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PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między 
Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (06050/2019),

– uwzględniając projekt Umowy o wolnym handlu (FTA) między Unią Europejską a 
Socjalistyczną Republiką Wietnamu (0000/2019),

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o ochronie 
inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (0000/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 91 
ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) 
ppkt v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C9-
0023/2019),

– uwzględniając Umowę ramową o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną 
Republiką Wietnamu, z drugiej strony, która została podpisana w Brukseli dnia 
27 czerwca 2012 r. i weszła w życie w październiku 2016 r.1,

– uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 
2017 r. w ramach procedury 2/152, wydaną zgodnie z art. 218 ust. 11 TFUE na wniosek 
Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2015 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nowej, 
perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji3,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Handel z korzyścią dla wszystkich – W kierunku 
bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniającą do prowadzenia 
negocjacji dwustronnych w sprawie umów o wolnym handlu z poszczególnymi 
państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej 
(ASEAN),

– uwzględniając wytyczne negocjacyjne z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotyczące 
międzyregionalnej umowy o wolnym handlu z państwami członkowskimi ASEAN,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie Wietnamu4,

1 Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 8.
2 Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 30.
4 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 122.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wolności słowa w 
Wietnamie, zwłaszcza sprawy Nguyena Van Hoa5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wietnamu, w 
szczególności sytuacji więźniów politycznych6,

– uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego 
2016 r. w sprawie 1409/2014/MHZ dotyczącej uchybienia przez Komisję obowiązkowi 
przeprowadzenia oceny skutków w zakresie praw człowieka przed zawarciem umowy o 
wolnym handlu między UE a Wietnamem7, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), a w szczególności jego tytuł V 
dotyczący działań zewnętrznych Unii,

– uwzględniając TFUE, w szczególności jego art. 91, 100, 168 i 207 w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a) ppkt (v),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...8 w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2019),

A. mając na uwadze, że Wietnam jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej, a także 
mając na uwadze, że UE i Wietnam wspólnie realizują program mający na celu 
stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, walkę z ubóstwem, 
osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, a także podzielają głębokie 
zaangażowanie na rzecz otwartego handlu i wielostronnego systemu handlu; 

B. mając na uwadze, że jest to druga dwustronna umowa handlowa zawarta między UE a 
państwem członkowskim ASEAN oraz ważny krok naprzód w kierunku 
międzyregionalnej FTA; mając na uwadze, że umowa ta, wraz z umową o wolnym 
handlu między UE a Republiką Singapuru, na którą Parlament wyraził zgodę 13 lutego 
2019 r., będzie również służyć za punkt odniesienia dla umów, które UE obecnie 
negocjuje z innymi głównymi gospodarkami ASEAN;

C. mając na uwadze, że przewiduje się, iż 90 % przyszłego światowego wzrostu 
gospodarczego będzie generowane poza Europą, a zwłaszcza w Azji;

D. mając na uwadze, że Wietnam przystąpił do WTO w 2007 r. i obecnie jest jedną z 
najbardziej otwartych i sprzyjających wolnemu handlowi gospodarek na świecie, co 
potwierdza 16 umów handlowych zawartych z 56 państwami;

E. mając na uwadze, że Wietnam jest członkiem-założycielem Kompleksowego i 
Progresywnego Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP) oraz stroną w trwających 
negocjacjach w sprawie Kompleksowego Regionalnego Partnerstwa Gospodarczego 
(RCEP);

5 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 73.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Teksty przyjęte, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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F. mając na uwadze, ze Wietnam jest dynamicznie rozwijającą się, konkurencyjną i opartą 
na łączności gospodarką z prawie 100 mln obywateli, coraz większą klasą średnią oraz 
młodą i dynamiczną siłą roboczą; 

G. mając na uwadze, że Wietnam jest również jednym z najszybciej rozwijających się 
krajów ASEAN, a średni wskaźnik wzrostu PKB w latach 2000–2018 wyniósł około 
6,51 %;

