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Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta 
kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan vä-
lillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-

väksyisi kokonaisvaltaisesta kumppanuudes-
ta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jä-
senvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen ta-
savallan välillä kesäkuussa 2012 tehdyn pui-
tesopimuksen sekä lain sen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta. 

Vietnamin sosialistisen tasavallan kanssa 
tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus on 
luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä 
jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimi-
valtaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus on en-
simmäinen Vietnamin kanssa tehtävä kah-
denvälinen sopimus, jolla korvataan Euroo-
pan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Kaakkois-Aasian maiden välinen yhteistyö-
sopimus vuodelta 1980, joka laajennettiin 
koskemaan Vietnamia vuonna 1999. 

Sopimus on laaja-alainen yhteistyösopi-
mus, joka sisältää määräykset poliittisen, ta-
loudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön se-
kä vuoropuhelun muodoista. Sopimuksessa 

sovitaan yhteistyöstä muun muassa ympäris-
tön ja ilmastonmuutoksen, energian, tieteen 
ja teknologian sekä meri- ja lentoliikenteen 
aloilla. Sopimus sisältää Euroopan unionin 
ulkopolitiikan kannalta keskeisiä sitovia oi-
keudellisia velvoitteita, muun muassa määrä-
yksiä ihmisoikeuksista, asesulusta, terroris-
min torjunnasta, kansainvälisestä rikostuo-
mioistuimesta, muuttoliikkeestä ja verotuk-
sesta. Sopimus sisältää kehitysyhteistyöosion 
sekä kaupallista yhteistyötä koskevan osion. 

Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäi-
senä päivänä, jona jälkimmäinen sopimus-
puoli on ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle 
sopimuksen hyväksymistä koskevien oikeu-
dellisten menettelyjen loppuunsaattamisesta. 
Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tu-
lee voimaan. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Euroopan unionin (EU) neuvosto valtuutti 
toukokuussa 2007 komission neuvottelemaan 
Vietnamin kanssa kumppanuutta ja yhteis-
työtä koskevan puitesopimuksen (Partnership 
and Cooperation Agreement), jäljempänä 
’kumppanuus- ja yhteistyösopimus’, laajen-
taen marraskuussa 2004 antamiansa neuvot-
teluvaltuutuksia, jotka koskivat Thaimaata, 
Indonesiaa, Singaporea, Filippiinejä, Malesi-
aa ja Bruneita.  Kumppanuus- ja yhteistyöso-
pimus korvaa nykyisen oikeudellisen kehyk-
sen, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja 
Vietnamin välillä vuonna 1995 tehdystä so-
pimuksesta sekä Euroopan talousyhteisön ja 
Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) 
jäsenvaltioiden välillä vuonna 1980 tehdystä 
yhteistyösopimuksesta, joka laajennettiin 
koskemaan Vietnamia vuonna 1999. Neuvot-
teluvaltuutuksen taustalla oli komission 
vuonna 2003 antama tiedonanto, jossa kiinni-
tettiin huomiota tarpeeseen aktivoida yhteis-
työtä. Vietnam oli Indonesian ja Filippiinien 
jälkeen kolmas ASEAN:n jäsenmaa, jonka 
kanssa kumppanuus- ja yhteistyösopimus al-
lekirjoitettiin. Vastaava kumppanuus- ja yh-
teistyösopimus on sittemmin neuvoteltu val-
miiksi myös Singaporen ja Thaimaan kanssa, 
ja neuvottelut ovat kesken Malesian sekä 
Brunein kanssa.  

Vietnamin kanssa tehty kumppanuus- ja 
yhteistyösopimus on laaja-alainen sekasopi-
mus, jossa sopimuspuolina ovat sekä EU että 
sen jäsenvaltiot.  Keskeisenä tavoitteena 
EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan 
välisessä kumppanuus- ja yhteistyösopimuk-
sessa on laaja-alaisen kumppanuuden vahvis-
taminen. Sopimus lisää osapuolten mahdolli-
suuksia tehdä yhteistyötä eri sektoreilla. So-
pimus ei ole kauppasopimus, mutta se sisäl-
tää myös kaupallista yhteistyötä koskevan 
osion. EU:n näkökulmasta tärkeimpiä sopi-
muksen osa-alueita ovat muun muassa tur-
vallisuus, sisäasiat, ihmisoikeudet ja siirtolai-
suus. Sopimuksessa myös sovitaan yhteis-
työn tai vuoropuhelun aloittamisesta useilla 
aloilla. Sopimuksen tavoitteena on yhteistyön 
kehittäminen erilaisissa poliittisissa, sosiaali-

sissa ja talouskysymyksissä ja EU:n ja Viet-
namin välisen yhteistyön tiivistäminen niin 
alueellisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyk-
sissä. Poliittisesti sopimus vahvistaa yhteis-
ten yleismaailmallisten arvojen pohjalta 
EU:n roolia Kaakkois-Aasiassa.  

Sopimus sisältää poliittiset standardilau-
sekkeet, jotka koskevat ihmisoikeuksia, 
joukkotuhoaseiden vähentämistä, pienaseita 
ja kevyitä aseita, kansainvälistä rikostuomio-
istuinta ja terrorismin torjuntaa. Demokratian 
periaatteiden, ihmisoikeuksien ja oikeusval-
tioperiaatteen kunnioittaminen, joukkotuho-
aseiden leviämisen estämiseen liittyvien kan-
sainvälisten velvoitteiden noudattaminen se-
kä sitoutuminen yhteistyöhön kansainvälises-
ti sovittujen kehitystavoitteiden (mukaan lu-
kien Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuo-
situhattavoitteet) saavuttamiseksi ovat sopi-
muksen olennaisia osia (essential element). 
Näiden osien rikkomisessa on kyse sopimus-
rikkomuksesta, johon liittyy erityinen neu-
vottelu- ja sanktiomenettely. 

Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen voi-
daan arvioida lisäävän EU:n ja Vietnamin vä-
listä vuorovaikutusta ja konkreettista yhteis-
työtä useilla osa-alueilla. Sopimuksen myötä 
EU:n näkyvyyden voidaan arvioida lisäänty-
vän Kaakkois-Aasian alueella. Sopimuksen 
kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koske-
va osio pohjustaa vuonna 2012 käynnistynei-
tä vapaakauppaneuvotteluja. 
 
2  Nykyt i la  

2.1 Euroopan unionin ja Vietnamin so-
sialistisen tasavallan väliset sopimus- 
ja kauppasuhteet 

EU:n ja Vietnamin välisen yhteistyön so-
pimuspohjainen perusta on Euroopan yhtei-
sön ja Vietnamin välillä vuonna 1995 tehty 
sopimus sekä Euroopan talousyhteisön ja 
Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) 
jäsenvaltioiden välillä vuonna 1980 tehty yh-
teistyösopimus, joka laajennettiin koskemaan 
Vietnamia vuonna 1999. Sopimus sisältää 
kaupallista, taloudellista ja kehitysyhteistyötä 
koskevia määräyksiä. Uusi, kesäkuussa 2012 
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allekirjoitettu kumppanuus- ja yhteistyöso-
pimus on ensimmäinen EU:n ja sen jäsenval-
tioiden Vietnamin kanssa tekemä kahdenvä-
linen sopimus ja se korvaa edellä mainitun 
yhteistyösopimuksen.  

EU on Vietnamille merkittävä kauppa-
kumppani, viime vuosina erityisesti viennin 
kohdealueena. Vietnamin vienti EU:n alueel-
le on viime vuosina ollut noin 15,8 miljardia 
euroa vuodessa, ja EU on kilpaillut Yhdys-
valtain kanssa asemasta Vietnamin viennin 
suurimpana kohdealueena. EU:n vienti Viet-
namiin on hieman vähäisempää, mutta se on 
kuitenkin suurin ei-aasialainen tuontialue. 
 
2.2 Suomen ja Vietnamin sosialistisen 

tasavallan väliset sopimus- ja kaup-
pasuhteet 

Suomen ja Vietnamin välillä on allekirjoi-
tettu vuonna 1978 kauppasopimus (SopS 
25/1978), vuonna 1992 sopimus kehitysyh-
teistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavois-
ta (SopS 18/1993), vuonna 1993 sopimus si-
joitusten edistämisestä ja molemminpuolises-
ta suojaamisesta (SopS 26-27/1996), vuonna 
1994 sopimus taloudellisesta, tieteellisestä, 
teollisesta, teknologisesta ja kaupallisesta yh-
teistyöstä (SopS 27/1995) sekä vuonna 2001 
tuloveroja koskeva sopimus kaksinkertaisen 
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi (SopS 111-112/2002).  

Suomen ja Vietnamin kauppa on ollut vii-
me vuosina maltillisessa nousussa mutta sii-
nä on edelleen varaa kasvuun. Kauppa on ol-
lut tavallisesti Suomelle alijäämäistä: kah-
denvälisen kaupan arvo vuonna 2012 oli 213 
miljoonaa euroa, josta Suomen viennin arvo 
74 miljoonaa euroa ja tuonnin arvo 139 mil-
joonaa euroa. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialisti-
sen tasavallan väliset suhteet ovat kehittyneet 
vuosien 1995 ja 1999 sopimusten aloja pi-
demmälle. Uuden kumppanuus- ja yhteistyö-
sopimuksen tavoitteena on parantaa yhteis-
työmahdollisuuksia kaupallis-taloudellisella 
alalla sekä lisäksi kehittää poliittista, alueel-
lista ja kansainvälistä yhteistyötä. Sopimus 
kattaa useampia yhteistyöaloja ja tarkentaa 

sopimuspuolten sitoumuksia. Sen tekeminen 
jatkaa luontevalla tavalla Euroopan unionin 
ja Vietnamin välisten suhteiden kehitystä.  

Poliittisesta näkökulmasta sopimuksen kat-
sotaan olevan merkittävä askel EU:n roolin 
vahvistamiseksi Kaakkois-Aasiassa muun 
muassa sellaisten yleismaailmallisten arvojen 
kuten demokratian ja ihmisoikeuksien kunni-
oittamisen pohjalta. Kumppanuus- ja yhteis-
työsopimuksella on aiempia sopimuksia laa-
jempi vaikutus ja sen odotetaan lisäävän yh-
teistyötä sekä suhteiden vakautta ja ennustet-
tavuutta.  

Suomen suhteiden järjestäminen Vietnamin 
sosialistiseen tasavaltaan Euroopan unionin 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella on 
tarkoituksenmukaista. Sopimus luo pohjan 
myös Suomen ja Vietnamin välisen yhteis-
työn laajentamiselle. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Vietnamin sosialistisen tasavallan kanssa 
tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus kat-
taa laajan skaalan eri yhteistyösektoreita ja 
sillä pyritään kehittämään konkreettista yh-
teistyötä monilla alueilla. Sopimuksen mää-
räykset kattavat kaupan ja investointien ylei-
siä periaatteita ja yhteistyötä liittyen kaupan 
teknisiin esteisiin, oikeusalan yhteistyöhön, 
kilpailupolitiikkaan, tilastointiin, kehitysyh-
teistyöhön, opetus- ja kulttuurialaan, tutki-
mukseen, työllisyyteen, siirtolaisuuteen, hen-
kilötietojen suojaan, rahanpesun, rikollisuu-
den, terrorismin ja pienaseiden leviämisen 
vastaisiin toimiin, teollisoikeuksiin, elinkei-
nopolitiikkaan ja ympäristönsuojeluun. Sa-
mat yhteistyösektorit ovat sisältyneet myös 
muihin EU:n neuvottelemiin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ASEAN:in jäsenmai-
den kanssa. Vietnamin kanssa käydyissä 
neuvotteluissa keskeisiä teemoja olivat eri-
tyisesti siirtolaisuus, turvallisuus, sisäasiat ja 
ihmisoikeudet. 

Sopimus määrää molempien sopimuspuo-
lien mahdollisimman korkean tason edusta-
jista koostuvan sekakomitean perustamisesta 
valvomaan sopimuksen toimivuutta ja täytän-
töönpanoa. Sekakomitea kokoontuu tavalli-
sesti kerran vuodessa. Sekakomitean alaisuu-
teen perustetaan alakomiteoita käsittelemään 
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sopimuksen soveltumisalaan kuuluvia eri 
aloja ja avustamaan sekakomiteaa sen tehtä-
vien hoitamisessa.  

Esityksen tavoitteena on hankkia eduskun-
nan hyväksyminen sopimukselle. Esitys si-
sältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blan-
kettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Sopimuksella ei ole suoria vaikutuksia val-
tion talousarvioon. Sopimuksen tavoitteena 
on tiivistää Euroopan unionin ja Vietnamin 
sosialistisen tasavallan välisiä poliittisia ja ta-
loudellisia suhteita ja käynnistää yhteistyötä 
usealla eri osa-alueella, mukaan lukien kaup-
pa ja investoinnit, ympäristö ja ilmastonmuu-
tos, energia, tiede ja teknologia sekä meri- ja 
lentoliikenne. Sopimuksella arvioidaan ole-
van myönteisiä, joskaan ei välittömiä talou-
dellisia vaikutuksia Suomelle. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Sopimuksella ei ole suoria vaikutuksia vi-
ranomaisten toimintaan. Sopimuksella perus-
tettavista sekakomitean ja alakomiteoiden 
kokouksista johtuvat tehtävät voidaan hoitaa 
tavanomaisen käytännön edellyttämällä ta-
valla nykyisellä henkilöstöllä. 
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Sopimuksella ei ole välittömiä ympäristö-
vaikutuksia. Ympäristö on eräs alueista, joil-
la osapuolten yhteistyötä kehitetään. Sopi-
muksen mukaisesti yhteistyön tavoitteena on 
edistää kestävään kehitykseen tähtäävää ym-
päristön suojelua ja parantamista, noudattaen 
niitä kansainvälisen yhteistyön ja monenvä-
listen ympäristösopimusten velvoitteita, joi-
den osapuolia sopimuspuolet ovat. Sopimus 
sisältää ympäristöä ja luonnonvaroja koske-
van artiklan, jossa kirjataan luonnonvarojen 
ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämi-
sen tärkeydestä. Sopimuksen mukaan ympä-

ristökysymykset pyritään sisällyttämään 
kaikkiin yhteistyön aloihin. 
 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella py-
ritään edistämään sopimuspuolten välistä po-
liittista vuoropuhelua ja parantamaan yhteis-
työmahdollisuuksia yhdessä sovittujen arvo-
jen pohjalta. Sopimuksen pyrkimyksenä on 
edistää osapuolten yhteistyötä useilla eri 
aloilla ja saada aikaan myönteisiä yhteiskun-
nallisia vaikutuksia erityisesti Vietnamissa. 
Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat yhteisiin 
periaatteisiin demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämiseksi, joukkotuhoaseiden leviämisen 
estämiseksi ja terrorismin vastaista toimintaa 
koskien. Sopimuksella voidaan arvioida ole-
van myönteistä merkitystä hyvän hallinnon, 
demokratian, kansalaisyhteiskunnan ja kan-
santalouden vahvistumiselle Vietnamissa. 
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Asian valmistelu Euroopan unionissa 

Aloite sopimuksen tekemiseksi Vietnamin 
sosialistisen tasavallan kanssa tehtiin touko-
kuussa 2007, ja ensimmäinen luonnos sopi-
muksesta toimitettiin Vietnamiin saman vuo-
den lokakuussa. Ensimmäinen neuvottelu-
kierros käytiin Brysselissä kesäkuussa 2008. 
Neuvotteluissa järjestettiin yhteensä yhdek-
sän neuvottelukierrosta, joista viimeinen käy-
tiin Brysselissä 9.-14. päivänä syyskuuta 
2010. 

