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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06050/2019),

– der henviser til udkast til frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Den 
Socialistiske Republik Vietnam (06051/2019),

– der henviser til Rådets anmodning om godkendelse i henhold til artikel 91, stk. 1, artikel 
100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. 
v), og artikel 218, stk. 7, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C9-0023/2019),

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...1 om udkastet til afgørelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget og Fiskeriudvalget,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0003/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Socialistiske Republik Vietnams 
regering og parlament.

1 Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.
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BEGRUNDELSE

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam er den mest omfattende og ambitiøse aftale af sin art, 
der nogensinde er indgået mellem EU og et udviklingsland. Den udgør en ambitiøs model for 
EU's handelspolitik over for nye vækstøkonomier. En model, hvor vi forhandler som partnere 
på lige fod og deler en fælles dagsorden og værdier for at stimulere væksten og beskæftigelsen, 
styrke konkurrenceevnen, bekæmpe fattigdom og konsolidere strukturreformer. En model, hvor 
vi ønsker at opnå et gensidigt fordelagtigt partnerskab. 

EU og Vietnam indgik handels- og investeringsaftaler i december 2015 efter mere end tre års 
forhandlinger. Derefter pågik den juridiske gennemgang af frihandelsaftalen mellem EU og 
Vietnam i hele to et halvt år. Begge parter blev enige om den endelige tekst til frihandelsaftalen 
mellem EU og Vietnam i juni 2018. Kommissionen sendte den 17. oktober 2018 
frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam til Ministerrådet til godkendelse og ratifikation i 
Europa-Parlamentet2. Aftalen blev undertegnet den 30. juni 2019 i Hanoi, og Rådets anmodning 
om godkendelse blev bekendtgjort på Parlamentets plenarmøde den 15. juli 2019.

Det forhandlede resultat er en opdeling af aftalen i to dele – en handels- og en investeringsdel 
– for at følge den nye struktur i EU-frihandelsaftaler baseret på EU-Domstolens udtalelse 2/15 
om Singapore af 16. maj 2017. 

Vietnam er en blomstrende, konkurrencedygtig og integreret økonomi med næsten 100 
millioner borgere, en voksende middelklasse og en ung og dynamisk arbejdsstyrke. Vietnam er 
også er en af de hurtigst voksende økonomier i ASEAN med en gennemsnitlig vækstrate for 
BNP på omkring 6,51 % fra 2000 til 2018. Det er også en af de mest åbne og 
frihandelsorienterede økonomier i regionen.

Frihandelsaftalen vil skabe nye muligheder for vækst og udvikling på begge sider – f.eks. ved 
at indføre betydelige toldnedsættelser på EU's produkter, herunder biler, reservedele til biler, 
maskiner og fjerkræ, samtidig med at de sektorer, der er særligt følsomme, beskyttes.

EU er i øjeblikket Vietnams største handelspartner efter Kina og det næststørste eksportmarked 
efter USA. EU's eksport til landet er i de seneste ti år steget hvert år med gennemsnitligt 5-7 %. 
Unionens handelsunderskud med Vietnam er imidlertid forholdsvis højt og nåede op på 27 mia. 
EUR i 2018.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam omfatter forpligtelser til at beskytte menneskers 
grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, deres menneskerettigheder mere generelt og 
miljøet. Den er udformet som et instrument til udvikling og sociale fremskridt i Vietnam for at 
støtte landet i dets bestræbelser på at skabe vækst og udvikle sin økonomi til gavn for hele 
landets befolkning.

2 Vietnam vil fortsat have handelspræferencer med EU under det generelle toldpræferencesystem i 2 år fra aftalens 
ikrafttræden og endnu længere, når de forhandlede satser er højere end GSP-satserne.
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Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam indeholder et omfattende og bindende kapitel om 
handel og bæredygtig udvikling, der handler om arbejds- og miljøspørgsmål. Frihandelsaftalen 
mellem EU og Vietnam forpligter Vietnam til at gennemføre de centrale ILO-konventioner, 
som det har ratificeret, og til at gøre en vedholdende indsats for at ratificere de udestående 
konventioner, nemlig 105 og 87, som Vietnam fremlagde planlagte ratifikationsdatoer for den 
14. juni 2019. 

Hvis bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling ikke overholdes, indeholder aftalen 
bestemmelser om en tvistbilæggelsesmekanisme, der involverer regeringer, et uafhængigt panel 
af eksperter og civilsamfundsgrupper. Civilsamfundet spiller en afgørende rolle i 
overvågningen af gennemførelsen af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling. 
Aftalen fastsætter navnlig, at der skal oprettes interne rådgivende grupper bestående af 
fagforeninger, miljøorganer og erhvervssammenslutninger, som kan fremsætte henstillinger til 
parterne om gennemførelsen af disse bestemmelser. Disse rådgivende grupper etableres hurtigt 
efter aftalens ikrafttræden.

