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NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou 
úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06050/2019),

– so zreteľom na návrh Dohody o voľnom obchode (DVO) medzi Európskou úniou (EÚ) 
a Vietnamskou socialistickou republikou (0000/2019),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou 
republikou na strane druhej (0000/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91 
ods. 1, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 218 ods. 
6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0023/2019),

– so zreteľom na Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou 
republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Bruseli 27. júna 2012 a nadobudla 
platnosť v októbri 20161,

– so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017 v konaní 
2/152 podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ, ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 
2015,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej 
a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obchod pre všetkých: smerom k 
zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o 
dohodách o voľnom obchode (DVO) s jednotlivými členskými štátmi Združenia 
národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

– so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 pre medziregionálnu dohodu o 
voľnom obchode s členskými štátmi ASEAN-u,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, 

1 Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 8.
2 Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.
3 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.
4 Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 122.
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najmä o prípade Nguyena Vana Hou5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii 
politických väzňov6,

– so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 
1409/2014/MHZ o tom, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie 
vplyvu DVO medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv7, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej hlavu V 
týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

– so zreteľom na ZFEÚ, najmä na jej články 91, 100, 168 a 207 v spojení s článkom 218 
ods. 6 písm. a) bodom v),

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...8 o návrhu rozhodnutia,

– so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0000/2019),

A. keďže Vietnam je pre Európsku úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a Vietnam 
majú spoločný program na podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj 
pevné odhodlanie podporovať otvorený obchod a multilaterálny obchodný systém; 

B. keďže ide o druhú dvojstrannú obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a členským štátom 
združenia ASEAN a dôležitý krok k medziregionálnej dohode o voľnom obchode; 
keďže táto dohoda spolu s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurskou 
republikou, súhlas s ktorou Parlament udelil 13. februára 2019, bude slúžiť aj ako 
kritérium pre dohody, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ďalšími hlavnými 
ekonomikami združenia ASEAN;

C. keďže sa predpokladá, že 90 % budúceho svetového hospodárskeho rastu sa vytvorí 
mimo Európy, najmä v Ázii;

D. keďže Vietnam sa stal členom WTO v roku 2007 a v súčasnosti je jedným z 
najotvorenejších hospodárstiev na svete a zástancom voľného obchodu, čo dokazuje 
jeho 16 obchodných dohôd s 56 krajinami;

E. keďže Vietnam je zakladajúcim členom komplexnej a progresívnej dohody o 
transpacifickom partnerstve (CPTPP) a stranou prebiehajúcich rokovaní o Regionálnom 
všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP);

F. keďže Vietnam je prosperujúce, konkurencieschopné a prepojené hospodárstvo s takmer 
100 miliónmi obyvateľov, rastúcou strednou triedou a mladou a dynamickou pracovnou 
silou; 

5 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.
6 Prijaté texty, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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G. keďže Vietnam je takisto jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín združenia 
ASEAN s priemernou mierou rastu HDP za obdobie 2000 – 2018 približne 6,51 %;

H. keďže EÚ je v súčasnosti tretím najväčším obchodným partnerom Vietnamu po Číne a 
Južnej Kórei a druhým najväčším vývozným trhom po USA; keďže vývoz z EÚ do 
krajiny za posledných desať rokov rastie ročne v priemere o 5 – 7 %; 

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom je najkomplexnejšou 
a najambicióznejšou dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená medzi EÚ a rozvojovou 
krajinou a slúži ako referenčný bod angažovanosti EÚ v rozvojových krajinách;

2. konštatuje, že rokovania sa začali v júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 14 
rokovacích kolách, a vyjadruje poľutovanie nad následným oneskorením pri 
predkladaní dohody na podpis a ratifikáciu;

3. zdôrazňuje hospodársky a strategický význam tejto dohody, keďže EÚ a Vietnam majú 
spoločný program a spoločné hodnoty, ktorých cieľom je stimulovať rast a 
zamestnanosť, posilniť konkurencieschopnosť, bojovať proti chudobe a dosiahnuť 
pokrok v plnení cieľov udržateľného rozvoja; 

4. je presvedčený, že dohoda povedie k ďalšiemu pokroku k stanoveniu vysokých noriem 
a pravidiel v regióne ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre budúcu medziregionálnu 
obchodnú a investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu založeného na pravidlách; 

5. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni viac ako 99 % všetkých ciel9; poznamenáva, že 
Vietnam po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 65 % dovozných ciel na vývoz 
EÚ do Vietnamu, pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v priebehu 10 rokov; dodáva 
tiež, že EÚ po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 71 % svojich dovozných ciel 
a po siedmich rokoch bude v bezcolnom režime 99 % dovozu; upozorňuje, že dohoda 
bude obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce sa riešenia necolných prekážok 
vývozu EÚ;

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k vietnamskému verejnému obstarávaniu podľa tejto 
dohody zodpovedajúci Dohode o vládnom obstarávaní (GPA), keďže Vietnam zatiaľ 
nie je členom GPA; zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom obstarávaní v rámci tejto 
dohody o voľnom obchode sa dosiahol stupeň transparentnosti a procesnej 
spravodlivosti, ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré EÚ podpísala s rozvinutými a 
vyspelejšími rozvojovými krajinami.