H. mając na uwadze, że UE jest obecnie trzecim po Chinach i Korei Południowej 
największym partnerem handlowym Wietnamu i drugim co do wielkości rynkiem 
eksportowym po Stanach Zjednoczonych; mając na uwadze, że wywóz z UE do tego 
kraju przez ostatnie dziesięć lat wzrastał rocznie średnio o 5–7 %; 

1. podkreśla, że umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) jest 
najbardziej kompleksową i najambitniejszą umową zawartą między UE a krajem 
rozwijającym się i stanowi punkt odniesienia dla współpracy UE z krajami 
rozwijającymi się;

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w grudniu 
2015 r. po 14 rundach negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z powodu opóźnień w 
przedkładaniu umowy do podpisania i ratyfikacji;

3. podkreśla gospodarcze i strategiczne znaczenie tej umowy, jako że UE i Wietnam mają 
wspólny program i wspólne wartości – stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju; 

4. jest przekonany, że umowa ta umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu wysokich 
standardów i surowych zasad w regionie ASEAN, co przyczyni się do utorowania drogi 
dla przyszłej międzyregionalnej umowy o handlu i inwestycjach; podkreśla, że umowa 
ta stanowi również wyraźny sygnał na rzecz otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i kwestionowania wielostronnego handlu opartego na 
zasadach; 

5. podkreśla, że umowa ta zlikwiduje ponad 99 % taryf9; zauważa, że z chwilą wejścia w 
życie umowy Wietnam zliberalizuje 65 % należności celnych przywozowych na wywóz 
z UE do Wietnamu, a pozostała część ceł zostanie stopniowo zniesiona w ciągu 10 lat; 
odnotowuje również, że UE zliberalizuje 71 % swojego przywozu w momencie wejścia 
w życie umowy, a po siedmiu latach zwolnienie z cła obejmie 99 % przywozu; zwraca 
uwagę, że umowa będzie zawierać również szczegółowe przepisy dotyczące likwidacji 
barier pozataryfowych w odniesieniu do wywozu z UE;

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale EVFTA 

9 Wywóz z UE do Wietnamu: 65 % ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia w życie umowy o wolnym handlu, 
a pozostała część zostanie stopniowo wycofana w ciągu maksymalnie dziesięciu lat (na przykład w celu ochrony 
wietnamskiego sektora motoryzacyjnego przed europejską konkurencją cła na samochody będą obowiązywać 
przez całe 10 lat); wywóz z Wietnamu do UE: 71 % ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia w życie umowy o 
wolnym handlu, a pozostała część zostanie stopniowo wycofana w ciągu maksymalnie siedmiu lat.
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dotyczącym zamówień rządowych osiągnięto stopień przejrzystości i sprawiedliwości 
proceduralnej porównywalny z innymi umowami o wolnym handlu, które UE podpisała 
z krajami rozwiniętymi i bardziej zaawansowanymi krajami rozwijającymi się;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że około 169 oznaczeń geograficznych UE będzie 
uznawanych i chronionych na rynku wietnamskim na poziomie porównywalnym do 
poziomu obowiązującego w prawodawstwie UE, biorąc pod uwagę fakt, że Wietnam 
jest ważnym rynkiem eksportowym w Azji dla eksportu żywności i napojów z UE;

8. przypomina, że pod względem usług Wietnam wykracza poza swoje zobowiązania w 
ramach WTO, zapewnia znacznie lepszy dostęp do wielu podsektorów gospodarki i 
oferuje nowy dostęp do rynku w sektorach takich jak usługi związane z pakowaniem, 
targi handlowe i usługi wystawiennicze, najem/leasing; podkreśla, że Wietnam po raz 
pierwszy otworzył transgraniczne usługi szkolnictwa wyższego; 

9. przypomina, że EVFTA ułatwi Wietnamowi dalszą poprawę ochrony praw własności 
intelektualnej, z korzyścią dla właścicieli i konsumentów praw własności intelektualnej, 
ponieważ Wietnam przystąpi do traktatów Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej (WIPO) dotyczących internetu, które określają standardy 
uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do utworów lub korzystanie z nich online, 
chroniące prawa właścicieli oraz podejmujące wyzwania, jakie nowe technologie i 
metody komunikacji stanowią dla praw własności intelektualnej; 

