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PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in 
Socialistično republiko Vietnam
((06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06050/2019),

– ob upoštevanju osnutka Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in 
Socialistično republiko Vietnam (0000/2019),

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o zaščiti naložb med 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko 
Vietnam na drugi strani (0000/2019),

– ob upoštevanju prošnje za privolitev, ki jo je Svet vložil v skladu s členoma 91(1) in 
100(2), prvim pododstavkom člena 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 
218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C9-0023/2019),

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko 
Vietnam na drugi strani, ki je bil podpisan 27. junija 2012 v Bruslju in je začel veljati 
oktobra 20161,

– ob upoštevanju mnenja Sodišča Evropske unije z dne 16. maja 2017 v postopku 2/152 
na podlagi člena 218(11) PDEU, za katerega je 10. julija 2015 zaprosila Komisija,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2016 o novi v prihodnost usmerjeni in 
inovativni strategiji za trgovino in naložbe3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Trgovina za vse: za odgovornejšo 
trgovinsko in naložbeno politiko“,

– ob upoštevanju odločitve Sveta z dne 22. decembra 2009 o začetku dvostranskih 
pogajanj o sporazumu o prosti trgovini s posameznimi državami članicami Združenja 
držav jugovzhodne Azije (ASEAN),

– ob upoštevanju pogajalskih smernic z dne 23. aprila 2007 za medregionalni sporazum o 
prosti trgovini z državami članicami združenja ASEAN,

1 UL L 329, 3.12.2016, str. 8.
2 Mnenje Sodišča z dne 16. maja 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 UL C 101, 16.3.2018, str. 30.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2016 o Vietnamu4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2017 o svobodi izražanja v 
Vietnamu, zlasti primeru Nguyen Van Hoaja5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2018 o Vietnamu, zlasti položaju 
političnih zapornikov6,

– ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje človekovih pravic z dne 26. februarja 2016 v 
zadevi 1409/2014/MHZ o tem, da Evropska komisija ni vnaprej ocenila učinka 
sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom na človekove pravice7, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti njenega naslova V o 
zunanjepolitičnem delovanju Unije,

– ob upoštevanju PDEU, zlasti členov 91, 100, 168 in 207 v povezavi s členom 
218(6)(a)(v),

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ...8 o osnutku sklepa, 

– ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0000/2019),

A. ker je Vietnam strateški partner Evropske unije in ker si obe strani prizadevata 
spodbuditi rast in zaposlovanje, povečati konkurenčnost, odpraviti revščino in uresničiti 
cilje trajnostnega razvoja, prav tako pa sta močno zavezani odprti trgovini in 
večstranskemu trgovinskemu sistemu; 

B. ker je to drugi dvostranski trgovinski sporazum, ki ga je EU sklenila z državo članico 
združenja ASEAN, in pomemben korak k medregionalnemu sporazumu o prosti 
trgovini; ker se bo sporazum skupaj s sporazumom o prosti trgovini med EU in 
Republiko Singapur, ki ga je Parlament odobril 13. februarja 2019, uporabljal tudi kot 
merilo za sporazume, o katerih se EU trenutno pogaja s številnimi drugimi državami 
združenja ASEAN;

C. ker naj bi se 90 % prihodnje svetovne gospodarske rasti ustvarilo zunaj Evrope in zlasti 
v Aziji;

D. ker se je Vietnam leta 2007 pridružil STO in je zdaj eno najbolj odprtih, prosti trgovini 
naklonjenih gospodarstev na svetu, o čemer priča 16 trgovinskih sporazumov, ki jih je 
sklenil s 56 državami;

4 UL C 86, 6.3.2018, str. 122.
5 UL C 369, 11.10.2018, str. 73.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Sprejeta besedila, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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E. ker je Vietnam ustanovni član celostnega in naprednega sporazuma za čezpacifiško 
partnerstvo ter je udeležen v potekajočih pogajanjih o celovitem regionalnem 
gospodarskem partnerstvu;

F. ker je Vietnam cvetoče, konkurenčno in povezano gospodarstvo s skoraj 100 milijoni 
državljanov, vse številnejšim srednjim razredom ter mlado in dinamično delovno silo; 