Aftalen forpligter også de to parter til at gennemføre internationale miljøaftaler såsom 
Parisaftalen, at fremme bevarelse og bæredygtig forvaltning af vilde dyr og planter, 
biodiversitet, skovbrug og fiskeri og at inddrage civilsamfundet i overvågningen af begge 
parters gennemførelse af disse tilsagn.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam indeholder følgende hovedelementer:

 Fra dag ét efter ikrafttrædelsen vil 65 % af EU's eksport til Vietnam være toldfri, 
resten vil – med få undtagelser – blive liberaliseret efter ti år. EU vil liberalisere 71 % 
af sin import ved aftalens ikrafttræden, og 99 % vil være toldfri efter syv år. Tolden vil 
blive fjernet gradvist i løbet af overgangsperioder, hvilket giver producenterne mulighed 
for at tilpasse sig.

 Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam forbyder forskelsbehandling mellem 
importerede varer og varer produceret i EU og forbyder, at der indføres forbud mod 
eller begrænsninger på import af varer, der er fremstillet i overensstemmelse med WTO-
reglerne.

 Statslige handelsforetagender er tilladte, men skal operere i overensstemmelse med 
WTO-reglerne.

 Genfremstillede varer vil blive behandlet på samme måde som nye varer. 

 Det er forbudt at indføre og opretholde eksportsubsidier vedrørende landbrugsvarer, 
som hver importerende part har liberaliseret.

 Vietnam accepterer oprindelsesmærkningen "Made in EU" for 
ikkelandbrugsprodukter (med undtagelse af lægemidler). Oprindelsesmærkning, der 
henviser til EU-medlemsstaterne, vil fortsat blive accepteret. 

 Oprindelsesreglerne i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam følger EU's tilgang, 
og deres hovedtræk er de samme som dem, der gælder for oprindelsesreglerne i EU's 
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generelle toldpræferencesystem, men indeholder en række begrænsninger, der tager 
hensyn til begge parters specifikke situation. 

 Bestemmelser, der omhandler handelshindringer, er mere vidtgående end WTO's 
forpligtelser.

 Vietnam forpligter sig til at anvende samme krav til fødevaresikkerhed på produkter 
af samme type fra alle EU's medlemsstater. Parternes særlige anerkendelse af den 
officielle sundhedsstatus, der er godkendt af internationale organisationer som OIE for 
visse sygdomme hos dyr, er innovativ og vil bidrage til at fjerne hindringerne i Vietnam 
med relation til kogalskab (BSE).

 Intellektuel ejendomsret Vietnam vil tiltræde WIPO's internettraktater (adgang til og 
anvendelse af kreative værker på internettet eller andre digitale net). Forfattere, radio- 
og TV-stationer, udøvende kunstnere og producenter opnår yderligere rettigheder såsom 
retten til reproduktion, distribution eller kommunikation til offentligheden. Vietnam vil 
gennemføre WIPO's henstilling om beskyttelse af kendte varemærker. Vietnam har 
forpligtet sig til at forlænge beskyttelsestiden for design til 15 år. Databeskyttelsen i 
forbindelse med lægemidler (herunder biologiske præparater) og agrokemiske 
produkter er blevet fastsat til fem år. Parterne beskytter plantesortsrettigheder. 

 169 europæiske geografiske betegnelser vil drage fordel af anerkendelse og 
beskyttelse på det vietnamesiske marked på et niveau svarende til det i EU-
lovgivningen. Desuden vil 39 vietnamesiske geografiske betegnelser blive anerkendt og 
beskyttet som sådanne i EU.

 Handel med tjenesteydelser inden for servicesektoren tegner sig for 40 % af Vietnams 
BNP. Med denne aftale går Vietnam ud over sine forpligtelser under WTO og giver 
bedre adgang til en række af erhvervslivets delsektorer (f.eks. arkitekt- og 
byplanlægningsvirksomhed) og tilbyder ny markedsadgang til sektorer som f.eks. 
bygningsrengøring, emballering, handelsmesser og andre. Inden for videregående 
uddannelse har Vietnam for første gang åbnet for grænseoverskridende tjenesteydelser. 
Inden for finansielle tjenesteydelser og værdipapirer har Vietnam forpligtet sig til at 
sikre markedsadgang og national behandling. Vietnam har åbnet både kurer- og 
posttjenester, bortset fra dem, der er omfattet af forsyningspligten, og tjenesteydelser, 
der er omfattet af eneret.

 Frihandelsaftalen fremmer en række regler vedrørende e-handel såsom forbud mod 
told på elektroniske overførsler.

