkomsten waarover de EU momenteel 
onderhandelt met andere belangrijke economieën van de ASEAN;

C. overwegende dat volgens voorspellingen 90 % van de toekomstige economische groei 
buiten Europa en met name in Azië zal worden gegenereerd;

D. overwegende dat Vietnam in 2007 is toegetreden tot de WTO en nu een van de 
meest open en op vrijhandel gerichte economieën ter wereld is, zoals blijkt uit de 
16 handelsovereenkomsten die Vietnam met 56 landen heeft gesloten;

E. overwegende dat Vietnam een van de stichters is van het alomvattende en 
vooruitstrevende trans-Pacifische partnerschap (Comprehensive and Progressive 
Trans‑Pacific Partnership, CPTPP), en partij is bij de lopende onderhandelingen over 
het regionaal alomvattend economisch partnerschap (Regional Comprehensive 

5 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 73.
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Aangenomen teksten, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/nl/decision/en/64308
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Economic Partnership, RCEP);

F. overwegende dat Vietnam een bloeiende, concurrerende en aangesloten economie is 
met bijna 100 miljoen burgers, een groeiende middenklasse en een jonge en dynamische 
beroepsbevolking; 

G. overwegende dat Vietnam tevens een van de snelst groeiende landen in de ASEAN is 
met een gemiddeld groeipercentage van het bbp van ongeveer 6,51 % tussen 2000 en 
2018;

H. overwegende dat de EU momenteel de derde handelspartner van Vietnam is, na China 
en Zuid-Korea, en de op een na grootste exportmarkt na de VS; overwegende dat de 
uitvoer van de EU naar het land in de afgelopen tien jaar jaarlijks met gemiddeld 5 tot 
7 % is gegroeid; 

1. onderstreept dat de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de meest ambitieuze en 
uitgebreide vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit met een ontwikkelingsland heeft 
gesloten en als referentie dient voor de samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden; 

2. merkt op dat de onderhandelingen in juni 2012 zijn begonnen en in december 2015 na 
14 onderhandelingsronden werden afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en ratificatie van de overeenkomst;

3. onderstreept het economisch en strategisch belang van deze overeenkomst, aangezien de 
EU en Vietnam een gemeenschappelijke agenda en gemeenschappelijke waarden delen: 
groei en werkgelegenheid stimuleren, concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het verwezenlijken van de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling; 

4. is ervan overtuigd dat de overeenkomst een verdere stap is in de richting van strenge 
normen en regels in de ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor een toekomstige 
interregionale handels- en investeringsovereenkomst; wijst erop dat de overeenkomst 
ook een sterk signaal ten gunste van open en vrije handel doet uitgaan, nu het 
protectionisme in opmars is en het op regels gebaseerde multilaterale handelsstelsel 
onder druk staat; 

5. benadrukt dat met de overeenkomst meer dan 99 % van alle heffingen zullen 
verdwijnen9; merkt opdat Vietnam bij de inwerkingtreding 65 % van de invoerrechten 
op de uitvoer van de EU naar Vietnam zal schrappen, terwijl de rest van de heffingen 
over een periode van tien jaar geleidelijk zal worden afgebouwd; merkt tevens op dat de 
EU bij de inwerkingtreding 71 % van haar invoer rechtenvrij zal maken en dat na zeven 
jaar 99 % van de invoer rechtenvrij zal zijn; wijst erop dat de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen zal bevatten over niet-tarifaire belemmeringen voor uitvoer uit de 

9 Uitvoer van de EU naar Vietnam: 65 % van de invoerrechten verdwijnen zodra de vrijhandelsovereenkomst in 
werking treedt. De rest wordt over een periode van tien jaar geleidelijk afgebouwd (zo zullen bijvoorbeeld de 
invoerrechten op auto’s voor de volledige periode van tien jaar worden gehandhaafd om de Vietnamese 
motorvoertuigensector tegen Europese concurrentie te beschermen). Uitvoer van Vietnam naar de EU: 71 % van 
de invoerrechten verdwijnen zodra de overeenkomst in werking treedt; de rest wordt over een periode van 
maximaal zeven jaar afgebouwd.
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EU;

6. benadrukt dat de overeenkomst een verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam nog geen partij is bij die overeenkomst; wijst 
erop dat het hoofdstuk inzake overheidsopdrachten van de vrijhandelsovereenkomst 
wordt gekenmerkt door een mate van transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere vrijhandelsovereenkomsten die de EU met ontwikkelde 
landen en geavanceerde ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

7. is verheugd dat circa 169 geografische aanduidingen van de EU op de Vietnamese 
markt zullen worden erkend en beschermd op een niveau dat vergelijkbaar is met dat 
van de EU-wetgeving, in het licht van het feit dat Vietnam een belangrijke markt in 
Azië is voor de EU-uitvoer van voedsel en drank;