EU:n kannalta tärkeitä kysymyksiä olivat 
mm. kahdenväliset sitoumukset ihmisoikeuk-
sien, Kansainvälisen rikostuomioistuimen, 
terrorismin vastaisen yhteistyön, joukkotuho-
aseiden, laittomien pienaseiden, maahanmuu-
ton, hyvän hallinnon ja verotuksen sekä 
kauppapolitiikan aloilla. Vietnamin tavoitteet 
keskittyivät mm. kansainvälisesti sovittujen 
kehitystä koskevien tavoitteiden, mukaan lu-
kien YK:n vuosituhattavoitteet, kirjaamiseen 
sopimuksen olennaiseksi osaksi. 

Sopimusneuvotteluja valmisteltiin säännöl-
lisesti EU:n Aasia ja Oseania -työryhmässä 
Brysselissä sekä pysyvien edustajien komite-
assa. Sopimustekstiä käsiteltiin kauppapoliit-
tisessa komiteassa ja ulkoasiainneuvostossa. 
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Sopimusteksti hyväksyttiin pysyvien edusta-
jien komitean syyskuun 2010 istunnossa, ja 
sopimus parafoitiin 4. päivänä lokakuuta 
2010. Neuvosto teki päätöksen sopimuksen 
allekirjoittamisesta 14. päivänä toukokuuta 
2012. EU:n ja Vietnamin edustajat allekir-
joittivat sopimuksen lopulta 27. päivänä ke-
säkuuta 2012 Brysselissä.  

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen so-
pimus hyväksytään jokaisessa jäsenvaltiossa, 
EU:ssa ja Vietnamin sosialistisessa tasaval-
lassa. Neuvosto hyväksyy sopimuksen EU:n 
puolesta konsultoituaan Euroopan Parlament-
tia. 
 
5.2 Asian kansallinen valmistelu 

Sopimusneuvotteluja ja sopimustekstiä kä-
siteltiin kauppapoliittisessa jaostossa ja ul-
kosuhdejaostossa. Eduskunnalle annettiin 
Vietnamin neuvotteluvaltuutuksesta tietoja 

11.5.2005 päivätyllä E-kirjeellä (E 22/2007 
vp). Neuvottelujen edistymisestä ja loppu-
vaiheesta tiedotettiin 17. päivänä kesäkuuta 
2010 päivätyllä U-kirjelmällä (U 21/2010 
vp). U-kirjelmän ollessa käsittelyssä edus-
kunnan suuressa valiokunnassa 6 päivänä lo-
kakuuta 2010 suuri valiokunta yhtyi ulkoasi-
ainvaliokunnan kannanoton (UaVX 5/2010 
vp) mukaisesti valtioneuvoston kantaan 
(SuVX 76/2010 vp).  

Hallituksen esitys on valmisteltu ulkoasi-
ainministeriössä. Hallituksen esityksestä on 
pyydetty lausunnot liikenne- ja viestintämi-
nisteriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä, oikeusmi-
nisteriöltä, puolustusministeriöltä, sisäminis-
teriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ- 
ja elinkeinoministeriöltä, valtiovarainminis-
teriöltä, valtioneuvoston kanslialta ja ympä-
ristöministeriöltä sekä Ahvenanmaan maa-
kuntahallitukselta.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Sopimuksen s isäl tö  ja  suhde 

Suomen lainsäädäntöön 

Johdanto. Sopimuksen johdannossa vah-
vistetaan sopimuspuolten sitoutuminen kun-
nioittamaan ihmisoikeuksia sekä demokrati-
an, oikeusvaltion ja hyvän hallintotavan peri-
aatteita. Johdantoon on myös kirjattu sopi-
muspuolten sitoumus lisätä yhteistyötä kan-
sainvälisen vakauden, oikeuden ja turvalli-
suuden alalla, taloudellisen ja sosiaalisen 
kestävän kehityksen edistämiseksi, sekä ter-
rorismin ja kansainvälisen rikollisuuden tor-
jumiseksi. Johdannossa vahvistetaan myös 
sitoutuminen ympäristönsuojelun edistämi-
seen, yhteistyö muuttoliikkeiden hallintaa 
koskien ja Maailman kauppajärjestön kan-
sainvälistä kauppaa koskevien periaatteiden 
syrjimätön soveltaminen. 
 
I OSASTO: LUONNE JA SOVELTA-

MISALA 

1 artikla. Yleiset periaatteet. Artiklassa 
vahvistetaan kansainvälisten sopimusten 
määrittelemien demokratian periaatteiden se-
kä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen olevan kummankin sopi-
muspuolen sisä- ja ulkopolitiikan perusta. 
Kohta on määritelty olennaiseksi osaksi so-
pimusta. Artikla määrittelee olennaiseksi 
osaksi sopimusta myös sopimuspuolten si-
toumuksen yhteistyöhön YK:n vuosituhatta-
voitteiden saavuttamiseksi. Sitoumus yhteis-
työhön vuosituhattavoitteiden saavuttamisek-
si oli Vietnamille keskeinen neuvottelutavoi-
te. Sopimuspuolet vahvistavat sitoumuksensa 
myös kestävään kehitykseen ja ilmastonmuu-
toksen torjumiseen. Sopimuspuolet sopivat, 
että sopimuksen mukainen yhteistyö on nii-
den kansallisten lakien, sääntöjen ja määräys-
ten mukaista.  

2 artikla. Yhteistyön tavoitteet. Sopimus-
puolet käyvät kokonaisvaltaista vuoropuhe-
lua ja lisäävät yhteistyötä molemminpuoli-
sesti tärkeillä aloilla lujittaakseen kahdenvä-
lisiä suhteitaan. Tavoitteina mainitaan erityi-
sesti sopimuspuolten välisen kaupan edistä-
minen ja kahdenvälinen yhteistyö sekä alu-

eellisesti että kansainvälisesti. Lisäksi tavoit-
teena on tehdä yhteistyötä seuraaviin teemoi-
hin liittyen: kehitysyhteistyö, kestävä kehi-
tys, ilmastonmuutos ja tartuntataudit; oikeus 
ja turvallisuus; tietosuoja; muuttoliike; järjes-
täytynyt rikollisuus, mukaan lukien rahanpe-
sun ja laittomien huumausaineiden torjunta; 
joukkotuhoaseet, pienaseet ja kevyet aseet; 
terrorismi; sekä useilla muilla sopimuspuolil-
le tärkeillä aloilla. Sopimuspuolet myös pyr-
kivät lisäämään yhteistyötä alueellisten ja 
osa-alueellisten yhteistyöohjelmien puitteis-
sa, lisäämään toistensa näkyvyyttä esimer-
kiksi kulttuurivaihdon, tietotekniikan ja kou-
lutuksen avulla sekä edistämään vuoropuhe-
lua ja vuorovaikutusta järjestäytyneen kansa-
laisyhteiskunnan kanssa. 

3 artikla. Yhteistyö alueellisissa ja kan-
sainvälisissä järjestöissä. Sopimuspuolet so-
pivat vaihtavansa näkemyksiä ja tekemään 
yhteistyötä alueellisen ja kansainvälisen ta-
son yhteyksissä ja organisaatioissa, kuten 
Yhdistyneet kansakunnat ja sen erityisjärjes-
töt ja elimet, ASEAN sekä ASEANin ja 
EU:n vuoropuhelu, Aasian ja Euroopan yh-
teistyöprosessi ASEM sekä Maailman kaup-
pajärjestö. Sopimuspuolet sopivat lisäksi 
edistävänsä yhteistyötä ajatushautomoiden, 
akateemisten yhteisöjen, valtiosta riippumat-
tomien järjestöjen, yritysten ja tiedotusväli-
neiden välillä seminaarien, konferenssien ja 
muun toiminnan muodossa. 

4 artikla. Kahdenvälinen ja alueellinen yh-
teistyö. Sopimuspuolet tekevät sopimuksen 
alaan kuuluvaa yhteistyötä myös alueellisella 
tasolla silloin kuin se on tehokkain tapa edis-
tää sopimuksen määrittelemiä tavoitteita. Yh-
teistyöhön voi tarvittaessa kuulua myös 
ASEAN-maiden yhdentymisen ja yhteisöke-
hityksen tukeminen.  Sopimuspuolet voivat 
tarvittaessa päättää myöntää sopimukseen 
liittyvillä aloilla toteutettaviin yhteistyötoi-
miin rahoitustukea omien rahoitusmenettely-
jensä ja -varojensa puitteissa. Tällä yhteis-
työllä voidaan tukea etenkin Vietnamin so-
sioekonomisten uudistusten toteuttamista. 
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II OSASTO: KEHITYSYHTEISTYÖ 

5 artikla. Yleiset periaatteet. Sopimuspuo-
let katsovat että kehitysyhteistyön keskeisenä 
tavoitteena on saavuttaa vuosituhattavoitteet, 
poistaa köyhyys sekä varmistaa kestävä kehi-
tys ja yhdentyminen maailmantalouteen. Ke-
hitysyhteistyön tavoitteissa otetaan huomi-
oon Vietnamin sosioekonomiset kehitysstra-
tegiat ja -ohjelmat. Sopimuspuolet sopivat 
edistävänsä yhteistyötä omien menettelyjensä 
ja resurssiensa mukaisesti. 

6 artikla. Yhteistyön tavoitteet. Sopimus-
puolten kehitysyhteistyöstrategioiden tavoit-
teena on muun muassa saavuttaa kestävä ta-
louskasvu, edistää yksilön ja yhteiskunnan 
kehitystä, edistää instituutioiden uudistamista 
ja kehittämistä, edistää ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä, ympäristön uudistamista, 
ympäristöön liittyviä parhaita toimintatapoja 
ja luonnonvarojen säilyttämistä, torjua ilmas-
tonmuutosta ja puuttua sen seurauksiin, sekä 
tukea toimia ja välineitä, joilla edistetään as-
teittaista yhdentymistä maailmantalouteen ja 
maailmankauppaan. 

7 artikla. Yhteistyömuodot. Sopimuspuolet 
sopivat toteuttavansa jokaisella tähän osas-
toon kuuluvalla yhteistyöalalla toimia kah-
denvälisellä tai alueellisella tasolla tai taval-
la, jossa yhdistyvät nämä kaksi tasoa, kol-
menvälinen yhteistyö mukaan luettuna. So-
pimuspuolten yhteistyöhön voi kuulua oh-
jelmia ja hankkeita varten tarkoitettu sopi-
muspuolten sopimuksen mukainen suunnitte-
luun liittyvä ja tekninen apu; kursseihin, työ-
pajoihin, seminaareihin, asiantuntijavaihtoon, 
selvityksiin sekä sopimuspuolten yhteiseen 
tutkimukseen perustuva valmiuksien paran-
taminen; tarvittaessa myös muunlaisten kehi-
tysrahoitusmuotojen käytön harkitseminen, 
sekä tuen vaikuttavuuteen liittyviä parhaita 
käytänteitä koskevien tietojen vaihtaminen. 
 
III OSASTO: RAUHA JA TURVALLI-

SUUS 

8 artikla. Joukkotuhoaseiden ja niiden 
kantolaitteiden leviämisen estäminen. Sopi-
muspuolet sopivat noudattavansa kaikilta 
osin kansainvälisten aseistariisunta- ja 
asesulkusopimusten mukaisia velvoitteitaan 
ja muita kansainvälisiä velvoitteita ja täyttä-

vänsä ne kansallisella tasolla. Samalla sopi-
muspuolet vahvistavat kuitenkin sopimus-
puolten perustellun oikeuden tutkia, kehittää, 
käyttää ja siirtää biologista ja kemiallista 
teknologiaa sekä ydinteknologiaa ja näihin 
teknologioihin liittyviä materiaaleja ja käydä 
näillä kauppaa rauhanomaisessa tarkoituk-
sessa niiden sopimusten mukaisesti, joiden 
osapuolia ne ovat. Määräys on olennainen 
osa sopimusta. Lisäksi sopimuspuolet pyrki-
vät ratifioimaan merkitykselliset kansainväli-
set asiakirjat tai liittymään niihin ja täyttä-
mään niistä aiheutuvat velvoitteet sekä luo-
maan tehokkaan kansallisen vientivalvonta-
järjestelmän niin, ettei järjestelmä haittaa 
rauhanomaista vientiä ja ettei rauhanomaista 
vientiä pyritä käyttämään aseiden leviämisen 
salaamiseksi. Sopimuspuolet sopivat käyvän-
sä säännöllistä poliittista vuoropuhelua näi-
den sopimuksen osien vahvistamiseksi. Kak-
sikäyttötuotteiden valvonnasta on unionin ta-
solla annettu neuvoston asetus (EY) N:o 
428/2009 kaksikäyttötuotteiden vientiä, siir-
toa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhtei-
sön valvontajärjestelmän perustamisesta. 
Kansallisesti vientivalvontajärjestelmästä on 
säädetty laissa kaksikäyttötuotteiden vienti-
valvonnasta (562/1996) sekä laissa puolus-
tustarvikkeiden viennistä (282/2012). 

9 artikla. Yhteistyö pienaseiden sekä ke-
vyiden aseiden laittoman kaupan ja sen kaik-
kien osatekijöiden torjumiseksi. Sopimuspuo-
let sopivat noudattavansa kansainvälisiin so-
pimuksiin ja sitoumuksiin perustuvia velvoit-
teitaan ja sitoutuvat panemaan ne täysimää-
räisesti täytäntöön. Sopimuspuolet sopivat 
käyvänsä säännöllistä poliittista vuoropuhe-
lua, jossa ne vaihtavat näkemyksiä ja tietoja 
ja parantavat laittoman kaupan torjumiseen 
liittyviä valmiuksiaan.  

10 artikla. Yhteistyö terrorismin torjun-
nassa. Sopimuspuolet vahvistavat sitoutumi-
sensa terrorismin torjumiseen kansainvälisten 
sopimusten ja omien lakiensa ja hallinnollis-
ten määräystensä mukaisesti sekä ilmaisevat 
valmiutensa lisätä yhteistyötä terrorismin tor-
jumiseksi. 

11 artikla. Oikeudellinen yhteistyö. Sopi-
muspuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä oi-
keudellisissa asioissa, oikeusvaltion lujitta-
misessa ja instituutioiden kehittämisessä oi-
keudenhoidon ja lainvalvonnan kaikilla ta-
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soilla. Sopimuspuolet sopivat lisäksi teke-
vänsä yhteistyötä kansainvälisen rikosoikeu-
den alalla. Sopimuspuolet katsovat, että kan-
sainvälisen yhteisön vakavimmiksi katsomil-
la rikoksilla on oltava rangaistusseuraamuk-
set ja että syytteen tosiasiallinen nostaminen 
on varmistettava toteuttamalla tarvittavat 
toimenpiteet asianmukaisella tasolla. Sopi-
muspuolet katsovat, että Kansainvälinen ri-
kostuomioistuin on edistyksellinen ja riip-
pumaton elin, jonka toiminnan tavoitteena on 
kansainvälisen rauhan ja oikeuden edistämi-
nen. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä lujittaakseen sääntelykehystä, jolla py-
ritään ehkäisemään kansainvälisen yhteisön 
vakavimmiksi katsomia rikoksia ja varmis-
tamaan, että näistä rikoksista on seurauksena 
rangaistus, ja tutkivansa mahdollisuutta nou-
dattaa Rooman perussääntöä. Sopimuspuolet 
ovat yhtä mieltä tätä osa-aluetta koskevan 
vuoropuhelun ja yhteistyön hyödyllisyydestä. 
 
