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EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER 
LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska 
unionen och Socialistiska republiken Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (06050/2019),

– med beaktande av förslaget till frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och 
Socialistiska republiken Vietnam (0000/2019),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om 
investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (0000/2019),

– med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med 
artiklarna 91.1 och 100.2, artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket a led v 
samt artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
(C9-0023/2019),

– med beaktande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken 
Vietnam, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 27 juni 2012 och trädde i 
kraft i oktober 20161,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska unionens domstol av den 16 maj 2017 i 
förfarande 2/152, i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, som kommissionen 
begärde den 10 juli 2015,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och 
innovativ strategi för handel och investeringar3,

– med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla – Mot en mer 
ansvarsfull handels- och investeringspolitik,

– med beaktande av rådets beslut av den 22 december 2009 om att föra bilaterala 
förhandlingar om ett frihandelsavtal med enskilda medlemsstater i Sydostasiatiska 
nationers förbund (Asean),

– med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 23 april 2007 för ett mellanregionalt 
frihandelsavtal med medlemsstaterna i Asean,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2016 om Vietnam4,

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i 

1 EUT L 329, 3.12.2016, s. 8.
2 Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
3 EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.
4 EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.
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Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa5,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt 
situationen för politiska fångar6,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2016 i ärende 
1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående 
konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan 
EU och Vietnam7, 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt 
avdelning V om unionens yttre åtgärder,

– med beaktande av EUF-fördraget, i synnerhet artiklarna 91, 100, 168 och 207, jämfört 
med artikel 218.6 a v,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...8 om utkastet till beslut,

– med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2019), 
och av följande skäl:

A. Vietnam är en strategisk partner för Europeiska unionen. EU och Vietnam har en 
gemensam agenda för att stimulera tillväxt och sysselsättning, förbättra 
konkurrenskraften, bekämpa fattigdom och uppnå målen för hållbar utveckling, och 
delar ett starkt engagemang för öppen handel och det multilaterala handelssystemet.

B. Detta är det andra bilaterala handelsavtal som slutits mellan EU och en medlemsstat i 
Asean och det är en viktig språngbräda mot ett mellanregionalt frihandelsavtal. Avtalet, 
tillsammans med frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Singapore, till vilket 
parlamentet gav sitt godkännande den 13 februari 2019, kommer också att tjäna som 
riktmärke för de avtal som EU för närvarande förhandlar om med de andra stora 
ekonomierna i Asean.

C. 90 % av den framtida tillväxten i världsekonomin förutspås skapas utanför EU, och 
framför allt i Asien.

D. Vietnam anslöt sig till WTO år 2007 och är nu en av de mest öppna och 
frihandelsvänliga ekonomierna i världen, vilket framgår av landets 16 handelsavtal med 
56 länder.

E. Vietnam är en grundande medlem i det övergripande och progressiva avtalet för 
Stillahavspartnerskapet (CPTPP) och en part i de pågående förhandlingarna om det 
regionala övergripande ekonomiska partnerskapet (RCEP).

F. Vietnam är en blomstrande, konkurrenskraftig och uppkopplad ekonomi med nästan 
100 miljoner medborgare, en växande medelklass och en ung och dynamisk arbetskraft. 

5 EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.
6 Antagna texter, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Antagna texter, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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G. Vietnam är också ett av de snabbast växande länderna i Asean med en genomsnittlig 
BNP-tillväxt på omkring 6,51 % mellan 2000 och 2018.

H. EU är för närvarande Vietnams tredje största handelspartner efter Kina och Sydkorea, 
och andra största exportmarknad efter USA. EU:s export till landet har de senaste tio 
åren ökat med i genomsnitt 5–7 % per år. 

1. Europaparlamentet betonar att frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är det mest 
omfattande och ambitiösa avtal som någonsin ingåtts mellan EU och ett utvecklingsland 
och utgör en referenspunkt för EU:s engagemang i utvecklingsländerna.

2. Europaparlamentet noterar att förhandlingarna inleddes i juni 2012 och avslutades i 
december 2015 efter 14 förhandlingsrundor, och beklagar efterföljande förseningar med 
undertecknandet och ratificeringen av avtalet.