8. herinnert eraan dat Vietnam wat diensten betreft met deze overeenkomst verder gaat dan 
zijn WTO-verplichtingen, een aanzienlijk betere toegang verleent tot een aantal 
subsectoren van het bedrijfsleven en toegang biedt tot nieuwe markten zoals 
verpakkingsdiensten, diensten in verband met handelsbeurzen en exposities en diensten 
voor verhuur en leasing; onderstreept dat Vietnam voor het eerst grensoverschrijdende 
diensten voor hoger onderwijs heeft opengesteld; 

9. herinnert eraan dat de vrijhandelsovereenkomst Vietnam zal helpen om de bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten verder te verbeteren, ten voordele van de houders en 
gebruikers van intellectuele-eigendomsrechten, aangezien Vietnam toetreedt tot de 
internetverdragen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), 
waarin normen worden vastgesteld om ongeoorloofde onlinetoegang tot of 
ongeoorloofd gebruik van creatief werk te voorkomen, de rechten van de eigenaars te 
beschermen, en de uitdagingen die nieuwe technologieën en communicatiemethoden 
vormen voor intellectuele-eigendomsrechten het hoofd te bieden; 

10. onderstreept dat de overeenkomst het recht van de EU vrijwaart om haar eigen normen 
toe te passen op alle goederen en diensten die in de EU worden verkocht en het 
voorzorgsbeginsel van de EU handhaaft;

11. wijst erop dat de vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en bindend hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling omvat waarin arbeids- en milieuvraagstukken aan 
bod komen; onderstreept dat het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling 
bedoeld is om een bijdrage te leveren aan de bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden van de EU;  onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en sociale vooruitgang in Vietnam ter ondersteuning 
van de Vietnamese inspanningen om de arbeidsrechten te verbeteren en de bescherming 
op het werk en de milieubescherming te versterken;

12. is ingenomen met de concrete stappen die de Vietnamese regering tot dusver heeft 
ondernomen, onder meer een wijziging van de arbeidswetgeving en de wettelijke 
voorschriften inzake de minimumleeftijd voor arbeid met als doel kinderarbeid af te 
schaffen, en toezeggingen op het gebied van niet-discriminatie en gendergelijkheid op 
het werk; 
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13. beklemtoont echter dat er ondanks de geboekte vooruitgang nog belangrijke problemen 
bestaan; is in dit verband ingenomen met de ratificatie van het fundamentele IAO-
verdrag 98 (collectieve arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 en de toezegging van 
de Vietnamese regering om de twee resterende fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de komende goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

14. is verheugd over de toezegging om de multilaterale milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, daadwerkelijk ten uitvoer te 
leggen en om te streven naar de instandhouding en het duurzaam beheer van de wilde 
fauna en flora, biodiversiteit en bossen; herinnert eraan dat de overeenkomst voorziet in 
specifieke maatregelen voor de bestrijding van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij en de bevordering van een duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

15. erkent de verbintenis van Vietnam om de illegale houtkap en ontbossing aan te pakken 
middels het sluiten van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst inzake 
wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt-VPA) met de EU; wijst 
erop dat deze overeenkomst sedert 1 juni 2019 van kracht is en bindende 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor de importeurs omvat; is verheugd over de open en 
constructieve deelneming van alle belanghebbenden in Vietnam aan dit proces;

16. onderstreept het essentiële belang van het uitvoeren van alle bepalingen en 
hoofdstukken van de overeenkomst, van markttoegang tot duurzame ontwikkeling en de 
naleving van alle verbintenissen; onderstreept in dit verband de nieuwe functie van 
gevolmachtigde voor de naleving van het handelsbeleid die rechtstreeks onder de 
commissaris voor Handel ressorteert; 

17. dringt aan op versterkt toezicht op de overeenkomst en inspanningen om ervoor te 
zorgen dat lacunes snel met onze handelspartner worden aangepakt; dringt aan op 
specifieke technische bijstand om Vietnam te helpen een aantal toezeggingen na te 
komen middels projecten en expertise, met name in verband met bepalingen inzake het 
milieu en arbeid; 

18. benadrukt dat de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het toezicht op 
de uitvoering van de overeenkomst van cruciaal belang is, en pleit ervoor snel na de 
inwerkingtreding van de overeenkomst interne adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld in deze 
groepen; 

19. erkent het institutionele en juridische verband tussen de vrijhandelsovereenkomst en de 
PSO waarmee ervoor wordt gezorgd dat de mensenrechten de kern van de betrekkingen 
tussen de EU en Vietnam worden;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de EDEO, de regeringen en parlementen van 
de lidstaten, en de regering en het parlement van de Socialistische Republiek Vietnam.