IV OSASTO: KAUPPAAN JA INVES-

TOINTEIHIN LIITTYVÄ YH-
TEISTYÖ 

12 artikla. Yleiset periaatteet. Sopimus-
puolet sopivat aloittavansa kahdenvälistä ja 
monenvälistä kauppaa koskevan vuoropuhe-
lun sekä sitoutuvat kehittämään ja monipuo-
listamaan kauppaa ja helpottamaan markki-
noillepääsyä. Sopimuspuolet tunnustavat 
kaupan ja muun muassa tullietuusjärjestelmi-
en muodossa annetun avun keskeisen merki-
tyksen kehitykselle ja pyrkivät panostamaan 
tähän enemmän WTO:n sääntöjä noudattaen. 
Sopimuspuolet myös edistävät yhteistyötä 
muun muassa ongelmien ratkaisussa ja muis-
sa kauppaan liittyvissä kysymyksissä, ottaen 
huomioon molempien sopimuspuolten kehi-
tystason pannessaan täytäntöön tämän osas-
ton määräyksiä. 

13 artikla. Kaupan kehittäminen. Sopi-
muspuolet sitoutuvat kehittämään, monipuo-
listamaan ja lisäämään keskinäistä kauppaan-
sa sekä parantamaan tuotteidensa kilpailuky-
kyä kotimaisilla, alueellisilla ja kansainväli-
sillä markkinoilla. Sopimuspuolet hyödyntä-
vät kauppaa tukevaa kehitysapua ja muita tä-
tä apua täydentäviä avustusohjelmia täysi-
määräisesti kehittääkseen keskinäistä kaup-
paansa ja keskinäisiä investointejaan. 

14 artikla. Terveyteen, kasvinsuojeluun ja 
eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat. Sopi-
muspuolet vahvistavat terveys- ja kasvinsuo-
jelutoimia koskevaan WTO:n sopimukseen 
perustuvat nykyiset oikeutensa ja velvolli-
suutensa. Sopimuspuolet lisäävät terveys- ja 
kasvinsuojelutoimiin liittyvää lainsäädäntöä 
ja täytäntöönpanoa sekä näihin toimiin liitty-
viä todistus-, tarkastus- ja valvontamenettely-
jä koskevaa yhteistyötään ja tiedonvaihtoaan. 
Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevissa 
asioissa ja edistämään tällaista yhteistyötä 
parantamalla valmiuksia ja tarjoamalla tek-
nistä apua. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä 
tarvittaessa yhteistyötä, joka koskee eläinten 
hyvinvointia ja johon kuuluvat myös tekni-
nen apu ja valmiuksien kehittäminen. Sopi-
muspuolet nimeävät yhteyshenkilöt tämän ar-
tiklan mukaisia asioita koskevaa tietojenvaih-
toa varten. 

15 artikla. Kaupan tekniset esteet. Sopi-
muspuolet edistävät kansainvälisten standar-
dien käyttöä sekä tekevät standardeihin, tek-
nisiin määräyksiin ja vaatimustenmukaisuu-
den arviointimenettelyihin liittyvää yhteis-
työtä. Sopimuspuolet pyrkivät vaihtamaan 
tietoja WTO-sopimuksen (Sopimus kaupan 
teknisistä esteistä, SopS 4−5/1995) alaan 
kuuluvasta lainsäädännöstään kansallisen 
valmistelun ensi vaiheista lähtien. Kaupan 
teknisiin esteisiin liittyvää yhteistyötä teh-
dään muun muassa asianmukaisia kanavia 
käyttäen käytävän vuoropuhelun, yhteis-
hankkeiden, teknisen avun ja valmiuksien 
kehittämistä koskevien ohjelmien avulla. So-
pimuspuolet nimeävät tarvittaessa yhteys-
henkilöt tämän artiklan mukaisia asioita kos-
kevaa tietojenvaihtoa varten. 

16 artikla. Tulliasioita ja kaupan helpot-
tamista koskeva yhteistyö. Sopimuspuolet 
vaihtavat kokemuksia tuonti- ja vientimenet-
telyjen ja muiden tullimenettelyjen yksinker-
taistamisesta ja tietoja tähän liittyvistä par-
haista käytänteistä sekä tutkivat mahdolli-
suuksia näiden menettelyjen yksinkertaista-
miseen. Sopimuspuolet kiinnittävät erityistä 
huomiota kansainvälisen kaupan varmuuden 
ja turvallisuuden parantamiseen. Sopimus-
puolet ilmaisevat olevansa kiinnostuneita tu-
levaisuudessa harkitsemaan tulliyhteistyötä. 
Sopimuspuolet pyrkivät ottamaan käyttöön 
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tekniseen apuun tarkoitettuja määrärahoja tu-
keakseen tulliyhteistyötä ja kaupan helpotta-
mista koskevien säännösten täytäntöönpanoa 
tämän sopimuksen mukaisesti. 

17 artikla. Sijoitustoiminta. Sopimuspuolet 
tukevat investointivirtojen lisäämistä luomal-
la houkuttelevan ja vakaan ympäristön inves-
toinneille johdonmukaisella vuoropuhelulla. 

18 artikla. Kilpailupolitiikka. Sopimus-
puolet säilyttävät kilpailulainsäädäntönsä ja 
kilpailuviranomaisensa. Sopimuspuolet voi-
vat parantaa kilpailulainsäädännön kehittä-
miseen ja täytäntöönpanoon liittyviä val-
miuksia ja tehdä muuta kilpailulainsäädän-
nön kehittämiseen ja täytäntöönpanoon liit-
tyvää yhteistyötä, jos tällaiselle toiminnalle 
on saatavissa rahoitusta sopimuspuolten yh-
teistyövälineistä ja -ohjelmista. 

19 artikla. Palvelut. Sopimuspuolet käyvät 
johdonmukaista vuoropuhelua muun muassa 
vaihtaakseen tietoja sääntely-ympäristöistään 
parhaiden käytänteiden määrittämiseksi, 
edistääkseen vastavuoroisesti markkinoille-
pääsyä, parantaakseen rahoituksen ja tekno-
logian saatavuutta sekä lisätäkseen palvelu-
jen kauppaa sopimuspuolten välillä ja kol-
mansien maiden markkinoilla. 

20 artikla. Immateriaalioikeuksien suo-
jaaminen. Sopimuspuolet vahvistavat pitä-
vänsä immateriaalioikeuksien suojaamista ja 
sitä koskevien kansainvälisten velvoitteiden 
täysimääräistä täytäntöönpanoa erittäin tär-
keänä ja sitoutuvat noudattamaan kansainvä-
lisiä vaatimuksia ja sopimuksia, kuten sopi-
musta teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan 
liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimus, 
SopS 5/1995) sekä uusien kasvilajikkeiden 
suojaamista koskevaa kansainvälistä yleisso-
pimusta (UPOV, SopS 17/1993). Sopimus-
puolet sopivat lisäävänsä immateriaalioike-
uksien suojaan ja täytäntöönpanoon liittyvää 
yhteistyötään. 

21 artikla. Talouden toimijoiden osallis-
tumisen lisääminen. Sopimuspuolet kannus-
tavat ja helpottavat kauppa- ja teollisuuska-
marien toimintaa sekä sopimuspuolten elin-
keinonharjoittajien järjestöjen yhteistyötä 
kaupan ja investointien edistämiseksi mo-
lemmille sopimuspuolille tärkeillä aloilla. 
Sopimuspuolet kannustavat vuoropuhelun 
käynnistämistä sääntelyviranomaistensa ja 
yksityisen sektorin toimijoidensa välillä. 

22 artikla. Neuvottelut. Sopimuspuolet so-
pivat neuvottelevansa keskenään toisen so-
pimuspuolen pyynnöstä viipymättä ja mah-
dollisimman pian mahdollisista kauppaan 
liittyvistä erimielisyyksistä turvatakseen 
kahdenväliset kauppasuhteensa ja varmis-
taakseen niiden ennustettavuuden. 
 
V OSASTO: OIKEUSALAN YHTEISTYÖ 

23 artikla. Järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunta. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä 
yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden, ta-
lousrikollisuuden ja rahoitukseen liittyvän ri-
kollisuuden sekä korruption torjumiseksi. 
Tällä yhteistyöllä pyritään erityisesti pane-
maan täytäntöön ja edistämään asiaan liitty-
viä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. 

24 artikla. Yhteistyö rahanpesun ja terro-
rismin rahoituksen torjunnassa. Todetaan ra-
hanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumis-
ta koskevan yhteistyön tarpeellisuus ja sovi-
taan yhteistyön tavoitteista. 

25 artikla. Laittomia huumausaineita kos-
keva yhteistyö. Artiklassa sovitaan laittomien 
huumausaineiden torjumiseksi tehtävästä yh-
teistyöstä ja määritellään sen tavoitteita sekä 
yhteistyötapoja. 

26 artikla. Henkilötietojen suoja. Artiklas-
sa sovitaan yhteistyöstä henkilötietojen suo-
jan parantamiseksi korkeimpien kansainvä-
listen normien mukaisesti. 
 
VI OSASTO: SOSIOEKONOMINEN KE-

HITYS JA MUUT YHTEIS-
TYÖALAT 

27 artikla. Muuttoliikettä koskeva yhteis-
työ. Sopimuspuolet vahvistavat muuttovirto-
jen hallinnan tärkeyden, aloittavat kattavan 
vuoropuhelun aiheesta ja toteavat, että näkö-
kohdat on otettava huomioon kansallisissa 
strategioissa. Yhteistyö perustuu yhteiseen 
tarvearviointiin ja siinä noudatetaan voimas-
sa olevaa unionin ja kansallista lainsäädän-
töä. Siinä keskitytään muun muassa muutto-
liikkeen syihin, esimerkiksi suojelua ja maa-
hanpääsyä koskevaan kansalliseen lainsää-
däntöön, sekä viisumeihin, turvallisuuteen ja 
kehityspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. 
Yhteistyöllä pyritään myös ennaltaehkäise-
mään tapauksia, joissa toisen sopimuspuolen 
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kansalaisen maahan saapumiselle tai siellä 
oleskelulle ei ole lainsäädännön mukaisia 
edellytyksiä, sekä määritellään henkilöiden 
palauttamisen periaatteita. Artiklassa määri-
tellään myös sopimuspuolten velvoitteet ot-
taa takaisin (artiklan 3. kohdan määrittelyn 
mukaisesti) omaksi kansalaisekseen vahvis-
tettu henkilö tämän oleskellessa laittomasti 
toisen sopimuspuolen alueella sekä toimittaa 
asianmukaiset asiakirjat kansalaisilleen näis-
sä tapauksissa. Perustuslain (731/1999) 9 §:n 
3 momentin mukaan Suomen kansalaista ei 
saa estää saapumasta maahan. Matkustusoi-
keuden osoittamiseksi myönnettävistä asia-
kirjoista säädetään passilaissa (671/2006).    
Artiklassa sopimuspuolet myös sopivat erilli-
sen kansalaisten maahanpääsyä tai takaisinot-
toa koskevan sopimuksen tekemisestä mah-
dollisimman pian. 

28 artikla. Yleissivistävä ja ammatillinen 
koulutus. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä 
yleissivistävään ja ammatilliseen koulutuk-
seen liittyvää yhteistyötä ja sopivat tiedotta-
vansa EU:ssa ja Vietnamissa tarjolla olevista 
koulutusmahdollisuuksista. Sopimuspuolet 
kiinnittävät lisäksi erityistä huomiota toi-
menpiteisiin, joilla pyritään luomaan yhteyk-
siä sopimuspuolten korkea-asteen oppilaitos-
ten ja erityisvirastojen välille ja edistämään 
tietojen, osaamisen, opiskelijoiden, asiantun-
tijoiden ja teknisten resurssien vaihtoa. So-
pimuspuolet sopivat edistävänsä korkea-
asteen ohjelmien toteuttamista ja kannusta-
vansa EU:ssa ja Vietnamissa toimivia koulu-
tuslaitoksia tekemään yhteistyötä yhteisissä 
tutkinto- ja tutkimusohjelmissa. Sopimuspuo-
let sopivat lisäksi aloittavansa vuoropuhelun 
korkea-asteen koulutuksen sekä teknisen ja 
ammatillisen koulutuksen nykyaikaistami-
seen liittyvistä yhteisen edun mukaisista ky-
symyksistä. 

29 artikla. Terveys. Sopimuspuolet sopivat 
tekevänsä yhteistyötä terveyden alalla paran-
taakseen terveyden edellytyksiä ja sosiaali-
huoltoa ja etenkin kehittääkseen terveysjär-
jestelmää, myös terveydenhuoltoa ja sairaus-
vakuutusjärjestelmää. Sopimuspuolet katso-
vat, että terveysalan uudenaikaistaminen on 
tärkeää, ja sopivat lisäävänsä valmiuksien pa-
rantamista ja teknistä apua alalla. Yhteistyötä 
tehdään mm. lintuinfluenssan ja pandeemisen 
influenssan kaltaisten epidemioiden ja tär-

keimpien tarttuvien tautien ennaltaehkäisyssä 
ja valvonnassa. 

30 artikla. Ympäristö ja luonnonvarat. So-
pimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että luon-
nonvaroja ja biologista monimuotoisuutta on 
suojeltava ja hallinnoitava kestävällä tavalla, 
sillä ne muodostavat perustan nykyisen su-
kupolven ja tulevien sukupolvien kehityksel-
le. Tämän alan yhteistyöllä edistetään kestä-
vään kehitykseen tähtäävää ympäristön suo-
jelua ja parantamista. Maailman kestävän ke-
hityksen huippukokouksen päätelmät otetaan 
huomioon kaikissa sopimuspuolten tämän 
sopimuksen mukaisesti toteuttamissa toimis-
sa. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä parantaakseen ympäristöpolitiikkojensa 
keskinäistä täydentävyyttä ja ympäristöky-
symysten sisällyttämistä kaikkiin yhteis-
työaloihin. Sopimuspuolet pyrkivät tässä tar-
koituksessa lisäämään kahdenvälisissä ja 
monenvälisissä yhteyksissä yhteistyötään, 
johon kuuluvat myös ympäristöystävällisten 
teknologioiden kehittämistä, siirtoa ja käyt-
töä edistävät teknisen avun ohjelmat, aloitteet 
ja kumppanuusjärjestelyt. 

31 artikla. Ilmastonmuutosta koskeva yh-
teistyö. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yh-
teistyötä nopeuttaakseen toimenpiteitä, joilla 
torjutaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuk-
sia ympäristön pilaantumiseen ja köyhyy-
teen, tukeakseen toimia, joilla edesautetaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sen kiel-
teisiin seurauksiin, etenkin merenpinnan ko-
hoamiseen, sopeutumista, ja ohjatakseen ta-
loutensa kestävän vähähiilisen kasvun uralle. 

32 artikla. Maa-, metsä-, kotieläin- ja ka-
latalous sekä maaseudun kehittäminen. So-
pimuspuolet sopivat parantavansa maa-, met-
sä-, kotieläin- ja kalatalouden sekä maaseu-
dun kehittämisen aloilla tekemäänsä yhteis-
työtä, myös tehostamalla vuoropuheluaan ja 
kokemusten vaihtoa mm. maataloustuotan-
toon ja köyhyyden vähentämiseen kohdistu-
vien ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutus-
ten hillitsemiseksi syrjäisillä alueilla ja maa-
seutualueilla. Yhteistyö kattaa toimet laitto-
mien hakkuiden ja metsätaloustuotteiden lait-
toman kaupan estämiseksi ja torjumiseksi 
metsälainsäädännön soveltamisen valvon-
taan, metsähallintoon ja puukauppaan liitty-
vien toimenpiteiden sekä vapaaehtoisten 
kumppanuussopimusten avulla sekä toimet 
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kestävän metsänhoidon edistämiseksi, mikä 
kattaa myös ilmastonmuutokseen sopeutumi-
sen ja sen kielteisten vaikutusten lieventämi-
sen. 