3. Europaparlamentet betonar den ekonomiska och strategiska betydelsen av detta avtal, 
eftersom EU och Vietnam har en gemensam agenda och gemensamma värden, 
nämligen att stimulera tillväxt och sysselsättning, främja konkurrenskraften, bekämpa 
fattigdom och nå framsteg mot målen för hållbar utveckling.

4. Europaparlamentet är övertygat om att avtalet kommer att leda till ytterligare framsteg 
när det gäller att fastställa höga standarder och regler i Aseanregionen, vilket kommer 
att bidra till att bana väg för ett framtida mellanregionalt handels- och investeringsavtal. 
Parlamentet betonar att avtalet också sänder en stark signal till förmån för öppen och fri 
handel i tider av protektionistiska tendenser och ifrågasättande av handel baserad på 
multilaterala regler.

5. Europaparlamentet betonar att avtalet kommer att avskaffa över 99 % av tullarna9. 
Parlamentet noterar att Vietnam kommer att liberalisera 65 % av importtullarna på EU:s 
export till Vietnam vid ikraftträdandet, och återstoden av tullarna kommer gradvis att 
avskaffas under en tioårsperiod. Parlamentet noterar också att EU kommer att 
liberalisera 71 % av sin import vid ikraftträdandet och 99 % kommer att vara tullfri efter 
en sjuårsperiod. Parlamentet påpekar att avtalet också kommer att innehålla särskilda 
bestämmelser för att hantera icke-tariffära hinder för EU:s export.

6. Europaparlamentet betonar den förbättrade tillgången genom detta avtal till Vietnams 
marknad för offentlig upphandling i linje med avtalet om offentlig upphandling, 
eftersom Vietnam ännu inte är part i avtalet om offentlig upphandling. Parlamentet 
understryker att kapitlet om offentlig upphandling i frihandelsavtalet mellan EU och 
Vietnam säkrar en viss grad av transparens och förfarandemässig rättvisa som kan 
jämföras med andra frihandelsavtal som EU har undertecknat med utvecklade länder 
och med mer avancerade utvecklingsländer.

7. Europaparlamentet välkomnar att omkring 169 europeiska geografiska beteckningar 
kommer att erkännas och skyddas på den vietnamesiska marknaden på en nivå som är 
jämförbar med EU-lagstiftningen, med tanke på att Vietnam är en viktig exportmarknad 

9 EU:s export till Vietnam: 65 % av tullarna ska avskaffas så snart frihandelsavtalet träder i kraft och återstoden 
ska fasas ut gradvis under en period på upp till tio år (till exempel, för att skydda den vietnamesiska 
motorfordonssektorn från europeisk konkurrens kommer tullarna på bilar att bibehållas under hela 
tioårsperioden). Vietnams export till EU: 71 % av tullarna ska avskaffas vid ikraftträdandet och återstoden ska 
fasas ut gradvis under en period på upp till sju år.
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i Asien för EU:s export av livsmedel och drycker.

8. Europaparlamentet påminner om att Vietnam, när det gäller tjänster, går utöver sina 
WTO-åtaganden och ger avsevärt bättre tillträde till ett antal undersektorer och erbjuder 
nytt marknadstillträde till sektorer som paketeringstjänster, handelsmässor och 
utställningar eller uthyrning/leasing. Parlamentet understryker att Vietnam för första 
gången har öppnat upp gränsöverskridande tjänster inom högre utbildning. 

9. Europaparlamentet påminner om att frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kommer 
att hjälpa Vietnam att ytterligare förbättra skyddet av immateriella rättigheter, till 
förmån för innehavare av immateriella rättigheter och konsumenter, eftersom Vietnam 
kommer att ansluta sig till internetfördragen från Världsorganisationen för den 
immateriella rättigheten (Wipo), som fastställer standarder för att förhindra obehörig 
tillgång via internet till eller användning av kreativt arbete, skydda innehavarnas 
rättigheter och hantera de utmaningar som ny teknik och nya kommunikationsmetoder 
medför för immateriella rättigheter.

10. Europaparlamentet understryker att avtalet skyddar EU:s rätt att tillämpa sina egna 
standarder på alla varor och tjänster som säljs i EU och upprätthåller EU:s 
försiktighetsprincip.