 Vietnam og EU er blevet enige om discipliner (ikkebindende regler) i overensstemmelse 
med WTO's aftale om offentlige udbud (GPA). Dette er særligt værdifuldt, da Vietnam 
endnu ikke er tiltrådt GPA. Kapitlet om offentlige udbud i frihandelsaftalen mellem EU 
og Vietnam sikrer til en vis grad gennemsigtighed og retfærdighed i forhold til andre 
frihandelsaftaler, som EU har indgået med udviklede lande og mere udviklede 
udviklingslande.

Konklusion
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Aftalen er et vigtigt trin på vejen mod EU's endelige mål om et interregionalt frihandelsområde 
med ASEAN-landene. Sammen med lignende aftaler med Singapore og Japan styrker den EU's 
forbindelser med Asien på et tidspunkt, hvor der stilles spørgsmålstegn ved multilateralt 
regelbaseret handel. Det er et stærkt signal imod protektionistiske tendenser. 

Handelsaftalen mellem EU og Vietnam vil fjerne over 99 % af alle toldsatserne. Den vil 
tilskynde flere europæiske virksomheder til at være til stede i Vietnam og fremme bedre adgang 
til EU-markedet for vietnamesisk erhvervsliv. 

Det er en aftale af høj kvalitet baseret på værdier. Med handels- og udviklingskapitlet er 
handelsaftalen også et vigtigt redskab til at forbedre det lokale erhvervsmiljø og sociale og 
miljømæssige forhold. Med alle de vietnamesiske myndigheders tilsagn og konkrete skridt 
fungerer handelsaftalen allerede som et redskab til at løfte de vietnamesiske standarder op på 
niveau med internationale og europæiske arbejds- og miljønormer. Med ikrafttrædelsen af 
aftalen vil EU få større styrke til at lægge pres på Vietnam i menneskerettigheds- og 
miljøspørgsmål. 

Ordføreren anbefaler derfor, at aftalen godkendes. 
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3.12.2019

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske 
Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Ordfører for udtalelse: Tomas Tobé
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KORT BEGRUNDELSE

EU og dets medlemsstater har i årtier bidraget til Vietnams udvikling i mange af landets 
forskellige sektorer, regioner og provinser. Landet har i årenes løb været vidne til en af de 
hurtigste vækstrater i ASEAN-landene (Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer) og 
blev derfor en stadig mere attraktiv partner for Europa og andre regioner i verden. Vietnam 
havde ifølge Kommissionen en gennemsnitlig BNP-vækst på omkring 6 % mellem 2000 og 
2014. 

Aftalen med Vietnam er den mest ambitiøse og omfattende frihandelsaftale, som EU 
nogensinde har indgået med et mellemindkomstland. Som sådan er aftalen et nyt benchmark 
for Europas engagement i de nye vækstøkonomier. Den vil ikke alene fjerne over 99 % af tolden 
på varer, den vil også åbne det vietnamesiske marked for tjenester for EU-virksomheder. Ifølge 
tal fra Kommissionen kunne frihandelsaftalen styrke Vietnams ekspanderende økonomi med 
op til 15 % af BNP, og Vietnams eksport til Europa kunne vokse med over en tredjedel.

Det endelige mål i Sydøstasien er en interregional frihandelsaftale med alle ti ASEAN-lande; 
en aftale med Vietnam (EU's næststørste handelspartner i regionen) vil være et vigtigt skridt i 
denne retning.

Aftalen har til formål at fremme en bæredygtig udvikling på begge sider. Den omfatter 
forpligtelser til at beskytte menneskers grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, deres 
menneskerettigheder mere generelt samt miljøet. Den har også til formål at støtte Vietnams 
bestræbelser på at vokse og udvikle sin økonomi til gavn for hele landets befolkning.

Som reaktion på bekymringer om arbejdstagerrettigheder og miljøhensyn i Vietnam omfatter 
frihandelsaftalen forpligtelser til at gennemføre Den Internationale Arbejdsorganisations 
grundlæggende standarder (f.eks. frihed til at slutte sig til uafhængige fagforeninger og om 
forbud mod børnearbejde) og FN-konventioner (f.eks. om bekæmpelse af klimaændringer og 
beskyttelse af biodiversiteten).

På trods af de økonomiske fordele ved en frihandelsaftale med Vietnam har mange berørte 
parter givet udtryk for forbehold med hensyn til menneskerettighedsspørgsmål. Den politiske 
forandring i Vietnam har ikke holdt trit med den økonomiske udvikling. Landet er fortsat en 
étpartistat, hvor der ikke tolereres afvigende meninger. Den har nogle af de mindst frie medier 
i verden (nummer 175 ud af 180 lande i Journalister Uden Grænsers pressefrihedsindeks for 
2018). 