33 artikla. Yhteistyö sukupuolten tasa-
arvoon liittyvissä kysymyksissä. Sopimuspuo-
let tekevät yhteistyötä tehostaakseen suku-
puolten tasa-arvoon liittyviä toimia ja ohjel-
mia ja institutionaalisten ja hallinnollisten 
valmiuksien kehittämistä sekä tukeakseen 
kansallisia strategioita, joilla edistetään su-
kupuolten tasa-arvoa. Yhteistyössä keskity-
tään erityisesti parantamaan naisten mahdol-
lisuuksia saada käyttöönsä resurssit, joita he 
tarvitsevat voidakseen käyttää perusoikeuk-
siaan täysimääräisesti. 

34 artikla. Yhteistyö sodan jäänteisiin liit-
tyvän kysymyksen ratkaisemisessa. Sopimus-
puolet pitävät tärkeänä miinojen, pommien ja 
muiden räjähtämättömien räjähteiden rai-
vaamiseksi tehtävää yhteistyötä ja niiden 
kansainvälisten sopimusten noudattamista, 
joiden osapuolia ne ovat. Sopimuspuolet ot-
tavat tässä yhteydessä huomioon myös muut 
asianomaiset kansainväliset asiakirjat. 

35 artikla. Yhteistyö ihmisoikeuksien alal-
la. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suoje-
lemiseksi, myös sellaisten kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon 
osalta, joiden osapuolia ne ovat. Tätä varten 
tarjotaan teknistä apua. Yhteistyöllä voidaan 
muun muassa edistää ihmisoikeuksien kun-
nioittamista ja ihmisoikeuskasvatusta, lujittaa 
ihmisoikeusinstituutioita sekä tehostaa ny-
kyistä ihmisoikeusvuoropuhelua ja yhteistyö-
tä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeus-
instituutioissa. 

36 artikla. Julkishallinnon uudistaminen. 
Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteisiin 
neuvotteluihin perustuvan tarvearvioinnin 
pohjalta yhteistyötä julkishallintonsa raken-
teen uudistamiseksi ja sen toiminnan tehos-
tamiseksi. 

37 artikla. Yhdistykset ja valtiosta riippu-
mattomat järjestöt. Sopimuspuolet katsovat, 
että yhdistyksillä ja valtiosta riippumattomil-
la järjestöillä, myös työmarkkinaosapuolilla, 
on merkitystä sopimuksen mukaisessa yhteis-
työprosessissa ja että ne voivat myötävaikut-
taa tähän prosessiin. Järjestäytyneet yhdis-
tykset ja valtiosta riippumattomat järjestöt 

voivat demokratian periaatteiden sekä sopi-
muspuolten lainsäädännön ja hallinnollisten 
määräysten mukaisesti osallistua poliittiseen 
päätöksentekoon, saada kehitysprosessin kai-
kissa vaiheissa tietoja kehitys- ja yhteistyö-
strategioita ja alakohtaista politiikkaa koske-
vista neuvotteluista ja osallistua tällaisiin 
neuvotteluihin, saada keskeisillä aloilla ra-
hoitustukea ja valmiuksien kehittämiseen 
tarkoitettua tukea, sekä osallistua yhteis-
työohjelmien toteuttamiseen niitä koskevilla 
aloilla. 

38 artikla. Kulttuuri. Sopimuspuolet sopi-
vat edistävänsä monipuolista kulttuuriyhteis-
työtä moninaisuutta kunnioittaen lisätäkseen 
kulttuuriensa vastavuoroista ymmärtämystä 
ja tuntemusta. Sopimuspuolet pyrkivät to-
teuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä edis-
tääkseen kulttuurivaihtoa ja toteuttaakseen 
kulttuurin eri osa-alueisiin liittyviä yhteisiä 
aloitteita. Sopimuspuolet sopivat tässä yh-
teydessä jatkavansa yhteistyötään Aasian ja 
Euroopan yhteistyöprosessin (ASEM) puit-
teissa ja tukeaan Aasia–Eurooppa-säätiön 
(ASEF) toimille. Sopimuspuolet tukevat ja 
edistävät tässä tarkoituksessa kulttuuri-
instituutioidensa pitkän aikavälin kump-
panuutta ja yhteistyötä. 

39 artikla. Tiede- ja teknologiayhteistyö. 
Sopimuspuolet sopivat lisäävänsä tiede- ja 
teknologiayhteistyötään molemmille sopi-
muspuolille tärkeillä aloilla. Tässä yhteis-
työssä sopimuspuolet tukevat omien korkea-
koulujensa, tutkimuskeskustensa ja tuotan-
nonalojensa, erityisesti pienten ja keskisuu-
ren yritysten, osallistumista. Yhteistyötä olisi 
tehtävä vastavuoroisuuden, oikeudenmukai-
sen kohtelun ja molemminpuolisen edun pe-
riaatteiden mukaisesti, ja siinä olisi varmis-
tettava immateriaalioikeuksien riittävä suo-
jaaminen. Sopimuspuolet pyrkivät löytämään 
rahoituslähteitä tukeakseen tiede- ja teknolo-
giayhteistyön toteuttamista tämän sopimuk-
sen mukaisesti valmiuksiensa rajoissa. Sopi-
muspuolet sopivat pyrkivänsä kaikin tavoin 
tiedottamaan yleisesti omien tiede- ja tekno-
logiayhteistyöohjelmiensa tarjoamista mah-
dollisuuksista. 

40 artikla. Tieto- ja viestintäteknologioihin 
liittyvä yhteistyö. Sopimuspuolet katsovat, et-
tä tieto- ja viestintäteknologiat ovat nykyai-
kaisen elämän keskeinen osatekijä ja ratkai-



 HE 68/2014 vp  
  

 

13 

sevan tärkeitä taloudelliselle ja sosiaaliselle 
kehitykselle, ja ne sopivat vaihtavansa näke-
myksiä tämän alan politiikastaan edistääk-
seen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. 

41 artikla. Liikenne. Sopimuspuolet sopi-
vat tehostavansa liikennepolitiikan eri osa-
alueilla tekemäänsä yhteistyötä, jonka tavoit-
teena on parantaa ja laajentaa investointi-
mahdollisuuksia, helpottaa tavaroiden ja 
matkustajien liikkumista, edistää meri- ja 
lentoturvallisuutta ja etenkin etsintä- ja pelas-
tustoimia, torjua merirosvoutta, lähentää 
säännöksiä, vähentää liikenteen ympäristö-
vaikutuksia ja tehostaa liikennejärjestelmiä. 

42 artikla. Energia. Energia. Sopimuspuo-
let sopivat lisäävänsä energia-alan yhteistyö-
tä. Ne pyrkivät näin monipuolistamaan ener-
gian tarjontaa energiavarmuuden parantami-
seksi sekä kehittämään uusia, innovatiivisia 
ja uusiutuvia energian muotoja; edistämään 
energiatehokkuutta energian tuotannossa, 
siirrossa, jakelussa ja loppukäytössä; edistä-
mään energian kestävään tuotantoon ja käyt-
töön tarkoitetun teknologian siirtoa; edistä-
mään valmiuksien parantamista ja helpotta-
maan investointeja alalla avointen ja syrji-
mättömien kaupan sääntöjen pohjalta, sekä 
tarkastelemaan yhteyksiä kohtuuhintaan saa-
tavilla olevien energiapalvelujen ja kestävän 
kehityksen välillä. Tavoitteiden saavuttami-
seksi sopimuspuolet sopivat edistävänsä 
asianmukaisilla puhtaaseen tuotantoon ja 
ympäristönsuojeluun liittyvillä alueellisilla 
foorumeilla keskinäisiä yhteyksiään ja yh-
teistä tutkimusta sekä tehostavansa näitä alo-
ja koskevaan tekniseen apuun ja valmiuksien 
kehittämiseen liittyviä hankkeita. Molemmat 
sopimuspuolet tarkastelevat mahdollisuuksia 
lisätä ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyö-
tään nykyisen lainsäädäntökehyksen ja toi-
mintapolitiikan puitteissa. 

43 artikla. Matkailu. Sopimuspuolet pyr-
kivät parantamaan tietojenvaihtoa ja vahvis-
tamaan parhaita käytänteitä noudattaen Maa-
ilman matkailujärjestön antamia matkailun 
maailmanlaajuisia eettisiä sääntöjä sekä pai-
kallisen Agenda 21 -prosessin perustana ole-
via kestävän kehityksen periaatteita varmis-
taakseen matkailualan tasapainoisen ja kestä-
vän kehityksen. 

44 artikla. Teollisuuspolitiikkaa ja pk-
yrityksiä koskeva yhteistyö. Sopimuspuolet 

sopivat edistävänsä yhteistyötä kaikilla so-
veltuvilla teollisuuspolitiikan aloilla tavoit-
teenaan pienten ja keskisuurten yritysten kil-
pailukyvyn parantaminen. Tällä yhteistyöllä 
muun muassa pyritään edistämään taloudel-
listen toimijoiden välisiä yhteyksiä ja vaihto-
ja, kannustetaan yhteisinvestointeihin ja pe-
rustetaan yhteisyrityksiä ja yhteisiä tieto-
verkkoja etenkin teknologian siirron edistä-
miseksi kumppanien välillä, sekä tiedotetaan 
rahoituksen saantiin ja markkinoille pääsyyn 
liittyvistä kysymyksistä. 

45 artikla. Talouspoliittinen vuoropuhelu. 
Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä 
edistääkseen taloussuuntauksiaan ja politiik-
kaansa koskevaa tietojen vaihtoa sekä alueel-
lisen taloudellisen yhteistyön ja yhdentymi-
sen yhteydessä toteutetusta talouspolitiikan 
koordinoinnista saatujen kokemusten vaihtoa 
molemmille sopimuspuolille tärkeillä aloilla 
käyttämällä nykyisiä kahden- ja monenväli-
siä mekanismeja; tähän kuuluu myös sopi-
muspuolten lakien ja hallinnollisten määräys-
ten mukainen tietojen vaihto valtion omista-
mien yritysten uudistamisesta ja yksityistä-
misestä. 

46 artikla. Verotusta koskeva yhteistyö. 
Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan ve-
rotusalan hyvää hallintotapaa ja panemaan 
täytäntöön avoimuuden ja tietojenvaihdon 
periaatteet jäsenvaltioiden ja Vietnamin kah-
denvälisten verosopimusten puitteissa. Sopi-
muspuolet sopivat lisäksi lisäävänsä koke-
musten vaihtoaan, vuoropuheluaan ja yhteis-
työtään torjuakseen veronkiertoa ja muita ve-
rotukseen liittyviä haitallisia käytänteitä. So-
pimuspuolet sopivat lisäävänsä verotukseen 
liittyvää yhteistyötään parantaakseen säänte-
lyyn ja hallintoon liittyviä valmiuksiaan 
muun muassa vaihtamalla kokemuksia ja an-
tamalla teknistä apua. Sopimuspuolet edistä-
vät jäsenvaltioiden ja Vietnamin välillä teh-
tyjen kahdenvälisten verosopimusten teho-
kasta täytäntöönpanoa ja tukevat sitä, että 
uusien tällaisten sopimusten tekemistä harki-
taan vastaisuudessa. 

47 artikla. Yhteistyö rahoituspalvelujen 
alalla. Sopimuspuolet sopivat käyvänsä vuo-
ropuhelua erityisesti vaihtaakseen tietoja ja 
kokemuksia sääntely-ympäristöistään ja lisä-
täkseen yhteistyötä, jolla pyritään paranta-
maan pankki- ja vakuutustoimintaan ja mui-
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hin rahoitusalan osa-alueisiin liittyviä kirjan-
pito-, tarkastus-, valvonta- ja sääntelyjärjes-
telmiä, myös toteuttamalla valmiuksien ke-
hittämiseen liittyviä ohjelmia molemmille 
sopimuspuolille tärkeillä aloilla. 

48 artikla. Yhteistyö luonnonkatastrofien 
ehkäisemiseksi ja niiden seurausten lieven-
tämiseksi. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä 
yhteistyötä ehkäistäkseen luonnonkatastrofe-
ja ja antaakseen tehokasta katastrofiapua, jot-
ta ihmishenkien menetykset ja omaisuudelle, 
luonnonvaroille, ympäristölle ja kulttuuripe-
rinnölle aiheutuvat vahingot olisivat mahdol-
lisimman vähäisiä, ja ne sopivat lisäksi otta-
vansa katastrofiriskien vähentämisen osaksi 
kaikkia toimialoja kansallisella ja paikallisel-
la tasolla. 

49 artikla. Kaupunki- ja aluesuunnittelu ja 
-kehitys. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä 
yhteistyötä ja kumppanuutta tällä osa-
alueella tunnustaen, että kaupunki- ja alue-
suunnittelulla ja -kehityksellä on tärkeä mer-
kitys pyrittäessä talouskasvuun, köyhyyden 
vähentämiseen ja kestävään kehitykseen. So-
pimuspuolet sopivat parantavansa alue- ja 
kaupunkiviranomaistensa välistä yhteistyötä 
ja tukevansa niiden välistä kokemusten ja tie-
tojen vaihtoa, jotta kaupunkeihin liittyvät 
monimuotoiset ongelmat voitaisiin ratkaista 
kestävää kehitystä tukevalla tavalla. 

50 artikla. Työmarkkina-, työllisyys- ja so-
siaaliasiat. Vahvistaakseen globalisaation 
sosiaalista ulottuvuutta sopimuspuolet sopi-
vat lisäävänsä yhteistyötään työmarkkina-, 
työllisyys- ja sosiaaliasioissa, myös työvoi-
man, alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuulu-
vuuden, työterveyden ja turvallisuuden, su-
kupuolten tasa-arvon, elinikäisen oppimisen, 
henkilöstön kehittämisen, kansainvälisen 
muuttoliikkeen, ihmisarvoisen työn ja sosiaa-
liturvan osa-alueilla.  Sopimuspuolet vahvis-
tavat, että on tarpeen tukea kaikkia hyödyttä-
vää globalisaatioprosessia ja edistää täystyöl-
lisyyttä ja työn tuottavuutta sekä ihmisarvois-
ta työtä olennaisena osana kestävää kehitystä 
ja köyhyyden vähentämistä YK:n yleiskoko-
uksen päätöslauselman 60/1 ja YK:n talous- 
ja sosiaalineuvoston korkean tason osuudessa 
heinäkuussa 2006 hyväksytyn ministerijulis-
tuksen mukaisesti. Sopimuspuolten yhteis-
työssä otetaan huomioon niiden taloudellisen 
ja yhteiskunnallisen tilanteen erityispiirteet ja 

keskinäiset eroavuudet. Sopimuspuolet vah-
vistavat sitoumuksensa noudattaa ja edistää 
kansainvälisesti hyväksyttyjä työnormeja, 
jotka on vahvistettu niissä Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimuksissa, joiden 
osapuolia ne ovat, ja työelämän perusperiaat-
teita ja -oikeuksia koskevassa ILO:n julistuk-
sessa. Yhteistyöhön voi sisältyä yhteisen so-
pimuksen mukaisia erityisohjelmia ja hank-
keita sekä valmiuksien kehittämistä, politiik-
kaa koskevaa vuoropuhelua ja aloitteita mo-
lemmille sopimuspuolille tärkeillä osa-
alueilla kahden- tai monenvälisellä tasolla, 
kuten ASEMin, EU:n ja ASEAN-maiden yh-
teistyön tai ILO:n puitteissa. 