10. podkreśla, że umowa gwarantuje prawo UE do stosowania własnych norm w 
odniesieniu do wszystkich towarów i usług sprzedawanych w UE i że jest zgodna z 
zasadą ostrożności przyjętą przez UE;

11. zaznacza, że EVFTA zawiera solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o handlu i 
zrównoważonym rozwoju, który to rozdział dotyczy kwestii związanych z pracą i 
środowiskiem; podkreśla, że rozdział o handlu i zrównoważonym rozwoju ma na celu 
przyczynienie się do realizacji szerszych celów politycznych UE, w szczególności w 
odniesieniu do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, przeciwdziałania 
zmianie klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do przestrzegania wartości UE; 
podkreśla, że jest to również instrument na rzecz rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia ochrony zdrowia w miejscu pracy i ochrony 
środowiska;

12. z zadowoleniem przyjmuje konkretne działania podjęte dotychczas przez rząd 
wietnamski, w tym zmiany w prawie pracy i ramy prawne dotyczące minimalnego 
wieku w pracy, których celem jest zniesienie pracy dzieci i podjęcie zobowiązania w 
zakresie niedyskryminacji i równości płci w miejscu pracy; 

13. podkreśla jednak, że pomimo tych postępów nadal istnieją istotne wyzwania; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację podstawowej konwencji MOP nr 
98 (dotyczącej negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 2019 r. oraz zobowiązanie 
wietnamskiego rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych podstawowych konwencji, 
mianowicie konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia pracy przymusowej) w 2020 r. 
oraz konwencji nr 87 (dotyczącej wolności zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu pracy;
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14. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do skutecznego wdrożenia wielostronnych 
umów dotyczących środowiska, takich jak porozumienie paryskie w sprawie zmian 
klimatu, oraz do działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody, różnorodności 
biologicznej i leśnictwa oraz zrównoważonego zarządzania nimi; przypomina, że 
umowa przewiduje szczegółowe środki mające na celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

15. uznaje zaangażowanie Wietnamu w rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania 
drewna i wylesiania przez zawarcie umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (dobrowolnej 
umowy o partnerstwie) z UE; zauważa, że umowa ta obowiązuje od dnia 1 czerwca 
2019 r. i nakłada na objętych nią importerów obowiązek zachowania należytej 
staranności; z zadowoleniem przyjmuje otwarty i konstruktywny udział w tym procesie 
wszystkich zainteresowanych stron w Wietnamie;

16. podkreśla kluczowe znaczenie wdrożenia wszystkich postanowień i rozdziałów umowy, 
począwszy od dostępu do rynku po zrównoważony rozwój i egzekwowanie wszystkich 
zobowiązań; podkreśla w związku z tym utworzenie nowej funkcji głównego urzędnika 
ds. egzekwowania przepisów handlowych, który będzie pracował bezpośrednio pod 
kierunkiem komisarza ds. handlu; 

17. wzywa do ściślejszego monitorowania realizacji umowy oraz do podjęcia wysiłków w 
celu dopilnowania, by niedociągnięcia były szybko usuwane w porozumieniu z 
unijnymi partnerami handlowymi; wzywa do udzielenia specjalistycznej pomocy 
technicznej, aby pomóc Wietnamowi w realizacji niektórych zobowiązań w drodze 
projektów i przekazywania wiedzy fachowej, w szczególności w odniesieniu do 
przepisów dotyczących ochrony środowiska i prawa pracy; 

18. podkreśla, że zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie 
wdrażania umowy ma kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego utworzenia 
krajowych grup doradczych po wejściu umowy w życie, a także do zapewnienia 
wyważonej reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego w tych grupach; 

19. uznaje instytucjonalny i prawny związek między umową o wolnym handlu a umową o 
partnerstwie i współpracy, który gwarantuje, że prawa człowieka są podstawą 
stosunków między UE a Wietnamem;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, ESDZ, rządom i parlamentom państw 
członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Socjalistycznej Republiki Wietnamu.