På trods af de ovennævnte menneskerettighedsspørgsmål er ordføreren af den opfattelse, at en 
indgåelse af frihandelsaftalen vil være i både EU's og Vietnams interesse. Ordføreren anbefaler 
på denne baggrund, at aftalen godkendes.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget om indgåelse af frihandelsaftalen 
mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (INTA/8/14829) 
(2018/0356(NLE)).
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3.12.2019

UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske 
Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Ordfører for udtalelse: Pietro Bartolo

KORT BEGRUNDELSE

Rådet gav i 2007 Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en 
interregional frihandelsaftale med landene i ASEAN. På grundlag af de 
forhandlingsdirektiver, der blev vedtaget af Rådet i 2007 – og som i oktober 2013 blev 
udvidet til at omfatte investeringsbeskyttelse – har Kommissionen forhandlet med Vietnam 
om en ambitiøs og vidtrækkende frihandelsaftale og en investeringsbeskyttelsesaftale med 
henblik på at skabe nye muligheder og retssikkerhed for, at handelen og investeringerne 
mellem parterne kan udvikle sig.

I artikel 13.9 i frihandelsaftalen – Handel og bæredygtig forvaltning af levende marine 
ressourcer og akvakulturprodukter – anerkender parterne betydningen af at sikre bevarelse og 
bæredygtig forvaltning af de levende marine ressourcer og marine økosystemer samt af at 
fremme ansvarlig og bæredygtig akvakultur.

I oktober 2017 informerede Kommissionen medlemsstaterne om landets manglende 
opfyldelse af kravene til forebyggelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-
fiskeri) og forhåndsudpegede en procedure med et "gult kort" i henhold til IUU-forordningen, 
efter at de havde fået dokumentation for, at vietnamesiske fiskerfartøjer et antal gange 
uretmæssigt var trængt ind i nabolandenes farvande.

En delegation fra dette udvalg besøgte Vietnam (Hanoi og Ninham) i november 2018 for at 
vurdere de vietnamesiske myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-fiskeri, bl.a. 
handlingsplanen for reform af den vietnamesiske fiskerisektor.

Ordføreren for udtalelsen fra Fiskeriudvalget ønsker ikke at foretage en politisk vurdering af 
aftalen, hvilket andre udvalg er ansvarlige for. Han mener, at aftalen bør godkendes af 
Parlamentet, da det vil skabe en stabil ramme for handel med en af EU's vigtige partnere. Med 
hensyn til den ikke-lovgivningsmæssige beslutning, der er udarbejdet af Udvalget om 
International Handel, mener han imidlertid, at nogle spørgsmål vedrørende de vietnamesiske 
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myndigheders engagement i kampen mod IUU-fiskeri bør behandles mere specifikt. For 
eksempel den stadig utilstrækkelige gennemførelse af den nye rammelov for fiskerisektoren 
samt af de samordnede overvågnings-, kontrol- og håndhævelsesstrukturer, der er engageret i 
effektivt at tackle og afskrække fra IUU-fiskeri; de udfordringer, som de vietnamesiske 
myndigheder stadig står over for, for så vidt angår overkapaciteten i den meget opsplittede 
fiskerflåde og overudnyttelsen af ressourcer som følge af den hurtigt voksende 
forarbejdningssektor for fisk og skaldyr; behovet for nøje at overvåge landets fiskerflåde og 
gennemføre foranstaltninger til fuld sporbarhed af fiskevarer, der er bestemt for eksport til 
EU-markedet.

Ordføreren mener derfor, at toldpræferencerne for fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
ledsages af en overvågning af gennemførelsen af den vietnamesiske handlingsplan med 
henblik på at bekæmpe IUU-fiskeri og en revision af de forpligtelser, som Vietnam har 
indgået under kapitlet om handel og bæredygtig udvikling. Han mener desuden, at EU bør 
gøre fuld brug af det værktøj, det har til rådighed, f.eks. et "rødt kort", hvis betingelserne for 
bæredygtigt fiskeri ikke opfyldes af Vietnam, for at garantere sikkerheden ved import af fisk 
og skaldyr til EU-markedet og for at beskytte dets forbrugere.

Endelig minder han om, at Kommissionens meddelelse om det "gule kort" i oktober 2017 bør 
ses som en opfordring til de vietnamesiske myndigheder om at fortsætte deres bestræbelser på 
at sikre, at det vietnamesiske fiskeri er bæredygtigt, og effektivt bekæmpe IUU-fiskeri. Han 
støtter derfor Vietnams ansøgning om at blive medlem af Fiskerikommissionen for det 
Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC), hvor EU og Vietnam kan samarbejde yderligere og 
presse på for mere ambitiøse foranstaltninger til begrænsning af IUU-fiskeri i WCPFC-
konventionsområdet.

******
Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af 
frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam.
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