51 artikla. Tilastointi. Sopimuspuolet so-
pivat edistävänsä yhteistyötä tilastomenetel-
mien yhdenmukaistamisessa ja kehittämises-
sä, tilastotietojen kerääminen, käsittely, ana-
lysointi ja jakelu mukaan luettuina.  Tätä var-
ten ne sopivat tehostavansa yhteistyötään to-
teuttamalla hankkeita valmiuksien paranta-
miseksi ja teknisen avun antamiseksi muun 
muassa asettamalla käyttöön uudenaikaisia 
tilasto-ohjelmistoja tavoitteenaan parantaa ti-
lastojen laatua. 
 
VII OSASTO: INSTITUTIONAALINEN 

KEHYS 

52 artikla. Sekakomitea. Sovitaan sekako-
mitean perustamisesta, kokoontumisesta ja 
päätehtävistä. Sekakomitea vastaa sopimuk-
sen toiminnasta ja täytäntöönpanosta, sekä 
myös valvoo kaikkien sopimuspuolten välillä 
tehtyjen tai tehtävien alakohtaisten sopimus-
ten ja pöytäkirjojen toimintaa. Sekakomitea 
perustaa alakomiteoita käsittelemään sopi-
muksen eri aloja ja avustamaan sekakomiteaa 
sen työssä. 
 
VIII OSASTO: LOPPUMÄÄRÄYKSET 

53 artikla. Yhteistyöresurssit. Sopimus-
puolet sopivat myöntävänsä asianmukaiset 
resurssit ja rahoitustukea omien valmiuksien-
sa ja säännöstensä sallimissa rajoissa, jotta 
yhteistyötavoitteet saavutettaisiin. Sopimus-
puolet kannustavat Euroopan investointi-
pankkia jatkamaan toimintaansa Vietnamissa 
omien menettelyjensä ja rahoituskriteeriensä 
mukaisesti. 
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54 artikla. Tulevaa kehitystä koskeva lau-
seke. Sopimusta voidaan laajentaa osapuolten 
sopimuksesta tai sekakomitean suosituksesta 
tiettyjä aloja koskevilla sopimuksilla tai pöy-
täkirjoilla. 

55 artikla. Muut sopimukset. Todetaan, 
ettei sopimus rajoita sopimuspuolten val-
tuuksia tehdä kahdenvälistä yhteistyötä tai 
tehdä uusia yhteistyösopimuksia. Voimassa 
olevat sopimukset, jotka koskevat tämän so-
pimuksen soveltamisalaan kuuluvia yhteis-
työaloja, katsotaan osaksi tämän sopimuksen 
mukaisia kahdenvälisiä suhteita ja osaksi yh-
teistä institutionaalista kehystä. 

56 artikla. Sopimuksen soveltaminen ja 
tulkinta. Sovitaan, että kumpikin sopimus-
puoli voi saattaa sekakomitean käsiteltäväksi 
kaikki sopimuksen soveltamista tai tulkintaa 
koskevat erimielisyydet. Sekakomitea voi 
ratkaista asian antamalla suosituksen. 

57 artikla. Velvoitteiden täyttäminen. Ar-
tiklassa sovitaan menettelystä niissä tapauk-
sissa, joissa toinen sopimuspuoli on jättänyt 
täyttämättä jonkin velvoitteensa. Sopimuksen 
soveltamista tai tulkintaa koskevat erimieli-
syydet saatetaan sekakomitean käsiteltäviksi 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse 
olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Sopi-
muspuolet määrittelevät sopimukseen kuulu-
vassa yhteisessä julistuksessa että ilmauksel-
la 'olennainen sopimusrikkomus' tarkoitetaan 
sopimuksen purkamista Wienin yleissopi-
muksen vastaisesti, tai sopimuksen olennais-
ten osien rikkomista. Sopimuspuolet sopivat, 
että sopimuksen noudattamatta jättämisestä 
seuraavien toisen sopimuspuolen toimenpi-
teiden täytyy olla kansainvälisen oikeuden 
mukaisia ja sopimuksen mukaisten velvoit-
teiden noudattamatta jättämiseen nähden oi-
keasuhteisia. Ensisijaisesti on valittava sel-
laiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat vähiten 
haittaa sopimuksen toiminnalle. Toimenpi-
teistä ilmoitetaan välittömästi toiselle sopi-
muspuolelle, ja niistä neuvotellaan sekako-
miteassa toisen sopimuspuolen sitä pyytäes-
sä. 

58 artikla. Apuvälineet. Artiklassa sovi-
taan tarvittavien apuvälineiden järjestämises-
tä yhteistyön täytäntöönpanoon osallistuville 
virkamiehille ja asiantuntijoille. 

59 artikla. Julistukset. Sopimuspuolet so-
pivat että sopimukseen liitetyt julistukset 

ovat erottamaton osa sopimusta. Sopimuk-
seen on liitetty sopimuspuolten yhteiset julis-
tukset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjumisesta, sopimuksen velvoitteiden täyt-
tämisestä ja yhteistyöstä Vietnamin markki-
natalousaseman mahdollisimman varhaiseksi 
tunnustamiseksi, sekä EU:n yksipuolinen ju-
listus yhteistyöstä yleisen tullietuusjärjestel-
män hyödyntämisestä sopimuksen puitteissa. 

60 artikla. Alueet, joihin sopimusta sovel-
letaan. Artiklassa määritellään, että sopimus-
ta sovelletaan alueeseen, johon sovelletaan 
Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä 
määrätyin edellytyksin, ja Vietnamin sosia-
listisen tasavallan alueeseen. 

61 artikla. Sopimuspuolten määrittely. 
Määritellään sopimuksen sopimuspuolet. 

62 artikla. Kansallinen turvallisuus ja tie-
tojen luovuttaminen. Mikään sopimuksessa ei 
oikeuta edellyttämään jommaltakummalta 
sopimuspuolelta tietoja, joiden luovuttamisen 
se katsoo olevan keskeisten turvallisuusetu-
jensa vastaista. 

63 artikla. Voimaantulo ja voimassaoloai-
ka. Sovitaan sopimuksen voimaantulosta ja 
määrätään sopimuksen kestosta, jatkumises-
ta, muutosten tekemisestä ja irtisanomisesta. 

64 artikla. Ilmoitukset. Todetaan, että so-
pimusta koskevat ilmoitukset toimitetaan Eu-
roopan unionin neuvoston pääsihteerille ja 
Vietnamin ulkoasiainministeriölle. 

65 artikla. Todistusvoimainen teksti. Mää-
rätään todistusvoimaisista teksteistä. 
 
2  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:n säännöksellä 
saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvat määräykset. Lainsäädän-
nön alaan kuuluvia määräyksiä selostetaan 
jäljempänä eduskunnan suostumuksen tar-
peellisuutta koskevassa jaksossa. 

2 §. Sopimuksen muiden kuin lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta ja lain voimaantulosta säädet-
täisiin valtioneuvoston asetuksella. Laki on 
tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti 
kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 
ajankohtana. 
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3  Voimaantulo 

Sopimuspuolet hyväksyvät sopimuksen 
omien menettelyjensä mukaisesti. Sopimus 
tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukau-
den ensimmäisenä päivänä, jona jälkimmäi-
nen osapuoli on ilmoittanut toiselle sopimus-
puolelle tätä varten tarvittavien oikeusmenet-
telyjen päätökseen saattamisesta. Esitykseen 
sisältyvän lakiehdotuksen on tarkoitus tulla 
voimaan samaan aikaan sopimuksen kanssa.  

Sopimuksen sisältyy määräyksiä tietyistä 
yhteistyöaloista, jotka käsittelevät Ahvenan-
maan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:ssä 
Ahvenanmaan toimivaltaan kuuluvaksi sää-
dettyä alaa. Ahvenanmaan toimivaltaan kuu-
luvia aloja koskevia määräyksiä sisältyy ai-
nakin yleissivistävää ja ammatillista koulu-
tusta koskevaan 28 artiklaan, terveyttä kos-
kevaan 29 artiklaan, ympäristöä ja luonnon-
varoja koskevaan 30 artiklaan, maa-, metsä-, 
kotieläin- ja kalataloutta sekä maaseudun ke-
hittämistä koskevaan 32 artiklaan, kulttuuria 
koskevaan 38 artiklaan, liikennettä koske-
vaan 41 artiklaan sekä työmarkkina-, työlli-
syys- ja sosiaaliasioita koskevaan 50 artik-
laan. Edellä mainituista aloista jäsenvaltioi-
den toimivaltaa sisältyy edelleen yleissivistä-
vää ja ammatillista koulutusta koskevaan 28 
artiklaan, terveyttä koskevaan 29 artiklaan ja 
kulttuuria koskevaan 38 artiklaan. Ahvenan-
maan maakuntapäivien hyväksyminen vaadi-
taan siten sopimuksen voimaansaattamiseksi 
Ahvenanmaalla. 
 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te ly järjestys  

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välinen 
toimivallanjako 
 

EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin 
sosialistisen tasavallan kanssa tehtävä kump-
panuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 
on luonteeltaan niin sanottu sekasopimus. 
Sopimuksen määräykset kuuluvat osittain jä-
senvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan ja 
osittain unionin yksinomaiseen toimivaltaan 
tai unionin ja sen jäsenvaltioiden jaettuun 

toimivaltaan. Eduskunta hyväksyy tällaisen 
sopimuksen vakiintuneen käytännön mukaan 
vain niiltä osin kuin se kuuluu Suomen toi-
mivaltaan (esim. PeVL 6/2001 vp, PeVL 
31/2001, PeVL 16/2004 vp, PeVL 24/2004 
vp). 

Toimivallan jako käsiteltävänä olevassa 
sopimuksessa ei ole yksiselitteinen. Toimi-
vallan jaon arviointia hankaloittaa edelleen 
se, että kyse on EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
kolmannen valtion kanssa tekemästä sopi-
muksesta, jonka sopimusvelvoitteet ovat yh-
teistyövelvoitteita, jotka kohdistuvat sekä 
EU:in että sen jäsenvaltioihin. Toimivallan-
jakoa ei ole myöskään osoitettu sopimuksen 
määräyksissä. 

Sopimuksen 1 artikla, jossa määrätään 
muun muassa ihmisoikeuksista ja demokrati-
an periaatteista sopimuksen perustana ja rau-
haa ja turvallisuutta koskevan II osaston tie-
tyt määräykset on katsottava kuuluviksi jä-
senvaltioiden toimivaltaan. Tällaisia määrä-
yksiä ovat muun muassa terrorismin torjun-
taa, pien- ja kevytaseita sekä kansainvälisesti 
tärkeitä vakavia rikoksia koskevat määräyk-
set. Myös joukkotuhoaseiden ja niiden kanto-
laitteiden leviämisen estämistä koskevan 8 
artiklan määräykset kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan siltä osin, kun ei ole kyse unio-
nin toimivaltaan kuuluvasta vientivalvonta-
säännöstöstä, johon viitataan artiklan 2 koh-
dan b alakohdassa.  

Jäsenvaltioilla on edelleen toimivaltaa 
myös maahanmuuttoa koskevan yhteistyön 
osalta (27 artikla) siltä osin, kun on kyse 
henkilöiden palauttamisesta ja takaisinotosta 
sekä jäsenvaltioiden velvollisuudesta antaa 
asianmukaiset henkilöllisyysasiakirjat tätä 
tarkoitusta varten (27 artiklan 3 kohta). Li-
säksi jäsenvaltioilla on toimivaltaa koulutuk-
sen (28 artikla), terveyden (29 artikla), kult-
tuurin (38 artikla), matkailun (43 artikla) se-
kä teollisuuden alalla (44 artikla). 
 
Lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmää-
räykset 
 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset 
valtiosopimukset ja muut kansainväliset vel-
voitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä. Eduskunnan perustus-
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lakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan 
perustuslaissa tarkoitettu eduskunnan hyväk-
symistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta 
luonteeltaan lain alaan kuuluvat kansainväli-
sen velvoitteen määräykset. Sopimuksen 
määräykset on luettava lainsäädännön alaan, 
1) jos määräys koskee jonkin perustuslaissa 
turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoit-
tamista, 2) jos määräys muutoin koskee yksi-
lön oikeuksien tai velvollisuuksien perustei-
ta, 3) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta 
on perustuslain mukaan säädettävä lailla, 
taikka 4) jos määräyksen tarkoittamasta mää-
räyksestä on voimassa lain säännöksiä tai 5) 
siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mu-
kaan säädettävä lailla. Kysymykseen ei vai-
kuta se, onko jokin määräys ristiriidassa vai 
sopusoinnussa Suomessa lailla annetun sään-
nöksen kanssa (PeVL 11, 12 ja 45/2000 vp). 

Sopimuksessa 1 artiklan 1 kohdassa tode-
taan, että sopimuksen olennaisen osan muo-
dostavat demokratian periaatteiden ja ihmis-
oikeuksien kunnioittaminen, sellaisina kuin 
ne vahvistetaan ihmisoikeuksien yleismaail-
mallisessa julistuksessa ja muissa keskeisissä 
kansainvälisissä sopimuksissa, sekä oikeus-
valtioperiaatteen kunnioittaminen. Perustus-
lakivaliokunta on katsonut (PeVL 45/2000 
vp; PeVL 31/2001 vp), etteivät sellaiset 
yleispiirteiset ja julistuksenomaiset määräyk-
set, joissa sopimuspuolet vahvistavat si-
toumuksensa kunnioittaa ihmisoikeuksia, 
vaikuta Suomen kansainvälisten velvoittei-
den sisältöön tai laajuuteen ihmisoikeuksien 
alalla. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin 
katsonut, että tällaisilla määräyksillä on ai-
kaisempaan verrattuna uudentyyppistä sito-
vaa merkitystä sopimukseen sisältyvän neu-
vottelu- ja sanktiomenettelyn vuoksi, ja tä-
män takia sopimuksen ihmisoikeusmääräys-
ten on katsottava kuuluvan lainsäädännön 
alaan (ks. PeVL 31/2001 vp). 

Perustuslakivaliokunnan viimeksi maini-
tussa lausunnossa käsittelemän sopimuksen 
neuvottelu- ja sanktiomenettelyä koskevassa 
96 artiklassa oli nimenomaisesti mainittu so-
pimuksen soveltamatta jättäminen viimeisenä 
keinona, jota voidaan käyttää tapauksessa, 
jossa toinen osapuoli on rikkonut sopimuk-
sen olennaiseksi osaksi määriteltyä ihmisoi-
keuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion 
periaatetta koskevaa sopimusmääräystä. Nyt 

kyseessä olevan sopimuksen velvollisuuksien 
täyttämistä koskevassa 57 artiklassa ei maini-
ta suoranaisesti sopimuksen soveltamisen 
keskeyttämistä toimenpiteenä, johon voitai-
siin ryhtyä, jos toinen sopimuspuoli rikkoo 
olennaisesti sopimusta. Edellä mainittuun 57 
artiklaan sisältyvä erimielisyyksien ratkaisua 
koskeva sopimusmääräys on siten kirjoitettu 
heikompaan muotoon kuin mitä perustusla-
kivaliokunnan lausunnossaan tarkoittama 
neuvottelu- ja sanktiomenettelyä koskeva 
määräys oli kirjoitettu. 