G. ker je tudi ena najhitreje rastočih držav združenja ASEAN s povprečno rastjo BDP 
6,51 % v obdobju 2000–2018;

H. ker je trenutno EU tretja največja trgovinska partnerica Vietnama, takoj za Kitajsko in 
Južno Korejo, ter drugi največji izvozni trg, takoj za ZDA; ker se je izvoz iz EU v 
Vietnam v zadnjem desetletju v povprečju povečeval za 5 do 7 % letno; 

1. poudarja, da je sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom najbolj ambiciozen in 
celovit sporazum, ki ga je EU kdaj sklenila s katero od držav v razvoju, in se bo 
uporabljal kot referenčno merilo za sodelovanje EU z državami v razvoju;

2. ugotavlja, da so se pogajanja začela junija 2012 in po 14 pogajalskih krogih končala 
decembra 2015, in obžaluje, da je nato prišlo do zamud pri podpisu in ratifikaciji 
sporazuma;

3. opozarja na gospodarski in strateški pomen tega sporazuma, saj imata EU in Vietnam 
skupne interese in vrednote – spodbuditi rast in zaposlovanje, povečati konkurenčnost, 
zmanjšati revščino in doseči napredek pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja; 

4. je prepričan, da bo sporazum prispeval k sprejetju strogih standardov in pravil v regiji 
ASEAN ter utrl pot za nove medregionalne sporazume o trgovini in naložbah; poudarja, 
da je sporazum tudi jasno sporočilo v prid odprte in proste trgovine v času 
protekcionističnih teženj in dvomov glede multilateralne in na pravilih temelječe 
trgovine; 

5. poudarja, da bo sporazum odpravil 99 % vseh carinskih tarif9; ugotavlja, da bo Vietnam 
liberaliziral 65 % izvoza iz EU, ko bo sporazum začel veljati, preostanek carin pa bo 
odpravil postopoma v desetih letih; ugotavlja tudi, da bo EU ob začetku veljavnosti 
sprostila 71 % svojega uvoza, po sedmih letih pa bodo carine odpravljene za 99 % 
uvoza; poudarja, da bo sporazum vseboval tudi posebne določbe za odpravo netarifnih 
ovir za izvoz iz EU;

6. poudarja, da se bo s tem sporazumom izboljšal dostop do vietnamskih javnih naročil v 
skladu s sporazumom o javnih naročilih, ki ga Vietnam še ni podpisal; poudarja, da 
poglavje o javnih naročilih v sporazumu o prosti trgovini zagotavlja podobno 
preglednost in postopkovno pravičnost kot drugi sporazumi o prosti trgovini, ki jih je 

9 Izvoz EU v Vietnam: 65 % carin bo odpravljenih ob začetku veljavnosti sporazuma, preostanek pa postopoma v 
desetih letih (da bi vietnamski avtomobilski sektor zaščitili pred evropsko konkurenco, bodo carine za avtomobile 
ostale v veljavi vseh deset let); Izvoz Vietnama v EU: 71 % carin bo odpravljenih ob začetku veljavnosti, 
preostanek pa postopoma v sedmih letih.
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EU podpisala z razvitimi državami in bolj naprednimi državami v razvoju;

7. pozdravlja, da bo na vietnamskem trgu priznanih in zaščitenih 169 evropskih 
geografskih označb, in sicer na podobni ravni, kot jo zagotavlja zakonodaja EU, saj je 
Vietnam pomemben azijski izvozni trg za hrano in pijačo iz EU;

8. spominja, da je Vietnam s tem sporazumom na področju storitev presegel obveznosti, ki 
jih ima v STO, in omogočil boljši dostop v številnih poslovnih podsektorjih, odprl pa je 
tudi nove sektorje, kot so pakiranje, trgovinski sejmi in razstave ter najem in zakup; 
poudarja, da je na visokošolskem področju prvič dovolil čezmejne storitve; 

9. opozarja, da bo sporazum o prosti trgovini Vietnamu pomagal izboljšati zaščito pravic 
intelektualne lastnine v korist njihovim imetnikom in potrošnikom, saj bo država 
pristopila k pogodbama o internetu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
(WIPO), ki določata standarde za preprečevanje nedovoljenega spletnega dostopa do 
ustvarjalnih del in njihove uporabe ter zaščito pravic lastnikov, obravnavata pa tudi 
izzive, ki jih za te pravice prinašajo nove tehnologije in načini komunikacije; 

