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Europese Commissie - Persbericht

De Europese Commissie heeft vandaag de handels- en investeringsovereenkomsten tussen
de EU en Vietnam goedgekeurd, waardoor het pad is geëffend voor de ondertekening en
sluiting ervan. Met deze goedkeuring geeft de Commissie blijk van haar engagement om
deze overeenkomsten zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Dankzij de handelsovereenkomst zullen nagenoeg alle in- en uitvoerrechten op de handel in goederen
tussen de twee zijden worden afgeschaft. De overeenkomst bevat ook een sterk, juridisch bindend
engagement voor duurzame ontwikkeling, met onder meer aandacht voor de eerbiediging van de
mensen- en arbeidsrechten, milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering, met een
uitdrukkelijke verwijzing naar de Overeenkomst van Parijs.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "De handels- en
investeringsovereenkomsten met Vietnam zijn typerend voor het Europese handelsbeleid. Ze leveren
ongeziene voordelen op voor Europese en Vietnamese ondernemingen, werknemers en consumenten.
Er is ten volle rekening gehouden met de economische verschillen tussen beide zijden. De
overeenkomsten ondersteunen een op regels en waarden gebaseerd handelsbeleid met uitgesproken,
ondubbelzinnige engagementen inzake duurzame ontwikkeling en de mensenrechten. Door ze net nu
aan te nemen, enkele uren vóór we de deelnemers aan de ASEM-EU-top in Brussel verwelkomen, toont
de Commissie haar engagement voor open handel en betrekkingen met Azië. Ik verwacht nu dat het
Europees Parlement en de EU-lidstaten het nodige doen opdat de overeenkomsten zo snel mogelijk in
werking kunnen treden."

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "De Commissie heeft nu twee waardevolle en
vooruitstrevende overeenkomsten met Vietnam afgeleverd en ik ben ervan overtuigd dat het Europees
Parlement en de lidstaten van de EU hier achter kunnen staan. Vietnam biedt exporteurs en
investeerders uit de EU enorme kansen om zaken te doen, zowel nu als in de toekomst. Het land is een
van de snelst groeiende economieën in Zuidoost-Azië, met een levendige markt van meer dan
95 miljoen consumenten, een opkomende middenklasse en een jonge, dynamische beroepsbevolking.
Met onze overeenkomsten dragen wij ook bij tot de verspreiding van de hoge Europese normen en
scheppen wij mogelijkheden voor diepgaande besprekingen over de mensenrechten en de bescherming
van burgers. Ik hoop dat de Raad en het Europees Parlement de overeenkomsten snel goedkeuren,
zodat ondernemingen, werknemers, landbouwers en consumenten er zo spoedig mogelijk de vruchten
van kunnen plukken."

Dankzij de handelsovereenkomst zal meer dan 99 % van de douanerechten op de handel in goederen
tussen de twee zijden worden weggenomen. Vietnam zal meteen bij de inwerkingtreding van de
overeenkomst 65 % van de invoerrechten op de uitvoer uit de EU schrappen, terwijl de resterende
rechten geleidelijk worden afgeschaft over een periode van10 jaar om rekening te houden met het feit
dat Vietnam een ontwikkelingsland is. De overeenkomst bevat ook specifieke bepalingen voor de
aanpak van non-tarifaire handelsbelemmeringen in de automobielsector, en zorgt ervoor dat
169 traditionele Europese levensmiddelen en dranken, de zogeheten geografische aanduidingen, zoals
Rioja-wijn of Roquefort-kaas, in Vietnam worden beschermd. Door de overeenkomst zullen
ondernemingen uit de EU op gelijke voet met binnenlandse ondernemingen kunnen meedingen naar
aanbestedingen van Vietnamese overheden en overheidsondernemingen.

De handelsovereenkomst levert niet alleen aanzienlijke economische kansen op, maar zorgt er ook
voor dat handel, investeringen en duurzame ontwikkeling hand in hand kunnen gaan doordat de
hoogste normen op het gebied van werk, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming in acht
worden genomen. Zo wordt een "race naar de bodem" voor het aantrekken van handel en
investeringen vermeden. De overeenkomst verplicht de partijen om de beginselen van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake fundamentele rechten op het werk in acht te nemen en
daadwerkelijk uit te voeren, uitvoering te geven aan internationale milieuovereenkomsten, zoals de
Overeenkomst van Parijs, op te treden ten gunste van het behoud en duurzaam beheer van wilde
dieren en planten, biodiversiteit, bosbouw en visserij, en het maatschappelijk middenveld te betrekken
bij het toezicht op de uitvoering van deze toezeggingen van beide zijden.



IP/18/6127 

De handelsovereenkomst is op institutioneel en juridisch vlak verbonden met de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, zodat in het geval van schendingen van de
mensenrechten passende maatregelen kunnen worden genomen.

Op haar beurt bevat de investeringsbeschermingsovereenkomst moderne regels inzake
investeringsbescherming, die afdwingbaar zijn via het nieuwe stelsel van investeringsgerechten, terwijl
tegelijkertijd het recht van de overheden aan beide zijden tot reguleren in het belang van hun burgers
wordt beschermd. De investeringsbeschermingsovereenkomst vervangt de huidige bilaterale
investeringsovereenkomsten tussen 21 lidstaten van de EU en Vietnam.

Parallel aan het recent bereikte akkoord met Singapore worden met deze overeenkomst verdere
stappen gezet in de richting van de vaststelling van strenge normen en regels in de Asean-regio,
waardoor het pad verder wordt geëffend voor een toekomstige interregionale overeenkomst inzake
handel en investeringen.

Chronologisch overzicht
Met een jaarlijkse handel ter waarde van 47,6 miljard EUR voor goederen en 3,6 miljard EUR voor
diensten is Vietnam, na Singapore, de belangrijkste handelspartner van de EU in de Associatie van
Zuidoost-Aziatische Staten (Asean). Hoewel de investeringen vanuit de EU in Vietnam met 8,3 miljard
EUR in 2016 relatief bescheiden blijven, opent een toenemend aantal Europese ondernemingen er
vestigingen om een hub te creëren voor de Mekong-regio. Telecommunicatieapparatuur, kleding en
levensmiddelen behoren tot de belangrijkste producten die uit Vietnam in de EU worden ingevoerd. De
EU voert voornamelijk goederen zoals machines en vervoermaterieel, chemische producten en
landbouwproducten uit naar Vietnam.

Volgende stappen
De Commissie dient nu bij de Raad de voorstellen in ter ondertekening en sluiting van beide
overeenkomsten. Zodra deze door de Raad zijn goedgekeurd, worden de overeenkomsten ondertekend
en aan het Europees Parlement ter goedkeuring voorgelegd. Zodra het Europees Parlement zijn
goedkeuring heeft gegeven, kan de overeenkomst door de Raad worden gesloten en in werking treden.
De investeringsbeschermingsovereenkomst met Vietnam zal door de lidstaten overeenkomstig hun
respectieve nationale procedures worden geratificeerd.

Meer informatie
Memo: De handels- en investeringsovereenkomsten tussen de EU en Vietnam

Handelsovereenkomst EU-Vietnam - website

Factsheets: Voordelen van de handelsovereenkomst EU-Singapore, landbouw, duurzame ontwikkeling

Voorbeelden van kleine Europese ondernemingen die op dit moment zakendoen met Vietnam

Handel in jouw woonplaats: Gedetailleerd factsheet over de handel met Vietnam voor elk land van de
EU

Infografiek
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