Hallituksen käsityksen mukaan nyt kysees-
sä olevan sopimuksen 57 artikla mahdollistaa 
kuitenkin valtiosopimusoikeutta koskevan 
Wienin yleissopimuksen (SopS 33/1980) 60 
artiklassa tarkoitetun valtiosopimuksen rik-
komisesta johtuvan sopimuksen soveltamisen 
keskeyttämisen kokonaisuudessaan tai osak-
si. Lisäksi on otettava huomioon, että kyseis-
tä 57 artiklaa koskevassa sopimuspuolten yh-
teisessä julistuksessa todetaan, että sopimuk-
sen olennaisena rikkomisena pidetään sen 
olennaisiksi osiksi määriteltyjen sopimus-
määräysten rikkomista. Tämän vuoksi val-
tioneuvosto katsoo, että sopimuksen 57 artik-
lan määräysten soveltaminen voi johtaa tilan-
teeseen, jossa sopimuksen olennaiseksi osak-
si määritellyllä 1 artiklan 1 kohdalla on pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnossaan (ks. 
PeVL 31/2001 vp) tarkoittamaa uudentyyp-
pistä sitovaa merkitystä ja tämän vuoksi so-
pimuksen ihmisoikeusmääräysten on katsot-
tava kuuluvan lainsäädännön alaan. 

Myös yhteistyö kansainvälisesti sovittujen 
kehitystavoitteiden, mukaan lukien YK:n 
vuosituhattavoitteet, täysimääräiseksi saavut-
tamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa on määritelty 
sopimuksen olennaiseksi osaksi samoin kuin 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä kos-
keva 8 artiklan 1 kohta. Näiden sopimusmää-
räyksen rikkomisessa on kyse sopimuksen 
olennaisesta rikkomisesta, joka mahdollistaa 
sopimuksen 57 artiklan mukaisen neuvottelu- 
ja sanktiomenettelyn käytön. Näin ollen mää-
räyksellä voidaan edellisessä kappaleessa se-
lostettujen perusteluiden valossa arvioida 
olevan perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
PeVL 31/2001 vp tarkoitettua sitovaa merki-
tystä, minkä vuoksi sen olisi katsottava kuu-
luvan lainsäädännön alaan. 
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Osapuolet velvoitetaan 8 artiklan 2 kohdan 
b-alakohdassa myös ylläpitämään tehokasta 
kansallista vientivalvontajärjestelmää, mu-
kaan lukien siihen sisältyvät tehokkaat seu-
raamukset vientivalvonnan laiminlyönnistä.  
Yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista on 
perustuslain 80 §:n mukaan säädettävä lailla. 
Perustuslain 8 §:n mukaan rikoksena rangais-
tava teko ja siitä seuraava rangaistus tulee 
määritellä lain tasolla. Näin ollen kyseinen 
sopimusmääräys, joka velvoittaa tehokkaan 
kansallisen vientivalvontajärjestelmän ylläpi-
tämiseen seurauksineen, kuuluu lainsäädän-
nön alaan. Kyseinen sopimusmääräys ei kui-
tenkaan edellytä kansallisia lainsäädäntötoi-
mia. Vientivalvonnasta on myös annettu lain-
tasoista kansallista sääntelyä laissa kaksi-
käyttötuotteiden valvonnasta (562/1996) sekä 
laissa puolustustarvikkeiden viennistä 
(282/2012) erityisesti siltä osin kuin on kyse 
täytäntöönpanoviranomaisista ja seuraamuk-
sista. Yhteistyötä muuttoliikkeen alalla käsit-
televän 27 artiklan osalta lainsäädännön 
alaan kuuluu 3 kohta jossa määrätään osa-
puolten velvollisuudesta ottaa takaisin lait-
tomasti toiseen maahan pyrkivät kansalaisen-
sa sekä velvollisuudesta antaa kansalaisilleen 
asianmukaiset henkilöllisyysasiakirjat heidän 
takaisinottoaan varten. Perustuslain 9 §:n 3 
momentin mukaan Suomen kansalaista ei saa 
estää saapumasta maahan. Matkustusoikeu-
den osoittamiseksi myönnettävistä asiakir-
joista säädetään passilaissa (671/2006). Koh-
ta sisältää näin ollen lainsäädännön alaan 

kuuluvia määräyksiä. Edellä mainitut kohdat 
eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia. 

Muut sopimuksen artiklat ovat lähinnä 
yleispiirteisiä, julistuksenomaisia sitoumuk-
sia, jotka eivät sinänsä vaikuta Suomen kan-
sainvälisen velvoitteen sisältöön tai laajuu-
teen. 
 
4.2 Käsittelyjärjestys 

Sopimus ei sisällä määräyksiä, jotka koski-
sivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa 
tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Sopimus voidaan hallituksen käsityksen mu-
kaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdo-
tus sen voimaansaattamislaiksi voidaan hy-
väksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 
§:n mukaisesti esitetään, että 
 

eduskunta hyväksyisi kokonaisvaltai-
sesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioi-
den sekä Vietnamin sosialistisen tasa-
vallan välillä Brysselissä 27 päivänä 
kesäkuuta 2012 tehdyn puitesopimuk-
sen siltä osin kuin se kuuluu Suomen 
toimivaltaan. 

 
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 

kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan sa-
malla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus:
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Lakiehdotus 
 

Laki 

kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioi-
den sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön 

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 § 

Kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja 
yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsen-
valtioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasa-
vallan välillä Brysselissä 27 päivänä kesä-
kuuta 2012 tehdyn puitesopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat laki-

na voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin 
sitoutunut. 
 

2 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

————— 
 

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja 
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Sopimusteksti 
 
 

PUITESOPIMUS EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ VIET-
NAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN KOKONAISVALTAISESTA KUMPPANUU-

DESTA JA YHTEISTYÖSTÄ 
 
EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’, 
sekä 
BELGIAN KUNINGASKUNTA, 
BULGARIAN TASAVALTA, 
TŠEKIN TASAVALTA, 
TANSKAN KUNINGASKUNTA, 
SAKSAN LIITTOTASAVALTA, 
VIRON TASAVALTA, 
IRLANTI 
HELLEENIEN TASAVALTA, 
ESPANJAN KUNINGASKUNTA, 
RANSKAN TASAVALTA, 
ITALIAN TASAVALTA, 
KYPROKSEN TASAVALTA, 
LATVIAN TASAVALTA, 
LIETTUAN TASAVALTA, 
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA, 
UNKARI, 
MALTAN TASAVALTA, 
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA, 
ITÄVALLAN TASAVALTA, 
PUOLAN TASAVALTA, 
PORTUGALIN TASAVALTA, 
ROMANIA, 
SLOVENIAN TASAVALTA, 
SLOVAKIAN TASAVALTA, 
SUOMEN TASAVALTA, 
RUOTSIN KUNINGASKUNTA, 
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA, 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
sopimuspuolet, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, sekä 
VIETNAMIN SOSIALISTINEN TASAVALTA 
jäljempänä "Vietnam", jäljempänä ’sopimuspuolet’, 
OTTAVAT HUOMIOON sopimuspuolten perinteiset ystävällismieliset suhteet sekä sopimus-
puolia yhdistävät läheiset historialliset, poliittiset ja taloudelliset siteet, 
KATSOVAT, että sopimuspuolten keskinäisten suhteiden kokonaisvaltaisuus on erityisen tär-
keää, mistä on osoituksena muun muassa Vietnamin vuonna 2005 laatima yleissuunnitelma 
Vietnamin ja Euroopan unionin suhteista vuoteen 2010 ulottuvalla jaksolla ja vuoden 2015 
jälkeisistä suuntaviivoista ja tätä seuranneet sopimuspuolten väliset keskustelut, 
KATSOVAT, että tämä sopimus muodostaa osan sopimuspuolten välisiä laajempia yhtenäisiä 
suhteita, jotka perustuvat sopimuksiin, joiden osapuolia ne molemmat ovat, 
VAHVISTAVAT sitoumuksensa noudattaa kansainvälisen oikeuden yleisiä periaatteita ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sisältyviä tavoitteita ja periaatteita sekä kunnioittaa 
demokraattisia periaatteita ja ihmisoikeuksia, 
VAHVISTAVAT kunnioittavansa Vietnamin sosialistisen tasavallan itsenäisyyttä, 
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itsemääräämisoikeutta, alueellista koskemattomuutta ja kansallista yhtenäisyyttä, 
VAHVISTAVAT sitoutumisensa hyvän hallintotavan periaatteisiin ja korruption torjuntaan, 
VAHVISTAVAT haluavansa tukea kansojensa taloudellista ja sosiaalista edistystä ottaen 
huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönsuojelun vaatimukset, 
KATSOVAT, että Kansainvälinen rikostuomioistuin, jonka tavoitteena on tosiasiallinen 
syytteeseenpano kansainvälisen yhteisön vakavimmiksi katsomissa rikoksissa, edistää merkit-
tävällä tavalla rauhaa ja kansainvälistä oikeutta, 
KATSOVAT, että joukkotuhoaseiden leviäminen on merkittävä uhka kansainväliselle 
turvallisuudelle, ja haluavat kehittää vuoropuheluaan ja yhteistyötään tällä osa-alueella; katso-
vat, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 yksimielinen hyväksyminen ko-
rostaa koko kansainvälisen yhteisön sitoutumista joukkotuhoaseiden leviämisen torjuntaan, 
TUNNUSTAVAT tarpeen lujittaa sopimuspuolten kansainvälisten velvoitteiden mukaisia 
sitoumuksia, jotka koskevat aseistariisuntaa ja aseiden leviämisen torjuntaa, 
ILMAISEVAT olevansa täysin sitoutuneita torjumaan terrorismin kaikkia muotoja kansainvä-
lisen oikeuden, ihmisoikeuslainsäädäntö ja humanitaarinen lainsäädäntö mukaan luettuna, 
mukaisesti ja tekemään tehokasta kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittämään tehokkaat kan-
sainväliset välineet niiden torjumiseksi, ja ottavat huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien tur-
vallisuusneuvoston asianomaiset päätöslauselmat, 
TUNNUSTAVAT Euroopan talousyhteisön sekä Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) 
jäsenvaltioihin kuuluvien Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen ja Thaimaan välillä 7 
päivänä maaliskuuta 1980 tehdyn ja vuonna 1999 myös Vietnamiin ulotetun yhteistyösopi-
muksen sekä Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä 17 päivänä hei-
näkuuta 1995 tehdyn yhteistyösopimuksen tärkeyden, 
KATSOVAT, että on tärkeää lujittaa sopimuspuolten nykyisiä suhteita niiden keskinäisen 
yhteistyön kehittämiseksi, ja haluavat yhdessä vakiinnuttaa, syventää ja monipuolistaa suhtei-
taan molemmille sopimuspuolille tärkeillä aloilla itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, tasaver-
taisesti, syrjimättömästi, luonnonympäristöä suojellen ja molemminpuoliseksi eduksi, 
KATSOVAT, että Vietnam on kehitysmaa, ja ottavat huomioon sopimuspuolten kehityserot, 
KATSOVAT, että kehitysyhteistyöllä on kehitysmaissa ja etenkin alhaisen tulotason ja alem-
man keskitulotason kehitysmaissa tärkeä merkitys kestävälle talouskasvulle ja kestävälle kehi-
tykselle sekä sille, että kansainvälisesti sovitut kehitystavoitteet, myös Yhdistyneiden Kansa-
kuntien vuosituhattavoitteet, saavutetaan ajoissa täysimääräisesti, 
KATSOVAT, että Vietnam on edistynyt vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ja sosioeko-
nomisen kehitysstrategiansa toteuttamisessa ja että maa on nykyisellä kehitystasollaan alhai-
sen tulotason kehitysmaa, 
PITÄVÄT Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen sisältyviä kansainvälis-
tä kauppaa koskevia periaatteita ja sääntöjä ja niiden avointa ja syrjimätöntä soveltamista eri-
tyisen tärkeinä, 
TUNNUSTAVAT kaupan keskeisen merkityksen kehitykselle ja suosituimmuuskohteluun 
perustuvien kaupan alan ohjelmien tärkeyden, 
ILMAISEVAT olevansa täysin sitoutuneita edistämään kestävää kehitystä sen kaikilla osa-
alueilla, joihin kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
tehtävä tehokas yhteistyö sekä sopimuspuolten ratifioimien kansainvälisesti hyväksyttyjen 
työnormien tehokas edistäminen ja täytäntöönpano, 
KOROSTAVAT muuttoliikettä koskevan yhteistyön tärkeyttä, 
VAHVISTAVAT toiveensa kehittää alueellisten toimien kanssa täysin yhdenmukaisella taval-
la yhteistyötään yhteisten arvojen pohjalta molempien sopimuspuolten eduksi, 
OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen ne määräykset, jotka kuuluvat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan, sitovat 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina tai vaihtoehtoisesti osana 
Euroopan unionia sen mukaan, mitä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin 
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asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 21) 
määrätään. Sama koskee myös Tanskaa mainittuihin perussopimuksiin liitetyn, Tanskan ase-
masta tehdyn pöytäkirjan (N:o 22) mukaisesti, 
 
OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 
 

I OSASTO 
 

LUONNE JA SOVELTAMISALA 
 

1 ARTIKLA 
 

Yleiset periaatteet 
 

1. Sopimuspuolet vahvistavat sitoutuvansa 
noudattamaan kansainvälisen oikeuden ylei-
siä periaatteita, joihin sisältyvät muun muas-
sa oikeusvaltioperiaate sekä pacta sunt ser-
vanda -periaate, sellaisina kuin ne on määri-
telty Yhdistyneiden Kansakuntien peruskir-
jaan sisältyvissä tavoitteissa ja periaatteissa 
ja vahvistettu 24 päivänä lokakuuta 1970 an-
netussa YK:n yleiskokouksen julistuksessa 
YK:n peruskirjan mukaisista valtioiden väli-
siä ystävällisiä suhteita ja yhteistyötä koske-
vista kansainvälisen oikeuden periaatteista 
sekä muissa kansainvälisissä sopimuksissa, 
sekä sitoutuvansa noudattamaan YK:n yleis-
kokouksen antamassa ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, 
joiden osapuolia sopimuspuolet ovat, vahvis-
tettuja demokratian periaatteita ja ihmisoike-
uksia, jotka ovat kummankin sopimuspuolen 
sisä- ja ulkopolitiikan perusta ja olennainen 
osa tätä sopimusta. 

2. Sopimuspuolet vahvistavat sitoutuvansa 
tekemään edelleen yhteistyötä, jonka tavoit-
teena on kansainvälisesti sovittujen kehitys-
tavoitteiden, myös Yhdistyneiden Kansakun-
tien vuosituhattavoitteiden, täysimääräinen 
saavuttaminen, täyttämällä voimassa olevat 
keskinäiset kansainväliset velvoitteensa kai-
kilta osin. Tämä sitoumus on olennainen osa 
tätä sopimusta. Ne vahvistavat myös sitoutu-
vansa noudattamaan vuonna 2005 hyväksyt-
tyä kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevaa eu-
rooppalaista konsensusta, vuonna 2005 pide-
tyn, avun tuloksellisuutta käsitelleen korkean 
tason foorumin antamaa Pariisin julistusta 
avun tuloksellisuudesta, avun tuloksellisuutta 
käsitelleen kolmannen korkean tason fooru-

min hyväksymää Accran toimintasuunnitel-
maa ja vuonna 2006 hyväksyttyä avun tulok-
sellisuutta koskevaa Hanoin lausumaa tavoit-
teenaan parantaa kehitysyhteistyön tuloksel-
lisuutta, mihin kuuluu myös edistyminen 
avun sidonnaisuuksien purkamisessa ja ny-
kyistä paremmin ennakoitavissa olevien 
avustusjärjestelmien kehittämisessä. 

3. Sopimuspuolet vahvistavat sitoutuvansa 
edistämään kestävää kehitystä sen kaikilla 
osa-alueilla, tekemään yhteistyötä ilmaston-
muutoksen ja globalisaation asettamiin haas-
teisiin vastaamiseksi sekä edistämään kan-
sainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden, 
myös vuosituhattavoitteiden, saavuttamista. 