10. opozarja, da je s sporazumom zaščitena pravica EU, da za vse blago in storitve, ki so 
naprodaj v EU, uporablja svoje standarde, in da je z njim potrjeno previdnostno načelo 
EU;

11. poudarja, da sporazum vsebuje učinkovito, obsežno in zavezujoče poglavje o trgovini in 
trajnostnem razvoju, ki obravnava vprašanja o delu in okolju; poudarja, da je poglavje o 
trgovini in trajnostnem razvoju namenjeno razširitvi ciljev politike EU, zlasti na 
področju vključujoče rasti, boja proti podnebnim spremembam in – v splošnem – 
spoštovanju vrednot EU; poudarja, da je to poglavje obenem tudi instrument za razvoj 
in socialni napredek v Vietnamu, z njim pa bi to državo podprli pri prizadevanjih za 
povečanje pravic delavcev ter izboljšanje varstva pri delu in varstva okolja;

12. pozdravlja konkretne korake, ki jih je doslej naredila vietnamska vlada, med drugim 
spremembo delovne zakonodaje in pravnega okvira za minimalno starost za delo, da bi 
odpravila delo otrok ter se zavezala nediskriminaciji in enakosti spolov na delovnem 
mestu; 

13. poudarja, da kljub napredku še vedno obstajajo pomembni izzivi; v zvezi s tem 
pozdravlja, da je vietnamska vlada 14. junija 2019 ratificirala temeljno konvencijo 
Mednarodne organizacije dela št. 98 (kolektivna pogajanja) in da namerava ratificirati 
tudi preostali dve temeljni konvenciji, namreč št. 105 (odprava prisilnega dela) leta 
2020 in št. 87 (svoboda združevanja) leta 2023, kmalu po sprejetju novega delovnega 
zakonika;

14. pozdravlja zavezanost učinkovitemu izvajanju večstranskih okoljskih sporazumov, kot 
je Pariški sporazum o podnebnih spremembah, pa tudi ukrepanju v korist ohranjanja 
prostoživečih vrst, biotske raznovrstnosti in gozdov ter trajnostnega gospodarjenja z 
njimi; opominja, da sporazum predvideva posebne ukrepe za boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter za spodbujanje trajnostnega in 
odgovornega ribiškega sektorja, vključno z ribogojstvom;
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15. priznava, da skuša Vietnam s sklenitvijo prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med 
EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju 
gozdov rešiti vprašanje nezakonite sečnje in krčenja gozdov; ugotavlja, da ta sporazum 
velja od 1. junija 2019 in za uvoznike uvaja obveznosti glede potrebne skrbnosti; 
pozdravlja, da vsi ustrezni deležniki v Vietnamu odprto in konstruktivno sodelujejo v 
tem procesu;

16. poudarja, kako zelo pomembno je začeti izvajati vse določbe in poglavja sporazuma, od 
dostopa do trga pa do trajnostnega razvoja in uresničevanja vseh zavez; v zvezi s tem 
opozarja na novoustanovljeno funkcijo odgovorne osebe za trgovino, ki bo odgovarjala 
neposredno komisarju za trgovino;   

17. meni, da je treba natančneje spremljati sporazum in si v sodelovanju s trgovinskim 
partnerjem prizadevati za hitro odpravljanje pomanjkljivosti; poziva k posebni tehnični 
pomoči, da bi s projekti in strokovnim znanjem Vietnamu olajšali začetek izvajanja 
nekaterih zavez, predvsem povezanih z okoljskimi in delovnimi določbami; 

18. poudarja, da je udeležba civilne družbe pri spremljanju izvajanja sporazuma ključna, ter 
poziva, naj se po začetku veljavnosti sporazuma hitro ustanovijo domače svetovalne 
skupine, v katerih bo civilna družba uravnoteženo zastopana; 

19. se zaveda, da sta sporazum o prosti trgovini in sporazum o partnerstvu in sodelovanju z 
institucionalnega in pravnega vidika povezana, s čimer se zagotavlja, da so človekove 
pravice v samem središču odnosov med EU in Vietnamom;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ESZD, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu 
Socialistične republike Vietnam.