7. víta skutočnosť, že približne 169 zemepisných označení EÚ bude profitovať z 
uznávania a ochrany na vietnamskom trhu na porovnateľnej úrovni ako v prípade 
právnych predpisov EÚ vzhľadom na skutočnosť, že Vietnam je v Ázii dôležitým 
vývozným trhom EÚ pre potraviny a nápoje;

9 Vývoz z EÚ do Vietnamu: 65 % ciel zanikne hneď po nadobudnutí platnosti DVO a zvyšok sa má postupne rušiť 
počas obdobia 10 rokov (napríklad v záujme ochrany vietnamského automobilového priemyslu pred európskou 
konkurenciou zostanú clá na automobily v platnosti počas celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do EÚ: 71 % ciel 
zanikne po nadobudnutí platnosti DVO, zvyšok sa má postupne rušiť počas obdobia siedmich rokov.
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8. pripomína, že pokiaľ ide o služby, Vietnam ide nad rámec svojich záväzkov v rámci 
WTO, poskytuje podstatne lepší prístup vo viacerých odvetviach podnikania a ponúka 
nový prístup na trh pre odvetvia, ako sú napríklad baliarenské služby, obchodné veľtrhy 
a výstavníctvo alebo prenájom/lízing; zdôrazňuje, že Vietnam prvýkrát otvoril 
cezhraničné služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania; 

9. pripomína, že dohoda o voľnom obchode pomôže Vietnamu pokročiť v zlepšovaní 
ochrany práv duševného vlastníctva, a to v prospech vlastníkov práv duševného 
vlastníctva a spotrebiteľov, keďže krajina pristúpi k zmluvám Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva (WIPO) o internete, v ktorých sa stanovujú normy na zabránenie 
neoprávnenému online prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho využívaniu, ochrana 
práv vlastníkov a riešenie problémov, ktoré nové technológie a metódy komunikácie 
predstavujú pre práva duševného vlastníctva; 

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa zaručuje právo EÚ uplatňovať svoje vlastné normy na 
všetky tovary a služby predávané v EÚ a zachováva zásada predbežnej opatrnosti EÚ;

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode zahŕňa komplexnú a záväznú kapitolu o 
obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá problematikou práce a životného 
prostredia; zdôrazňuje, že kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji má prispieť k 
širším cieľom politiky EÚ, najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti zmene klímy a 
všeobecnejšie k presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že táto kapitola je tiež nástrojom 
rozvoja a sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom podporiť Vietnam v jeho úsilí 
zlepšiť pracovné práva a posilniť ochranu pri práci a ochranu životného prostredia;

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho rámca pre minimálny vek pri práci s cieľom 
zrušiť detskú prácu a prijať záväzky týkajúce sa nediskriminácie a rodovej rovnosti v 
práci; 

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v tejto 
súvislosti víta ratifikáciu základného dohovoru MOP č. 98 (kolektívne vyjednávanie) zo 
14. júna 2019 a záväzok vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva základné dohovory, a 
to 105 (zrušenie nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda združovania) v roku 2023 v 
nadväznosti na blížiace sa prijatie nového zákonníka práce;

14. víta záväzok zameraný na účinné vykonávanie mnohostranných environmentálnych 
dohôd, ako napríklad Parížskej dohody o zmene klímy, a konať v prospech ochrany a 
udržateľnej správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity a lesov; pripomína, že v dohode 
sa stanovujú osobitné opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na podporu udržateľného a zodpovedného odvetvia 
rybolovu vrátane akvakultúry;

15. uznáva záväzok Vietnamu riešiť nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie 
prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti 
práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, že táto 
dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2019 a stanovuje záväzné povinnosti náležitej 
starostlivosti pre dovozcov; víta otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých príslušných 
zainteresovaných strán vo Vietname na tomto procese;

16. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité vykonávať všetky ustanovenia a kapitoly dohody, 
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od prístupu na trh po udržateľný rozvoj a presadzovanie všetkých záväzkov; v tejto 
súvislosti poukazuje na nové pracovné miesto hlavného úradníka pre presadzovanie 
práva v oblasti obchodu, ktorý bude pracovať priamo pod vedením komisára pre 
obchod; 

17. požaduje lepšie monitorovanie dohody a zameranie úsilia na zabezpečenie toho, že s 
naším obchodným partnerom sa rýchle budú riešiť nedostatky; žiada o osobitnú 
technickú podporu s cieľom pomôcť Vietnamu plniť niektoré záväzky prostredníctvom 
projektov a odborných znalostí, najmä v súvislosti s ustanoveniami v oblasti životného 
prostredia a práce; 

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej spoločnosti do monitorovania vykonávania dohody 
je rozhodujúce, a žiada, aby sa po nadobudnutí platnosti dohody urýchlene vytvorili 
domáce poradné skupiny a aby bola v tejto dohode vyvážene zastúpená občianska 
spoločnosť; 

19. uznáva inštitucionálne a právne prepojenie medzi dohodou o voľnom obchode a 
dohodou o partnerstve a spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že ľudské práva sú v jadre 
vzťahov medzi EÚ a Vietnamom;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
ESVČ, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Vietnamskej 
socialistickej republiky.