4. Sopimuspuolet sopivat, että kaikkien tä-
hän sopimukseen perustuvien yhteistyötoi-
mien toteuttamisessa otetaan huomioon mo-
lempien sopimuspuolten kehitystaso, tarpeet 
ja valmiudet. 

5. Sopimuspuolet vahvistavat, että kaupalla 
on tärkeä merkitys kehitykselle ja että suosi-
tuimmuuskohteluun perustuvilla kaupan alan 
ohjelmilla tuetaan kehitystä kehitysmaissa, 
myös Vietnamissa. 

6. Sopimuspuolet sopivat, että tähän sopi-
mukseen perustuva yhteistyö on niiden laki-
en, sääntöjen ja määräysten mukaista. 
 

2 ARTIKLA 
 

Yhteistyön tavoitteet 
 

Lujittaakseen kahdenvälisiä suhteitaan so-
pimuspuolet sitoutuvat käymään kokonais-
valtaista vuoropuhelua ja lisäämään yhteis-
työtään kaikilla molemmille sopimuspuolille 
tärkeillä osa-alueilla. Tavoitteena on erityi-
sesti 

a) tehdä kahdenvälistä yhteistyötä kaikilla 
sopivilla alueellisen ja kansainvälisen tason 
foorumeilla ja kaikissa sopivissa alueellisissa 
ja kansainvälisissä järjestöissä,  

b) kehittää sopimuspuolten välistä kauppaa 
ja niiden välisiä investointeja molempien 
eduksi, 
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c) tehdä yhteistyötä, joka vastaa ja täyden-
tää nykyisiä ja tulevia EU:n ja ASEANin 
alueellisia aloitteita, kaikilla kauppaan ja in-
vestointeihin liittyvillä molemmille sopimus-
puolille tärkeillä aloilla kestävien kauppa- ja 
investointivirtojen helpottamiseksi ja kaupan 
ja investointien esteiden ennaltaehkäisemi-
seksi ja poistamiseksi, 

d) tehdä kehitysyhteistyötä köyhyyden 
poistamiseksi, kestävän kehityksen edistämi-
seksi, ilmastonmuutoksen ja tartuntatautien 
kaltaisiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi se-
kä talouden uudistamiseksi entistä perusteel-
lisemmin ja sen yhdentämiseksi maailmanta-
louteen, 

e) tehdä oikeuden ja turvallisuuden alan 
yhteistyötä, joka kattaa oikeusvaltioperiaat-
teen ja oikeudellisen yhteistyön, tietosuojan, 
muuttoliikkeen sekä järjestäytyneen rikolli-
suuden, rahanpesun ja laittomien huumausai-
neiden torjunnan, 

f) edistää yhteistyötä kaikilla muilla mo-
lemmille sopimuspuolille tärkeillä osa-
alueilla, joihin kuuluvat muun muassa ihmis-
oikeudet, talouspolitiikka, rahoituspalvelut, 
verotus, teollisuuspolitiikka sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset, tieto- ja viestintätekno-
logiat, tiede ja teknologia, energia, liikenne, 
kaupunki- ja aluesuunnittelu ja -kehitys, 
matkailu, yleissivistävä ja ammatillinen kou-
lutus, kulttuuri, ilmastonmuutos, ympäristö ja 
luonnonvarat, maatalous, metsätalous, koti-
eläintalous, kalatalous ja maaseudun kehit-
täminen, terveys, tilastot, työmarkkina-, työl-
lisyys ja sosiaaliasiat, julkishallinnon uudis-
taminen, yhdistykset ja valtiosta riippumat-
tomat järjestöt, luonnonkatastrofien ehkäise-
minen ja niiden seurausten lieventäminen se-
kä sukupuolten tasa-arvo, 

g) kehittää kummankin sopimuspuolen ny-
kyistä osallistumista sellaisiin aluetason ja si-
tä alemman tason yhteistyöohjelmiin, joihin 
toinen sopimuspuoli voi osallistua, ja kan-
nustaa lisäämään tällaista osallistumista, 

h) tehdä yhteistyötä joukkotuhoaseiden ja 
niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseksi 
ja pienaseiden sekä kevyiden aseiden laitto-
man kaupan ja sen kaikkien osatekijöiden 
torjumiseksi sekä sodan jäänteisiin liittyvien 
kysymysten ratkaisemiseksi, 

i) tehdä yhteistyötä terrorismin torjumisek-
si, 

j) lisätä toisen sopimuspuolen merkitystä ja 
näkyvyyttä omalla alueella erilaisin keinoin, 
esimerkiksi kulttuurivaihdon, tietotekniikan 
ja koulutuksen avulla, 

k) edistää kansalaisten keskinäistä ymmär-
tämystä muun muassa erilaisten tahojen ku-
ten ajatushautomoiden, akateemisten yhteisö-
jen, yritysten ja viestimien yhteistyöllä semi-
naarien, konferenssien ja nuoriso- ja muun 
toiminnan muodossa. 
 

3 ARTIKLA 
 
Yhteistyö alueellisissa ja kansainvälisissä jär-

jestöissä 
 

1. Sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan 
näkemyksiä ja tekemään yhteistyötä alueelli-
sen ja kansainvälisen tason foorumeilla ja 
alueellisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, 
joihin kuuluvat muun muassa Yhdistyneet 
Kansakunnat ja sen erityisjärjestöt ja organi-
saatiot, ASEANin ja EU:n vuoropuhelu, 
ASEANin alueellinen foorumi, Aasian ja Eu-
roopan yhteistyöprosessi (ASEM) ja Maail-
man kauppajärjestö (WTO). 

2. Sopimuspuolet sopivat lisäksi edistävän-
sä tällaista yhteistyötä ajatushautomoiden, 
akateemisten yhteisöjen, valtiosta riippumat-
tomien järjestöjen, yritysten ja tiedotusväli-
neiden välillä seminaarien, konferenssien ja 
muun toiminnan muodossa sillä edellytyksel-
lä, että yhteistyö perustuu sopimuspuolten 
yhteiseen sopimukseen. 
 

4 ARTIKLA 
 

Kahdenvälinen ja alueellinen yhteistyö 
 

1. Sopimuspuolet sopivat, että samalla kun 
ne kiinnittävät asianmukaista huomiota kah-
denvälisen yhteistyönsä alaan kuuluviin ky-
symyksiin, ne toteuttavat kuhunkin tämän 
sopimuksen kattamaan vuoropuhelu- ja yh-
teistyöalaan liittyviä toimia joko kahdenväli-
sellä tai alueellisella tasolla tai molemmilla 
näistä tasoista. Sopivaa toimintakehystä vali-
tessaan sopimuspuolet pyrkivät kaikkien si-
dosryhmien osalta mahdollisimman edullis-
ten vaikutusten aikaan saamiseen ja niiden 
osallistumisen lisäämiseen huolehtien samal-
la siitä, että käytettävissä olevat resurssit 
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hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, 
että poliittiset ja institutionaaliset toteutetta-
vuusnäkökohdat otetaan huomioon ja että 
toimet sopivat yhteen muiden sellaisten toi-
mien kanssa, joihin unioni ja ASEAN-
kumppanit osallistuvat. Yhteistyöhön voi 
tarvittaessa kuulua myös ASEAN-maiden 
yhdentymisen ja yhteisökehityksen tukemi-
nen. 

2. Sopimuspuolet voivat tarvittaessa päät-
tää myöntää sopimuksen kattamilla tai siihen 
liittyvillä aloilla toteutettaviin yhteistyötoi-
miin rahoitustukea omien rahoitusmenettely-
jensä ja -varojensa puitteissa. Tällä yhteis-
työllä voidaan tukea etenkin Vietnamin so-
sioekonomisten uudistusten toteuttamista, ja 
siihen voi sisältyä valmiuksien kehittämistä, 
kuten koulutusohjelmia, työpajoja, seminaa-
reja, asiantuntijavaihtoja, selvityksiä sekä 
muita toimia, joista sopimuspuolet ovat sopi-
neet avun antajien kehitysapustrategioiden 
mukaisesti. 
 

II OSASTO 
 

KEHITYSYHTEISTYÖ 
 

5 ARTIKLA 
 

Yleiset periaatteet 
 

1. Kehitysyhteistyön keskeisenä tavoitteena 
on saavuttaa vuosituhattavoitteet, poistaa 
köyhyys sekä varmistaa kestävä kehitys ja 
yhdentyminen maailmantalouteen. Kehitys-
yhteistyön tavoitteissa otetaan huomioon 
Vietnamin sosioekonomiset kehitysstrategiat 
ja -ohjelmat. Sopimuspuolet katsovat, että 
niiden välisellä kehitysyhteistyöllä on kes-
keinen merkitys pyrittäessä vastaamaan 
Vietnamin kehityshaasteisiin. 

2. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä yh-
teistyötä omien menettelyjensä ja resurssien-
sa mukaisesti. 
 

6 ARTIKLA 
 

Yhteistyön tavoitteet 
 

Sopimuspuolten kehitysyhteistyöstrategi-
oiden tavoitteena on muun muassa 

a) saavuttaa kestävä talouskasvu, 

b) edistää yksilön ja yhteiskunnan kehitys-
tä, 

c) edistää instituutioiden uudistamista ja 
kehittämistä, 

d) edistää ympäristön kannalta kestävää 
kehitystä, ympäristön uudistamista, ympäris-
töön liittyviä parhaita toimintatapoja ja luon-
nonvarojen säilyttämistä, 

e) torjua ilmastonmuutosta ja puuttua sen 
seurauksiin, 

f) tukea toimia ja välineitä, joilla edistetään 
asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen 
ja maailmankauppaan. 
 

7 ARTIKLA 
 

Yhteistyömuodot 
 

1. Sopimuspuolet sopivat toteuttavansa jo-
kaisella tähän osastoon kuuluvalla yhteis-
työalalla toimia kahdenvälisellä tai alueelli-
sella tasolla tai tavalla, jossa yhdistyvät nämä 
kaksi tasoa, kolmenvälinen yhteistyö mukaan 
luettuna. 

2. Sopimuspuolten yhteistyöhön voi kuu-
lua: 

a) ohjelmia ja hankkeita varten tarkoitettu 
sopimuspuolten sopimuksen mukainen suun-
nitteluun liittyvä ja tekninen apu; 

b) kursseihin, työpajoihin, seminaareihin, 
asiantuntijavaihtoon, selvityksiin sekä sopi-
muspuolten yhteiseen tutkimukseen perustu-
va valmiuksien parantaminen; 

c) tarvittaessa myös muunlaisten kehitysra-
hoitusmuotojen käytön harkitseminen; 

d) tuen vaikuttavuuteen liittyviä parhaita 
käytänteitä koskevien tietojen vaihtaminen. 
 

III OSASTO 
 

RAUHA JA TURVALLISUUS 
 

8 ARTIKLA 
 
Joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden 

leviämisen estäminen 
 

1. Sopimuspuolet katsovat, että yksi vaka-
vimmista kansainvälistä vakautta ja turvalli-
suutta uhkaavista tekijöistä on joukkotuho-
aseiden ja niiden kantolaitteiden leviäminen 
valtiollisille ja valtioista riippumattomille 
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toimijoille; ne vahvistavat samalla kuitenkin 
sopimuspuolten perustellun oikeuden tutkia, 
kehittää, käyttää ja siirtää biologista ja kemi-
allista teknologiaa sekä ydinteknologiaa ja 
näihin teknologioihin liittyviä materiaaleja ja 
käydä näillä kauppaa rauhanomaisessa tar-
koituksessa niiden sopimusten mukaisesti, 
joiden osapuolia ne ovat. Sen vuoksi sopi-
muspuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja 
osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden 
kantolaitteiden leviämisen estämiseen pane-
malla kansallisella tasolla täytäntöön kan-
sainvälisistä aseriisunta- ja asesulkusopimuk-
sista johtuvat nykyiset ja muut asiaa koskevat 
kansainväliset velvoitteensa ja noudattamalla 
näitä velvoitteitaan täysimääräisesti. Sopi-
muspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämä 
määräys on olennainen osa tätä sopimusta. 

2. Sopimuspuolet sopivat myös osallistu-
vansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolait-
teiden leviämisen estämiseen ja tekevänsä 
tähän liittyvää yhteistyötä 

a) toteuttamalla toimenpiteitä kaikkien 
muiden asiaa koskevien kansainvälisten so-
pimusten allekirjoittamiseksi tai ratifioimi-
seksi tai niihin liittymiseksi sekä keskinäisten 
velvoitteidensa täysimääräiseksi noudattami-
seksi, 

b) ottamalla käyttöön YK:n turvallisuus-
neuvoston päätöslauselman 1540 mukaisesti 
tehokkaan kansallisen vientivalvontajärjes-
telmän, jolla valvotaan joukkotuhoaseisiin 
liittyvien tavaroiden vientiä ja kauttakulkua 
sekä joukkotuhoaseisiin liittyvän kaksikäyt-
töteknologian loppukäyttöä ja jossa vienti-
valvonnan laiminlyömisestä määrätään te-
hokkaita seuraamuksia; tällaisen järjestelmän 
käyttöönotossa otetaan asianmukaisesti huo-
mioon molempien sopimuspuolten valmiudet 
ja varmistetaan, ettei se vaikuta tavanomai-
siin laillisiin vienti-, tuonti- ja rahoitustoi-
miin. Tähän voidaan yhdistää avun tarjoami-
nen, joka kattaa myös valmiuksien kehittämi-
sen. 

3. Sopimuspuolet sopivat käyvänsä sään-
nöllistä poliittista vuoropuhelua edellä kuvat-
tujen sopimuksen osien täydentämiseksi ja 
lujittamiseksi. 
 

9 ARTIKLA 
 
Yhteistyö pienaseiden sekä kevyiden aseiden 
laittoman kaupan ja sen kaikkien osatekijöi-

den torjumiseksi 
 

1. Sopimuspuolet katsovat, että pienaseiden 
ja kevyiden aseiden laiton tuotanto, siirto ja 
liikkuminen kaikkine tähän liittyvine osateki-
jöineen sekä tällaisten aseiden liiallinen kes-
kittyminen ja valvomaton leviäminen ovat 
edelleen vakava uhka rauhalle ja kansainväli-
selle turvallisuudelle, mutta vahvistavat sa-
malla perustellun oikeutensa valmistaa, maa-
hantuoda ja pitää hallussaan pienaseita ja ke-
vyitä aseita itsepuolustukseen ja turvallisuu-
teen liittyviä tarpeitaan varten. Tältä osin so-
pimuspuolet viittaavat YK:n yleiskokouksen 
päätöslauselmien 64/50 ja 64/51 asiaan liit-
tyvään sisältöön. 

2. Sopimuspuolet sopivat noudattavansa 
pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman 
kaupan ja sen kaikkien osatekijöiden torjun-
taa koskevia velvoitteitaan, jotka perustuvat 
sellaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden 
osapuolia ne ovat, ja YK:n turvallisuusneu-
voston päätöslauselmiin, sekä sitoumuksiaan, 
jotka perustuvat tällä osa-alueella sovelletta-
viin muihin kansainvälisiin välineisiin, kuten 
pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman 
kaupan ja sen kaikkien osatekijöiden ehkäi-
semistä, torjumista ja poistamista koskevaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjel-
maan, ja sopivat panevansa nämä velvoit-
teensa täysimääräisesti täytäntöön. 

3. Tarvittaessa sopimuspuolet käyvät po-
liittista vuoropuhelua, jossa ne vaihtavat nä-
kemyksiä ja tietoja ja pyrkivät yhteisymmär-
rykseen pienaseiden ja kevyiden aseiden lai-
tonta kauppaa koskevista kysymyksistä ja 
ongelmista ja jonka avulla parannetaan so-
pimuspuolten valmiuksia tällaisen kaupan 
ehkäisemiseen, torjumiseen ja lopettamiseen. 
 