11. Europaparlamentet understryker att frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam inkluderar 
ett robust, heltäckande och bindande kapitel om handel och hållbar utveckling, som 
behandlar arbets- och miljöfrågor. Parlamentet betonar att kapitlet om handel och 
hållbar utveckling är utformat så att det bidrar till att bredda EU:s politiska mål, särskilt 
när det gäller tillväxt för alla, kampen mot klimatförändringar och mer allmänt för att 
upprätthålla EU:s värden. Parlamentet betonar att det också är ett instrument för 
utveckling och sociala framsteg i Vietnam för att stödja landets insatser för att förbättra 
arbetstagarnas rättigheter och förbättra skyddet på arbetsplatsen och miljöskyddet.

12. Europaparlamentet välkomnar de konkreta åtgärder som den vietnamesiska regeringen 
hittills har vidtagit, bland annat ändringen av arbetsrätten och den rättsliga ramen för 
minimiålder för arbete, avskaffande av barnarbete och ingåendet av åtaganden om icke-
diskriminering och jämställdhet i arbetslivet.

13. Europaparlamentet betonar dock att viktiga utmaningar kvarstår trots dessa framsteg. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende ratificeringen av ILO:s grundläggande 
konvention nr 98 (kollektivförhandlingar) den 14 juni 2019 och den vietnamesiska 
regeringens åtagande att ratificera två återstående grundläggande konventioner, 
nämligen nr 105 (avskaffande av tvångsarbete) 2020 och nr 87 (föreningsfrihet) 2023, 
med anknytning till det nära förestående antagandet av den nya arbetslagen.

14. Europaparlamentet välkomnar åtagandet att på ett effektivt sätt genomföra multilaterala 
miljöavtal såsom Parisavtalet om klimatförändringar och att främja bevarandet och den 
hållbara förvaltningen av vilda djur och växter, biologisk mångfald och skogsbruk. 
Parlamentet påminner om att avtalet föreskriver särskilda åtgärder för att bekämpa 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och för att främja en hållbar och ansvarsfull 
fiskerisektor, inklusive vattenbruk.

15. Europaparlamentet noterar Vietnams åtagande att åtgärda den olagliga avverkningen 
och avskogningen genom ingåendet av ett frivilligt partnerskapsavtal med EU om 
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skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt). 
Parlamentet noterar att detta avtal har varit i kraft sedan den 1 juni 2019 och inför 
obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet för berörda importörer. Parlamentet 
välkomnar det öppna och konstruktiva deltagandet av alla berörda parter i Vietnam i 
denna process.

16. Europaparlamentet understryker den avgörande betydelsen av att tillämpa alla 
bestämmelser och kapitel i avtalet, allt ifrån marknadstillträde till hållbar utveckling och 
uppfyllande av alla åtaganden. Parlamentet framhåller i detta sammanhang den nya 
tjänsten som ansvarig för tillämpningen av handelspolitiken, direkt under ledning av 
kommissionsledamoten med ansvar för handel. 

17. Europaparlamentet kräver en förstärkt övervakning av avtalet och insatser för att se till 
att brister snabbt åtgärdas med vår handelspartner. Parlamentet efterlyser framför allt 
tekniskt stöd för att hjälpa Vietnam att genomföra vissa av åtagandena via projekt och 
expertis, särskilt med anknytning till miljö- och arbetsrättsliga bestämmelser. 

18. Europaparlamentet betonar att det civila samhällets involvering i övervakningen av 
avtalets genomförande är av avgörande betydelse, och kräver att det snabbt inrättas 
inhemska rådgivargrupper när avtalet har trätt i kraft och att det civila samhället ska 
vara företrätt i dessa på ett balanserat sätt.

19. Europaparlamentet noterar den institutionella och rättsliga kopplingen mellan 
frihandelsavtalet och partnerskaps- och samarbetsavtalet, som säkerställer att de 
mänskliga rättigheterna står i centrum för förbindelserna mellan EU och Vietnam.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas 
regeringar och parlament samt Socialistiska republiken Vietnams regering och 
parlament.