10 ARTIKLA 
 

Yhteistyö terrorismin torjunnassa 
 

Sopimuspuolet vahvistavat terrorismin tor-
junnan tärkeyden ja vahvistavat noudattavan-
sa tässä yhteydessä täysimääräisesti lakeja, 
YK:n peruskirja, ihmisoikeuslainsäädäntö, 
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pakolaislainsäädäntö ja kansainvälinen hu-
manitaarinen oikeus mukaan luettuina. Tältä 
pohjalta ja YK:n yleiskokouksen päätöslau-
selmaan 60/288 sisältyvän YK:n maailman-
laajuisen terrorisminvastaisen strategian ja 
terrorismin torjuntaa koskevasta yhteistyöstä 
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun EU:n 
ja ASEANin yhteisen julistuksen mukaisesti 
sopimuspuolet sopivat lisäävänsä yhteistyö-
tään terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumi-
seksi. Sopimuspuolet lisäävät yhteistyötään 
erityisesti 

a) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslau-
selman 1373 ja muiden asianomaisten YK:n 
päätöslauselmien täysimääräisen täytäntöön-
panon puitteissa ja toteuttamalla toimenpitei-
tä terrorismin torjuntaa ja ehkäisemistä kos-
kevien kansainvälisten sopimusten ja asiakir-
jojen ratifioimiseksi ja niiden täysimääräi-
seksi täytäntöönpanemiseksi, 

b) käymällä sekakomiteassa säännöllisesti 
neuvotteluja terrorismin torjuntaa koskevasta 
yhteistyöstä, 

c) vaihtamalla tietoja terroristiryhmistä ja 
niiden tukiverkostoista kansainvälisen oikeu-
den ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
ja tukemalla terrorismin torjuntaan ja ehkäi-
syyn liittyvien valmiuksien parantamista ta-
valla, joka on sopimuspuolten ohjelmien ja 
välineiden mukainen, 

d) vaihtamalla näkemyksiä terrorismin ja 
siihen kannustamisen vastaisista keinoista ja 
menetelmistä, tekniset seikat ja koulutus mu-
kaan luettuina, ja vaihtamalla terrorismin tor-
juntaan liittyviä kokemuksia, 

e) syventämällä yhteistyön kautta kansain-
välistä yhteisymmärrystä terrorismin torjun-
nasta ja sovellettavasta sääntelykehyksestä ja 
pyrkimällä mahdollisimman pian yksimieli-
syyteen kattavasta kansainvälistä terrorismia 
koskevasta yleissopimuksesta, jolla täyden-
netään YK:n terrorisminvastaisia asiakirjoja, 

f) edistämällä YK:n jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä YK:n maailmanlaajuisen terro-
risminvastaisen strategian tehokkaaksi täy-
täntöönpanemiseksi, 

g) vaihtamalla tietoja parhaista käytänteis-
tä, jotka koskevat ihmisoikeuksien suojelua 
terrorismin torjunnassa. 
 

11 ARTIKLA 
 

Oikeudellinen yhteistyö 
 

1. Sopimuspuolet sopivat lisäksi tekevänsä 
yhteistyötä oikeudellisissa asioissa, oikeus-
valtion lujittamisessa ja instituutioiden kehit-
tämisessä oikeudenhoidon ja lainvalvonnan 
kaikilla tasoilla. 

2. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä parantaakseen oikeuslaitoksen val-
miuksia ja oikeusjärjestelmää siviilioikeuden, 
siviiliprosessioikeuden, rikosoikeuden ja ri-
kosprosessioikeuden kaltaisilla osa-alueilla 
sekä vaihtavansa oikeusjärjestelmää ja lain-
säädäntöä koskevia tietoja. 

3. Sopimuspuolet sopivat lisäksi tekevänsä 
yhteistyötä kansainvälisen rikosoikeuden 
alalla. Sopimuspuolet katsovat, että kansain-
välisen yhteisön vakavimmiksi katsomilla ri-
koksilla on oltava rangaistusseuraamukset ja 
että syytteen tosiasiallinen nostaminen on 
varmistettava toteuttamalla tarvittavat toi-
menpiteet asianmukaisella tasolla. 

4. Sopimuspuolet katsovat, että Kansainvä-
linen rikostuomioistuin on edistyksellinen ja 
riippumaton elin, jonka toiminnan tavoittee-
na on kansainvälisen rauhan ja oikeuden 
edistäminen. Sopimuspuolet sopivat tekevän-
sä yhteistyötä lujittaakseen sääntelykehystä, 
jolla pyritään ehkäisemään kansainvälisen 
yhteisön vakavimmiksi katsomia rikoksia ja 
varmistamaan, että näistä rikoksista on seu-
rauksena rangaistus, ja tutkivansa mahdolli-
suutta noudattaa Rooman perussääntöä. So-
pimuspuolet ovat yhtä mieltä tätä osa-aluetta 
koskevan vuoropuhelun ja yhteistyön hyö-
dyllisyydestä. 
 

IV OSASTO 
 

KAUPPAAN JA INVESTOINTEIHIN 
LIITTYVÄ YHTEISTYÖ 

 
12 ARTIKLA 

 
Yleiset periaatteet 

 
1. Sopimuspuolet aloittavat kahdenvälistä 

ja monenvälistä kauppaa ja kauppaan liitty-
viä näkökohtia koskevan vuoropuhelun lujit-
taakseen kahdenvälisiä kauppasuhteitaan ja 
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kehittääkseen monenvälistä kauppajärjestel-
mää. 

2. Sopimuspuolet sitoutuvat kehittämään ja 
monipuolistamaan keskinäistä kauppaansa 
mahdollisimman pitkälle ja molemminpuoli-
sen edun mukaisesti. Ne sitoutuvat luomaan 
parannetut ja ennakoitavissa olevat markki-
noillepääsyn edellytykset pyrkimällä poista-
maan kaupan esteet, mihin kuuluu etenkin 
tullien ulkopuolisten kaupan esteiden ja ra-
joitusten poistaminen, sekä toteuttamalla 
toimenpiteitä avoimuuden lisäämiseksi; ne 
ottavat tässä yhteydessä huomioon sellaisten 
kansainvälisten järjestöjen tällä osa-alueella 
tekemän työn, joissa ne molemmat ovat jäse-
ninä. 

3. Sopimuspuolet katsovat, että kaupalla on 
korvaamattoman tärkeä merkitys kehitykselle 
ja että suosituimmuuskohteluun perustavilla 
järjestelmillä, yleinen tullietuusjärjestelmä 
mukaan luettuna, sekä WTO:n määrittele-
mällä erityis- ja erilliskohtelulla on ollut 
myönteisiä vaikutuksia kehitysmaissa, ja ne 
pyrkivät tehostamaan näiden järjestelyjen 
toimivaan täytäntöönpanoon liittyviä neuvot-
telujaan. 

4. Sopimuspuolet ottavat huomioon mo-
lempien sopimuspuolten kehitystason pan-
nessaan täytäntöön tämän osaston määräyk-
siä. 

5. Sopimuspuolet tiedottavat toisilleen 
kaupan ja kauppaan liittyvien politiikkojen, 
kuten maatalouspolitiikan, elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvän politiikan, kuluttaja-
politiikan ja ympäristöpolitiikan, kehitykses-
tä. 

6. Sopimuspuolet kannustavat niiden kaup-
pa- ja investointisuhteiden kehittämiseksi 
käytävää vuoropuhelua ja tässä tarkoitukses-
sa tehtävää yhteistyötä; tähän kuuluu myös 
kauppaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen 
sekä kauppaan liittyvän teknisen avun tar-
joaminen ja kauppaan liittyvien valmiuksien 
kehittämiseksi toteutettavat ohjelmat muun 
muassa tässä osastossa tarkoitetuilla osa-
alueilla. 

7. Sopimuspuolet pyrkivät niille tarjolla 
olevien mahdollisuuksien ja niiden talouksi-
en täydentävyyden hyödyntämiseksi löytä-
mään uusia tilaisuuksia ja ratkaisuja kauppa- 
ja investointisuhteidensa lujittamiseksi; tähän 
sisältyvät soveltuvin osin myös neuvottelut 

vapaakauppasopimuksista ja muista yhteisen 
edun mukaisista sopimuksista. 
 

13 ARTIKLA 
 

Kaupan kehittäminen 
 

1. Sopimuspuolet sitoutuvat kehittämään, 
monipuolistamaan ja lisäämään keskinäistä 
kauppaansa sekä parantamaan tuotteidensa 
kilpailukykyä kotimaisilla, alueellisilla ja 
kansainvälisillä markkinoilla. Tähän liittyväl-
lä sopimuspuolten yhteistyöllä pyritään eten-
kin parantamaan valmiuksia osa-alueilla, joi-
hin kuuluvat muun muassa kauppaa koskevat 
kehittämisstrategiat, kaupan tarjoamien mah-
dollisuuksien mahdollisimman tehokas hyö-
dyntäminen yleinen tullietuusjärjestelmä 
mukaan luettuna, kilpailukyky, yritysten vä-
lisen teknologiansiirron tukeminen, politii-
kan, lakien, säännösten ja markkinatiedon lä-
pinäkyvyys, instituutioiden kehittäminen se-
kä alueellinen verkottuminen. 

2. Sopimuspuolet hyödyntävät kaupan ke-
hittämiseksi annettavaa apua ja muita tätä 
apua täydentäviä avustusohjelmia täysimää-
räisesti kehittääkseen keskinäistä kauppaansa 
ja keskinäisiä investointejaan. 
 

14 ARTIKLA 
 
Terveyteen, kasvinsuojeluun ja eläinten hy-

vinvointiin liittyvät asiat 
 

1. Sopimuspuolet vahvistavat terveys- ja 
kasvinsuojelutoimia koskevaan WTO:n so-
pimukseen perustuvat nykyiset oikeutensa ja 
velvollisuutensa. 

2. Sopimuspuolet lisäävät terveys- ja kas-
vinsuojelutoimiin liittyvää lainsäädäntöä ja 
täytäntöönpanoa sekä näihin toimiin liittyviä 
todistus-, tarkastus- ja valvontamenettelyjä 
koskevaa yhteistyötään ja tiedonvaihtoaan 
keskinäisen kauppansa yhteydessä terveys- ja 
kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopi-
muksen, kansainvälisen kasvinsuojeluyleis-
sopimuksen (IPPC), Maailman eläintautijär-
jestön (OIE) ja Codex Alimentarius -
komission (CAC) puitteissa. 

3. Sopimuspuolet sopivat lisäksi tekevänsä 
yhteistyötä terveys- ja kasvinsuojelutoimia 
koskevissa asioissa ja edistämään tällaista 
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yhteistyötä sopimuspuolten välillä paranta-
malla valmiuksia ja tarjoamalla teknistä apua 
siten, että tässä yhteydessä otetaan huomioon 
molempien sopimuspuolten tarpeet ja että ta-
voitteena on auttaa sopimuspuolia noudatta-
maan toistensa lainsäädäntöä, johon kuuluvat 
elintarvikkeiden turvallisuutta sekä kasvien 
ja eläinten terveyttä koskeva sääntely ja kan-
sainvälisten vaatimusten noudattaminen. 

4 Sopimuspuolet sopivat tekevänsä tarvit-
taessa yhteistyötä, joka koskee eläinten hy-
vinvointia ja johon kuuluvat myös tekninen 
apu ja valmiuksien kehittäminen eläinten hy-
vinvointia koskevien vaatimusten vahvista-
miseksi. 

5. Sopimuspuolet nimeävät yhteyshenkilöt 
tämän artiklan mukaisia asioita koskevaa tie-
tojenvaihtoa varten. 
 

15 ARTIKLA 
 

Kaupan tekniset esteet 
 

1. Sopimuspuolet edistävät kansainvälisten 
standardien käyttöä sekä tekevät standardei-
hin, teknisiin määräyksiin ja vaatimustenmu-
kaisuuden arviointimenettelyihin liittyvää 
yhteistyötä ja vaihtavat niitä koskevia tietoja 
erityisesti kaupan teknisiä esteitä koskevan 
WTO:n sopimuksen (TBT-sopimus) puitteis-
sa. 

2. Sopimuspuolet pyrkivät vaihtamaan tie-
toja TBT-sopimuksen alaan kuuluvasta lain-
säädännöstä sen valmistelun ensi vaiheista 
lähtien. Sopimuspuolet kannustavat tässä tar-
koituksessa kaikkien sellaisten toimenpitei-
den toteuttamista, joilla pyritään vähentä-
mään niiden välillä vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnissa ja standardoinnissa olevia eroja 
sekä lähentämään ja yhdenmukaistamaan 
niiden tällä osa-alueella soveltamia järjestel-
miä. 

Sopimuspuolet sopivat vaihtavansa näke-
myksiä mahdollisuudesta soveltaa kolman-
nen osapuolen suorittamaa varmentamista ja 
tutkivansa tämän mahdollisuuden hyödyntä-
mistä keskinäisten kauppavirtojensa helpot-
tamiseksi. 

3. Kaupan teknisiin esteisiin liittyvää yh-
teistyötä tehdään muun muassa asianmukai-
sia kanavia käyttäen käytävän vuoropuhelun, 
yhteishankkeiden, teknisen avun ja valmiuk-

sien kehittämistä koskevien ohjelmien avulla. 
Sopimuspuolet nimeävät tarvittaessa yhteys-
henkilöt tämän artiklan mukaisia asioita kos-
kevaa tietojenvaihtoa varten. 
 

16 ARTIKLA 
 
Tulliasioita ja kaupan helpottamista koskeva 

yhteistyö 
 

1. Sopimuspuolet 
a) vaihtavat kokemuksia tuonti- ja vienti-

menettelyjen ja muiden tullimenettelyjen yk-
sinkertaistamisesta ja tietoja tähän liittyvistä 
parhaista käytänteistä sekä tutkivat mahdolli-
suuksia näiden menettelyjen yksinkertaista-
miseen, 

b) varmistavat, että tullisäännökset ja kau-
pan helpottamista koskevat säännökset ovat 
läpinäkyviä, 

c) tekevät yhteistyötä tulliasioissa ja kehit-
tävät tehokkaita keskinäisen hallinnollisen 
avunannon mekanismeja, 

d) pyrkivät lähentämään näkemyksiään ja 
toimimaan yhdessä alan kansainvälisten 
aloitteiden, myös kaupan helpottamiseksi to-
teutettavien toimien, puitteissa. 

2. Sopimuspuolet kiinnittävät erityistä 
huomiota muun muassa seuraaviin seikkoi-
hin: 

a) kansainvälisen kaupan varmuuden ja 
turvallisuuden parantaminen; 

b) immateriaalioikeuksien tullivalvonnan 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen; 

c) sen varmistaminen, että kaupan helpot-
tamiseksi toteutettavat toimenpiteet ovat ta-
sapainossa petosten ja sääntöjenvastaisuuksi-
en torjumiseksi toteutettavien toimenpiteiden 
kanssa. 

3. Sopimuspuolet ilmaisevat olevansa kiin-
nostuneita tulevaisuudessa harkitsemaan tul-
liyhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista 
avunantoa koskevien pöytäkirjojen tekemistä 
tämän sopimuksen mukaisissa institutionaali-
sissa puitteissa sanotun kuitenkaan estämättä 
muita tämän sopimuksen mukaisia yhteis-
työmuotoja. 

4. Sopimuspuolet pyrkivät ottamaan käyt-
töön tekniseen apuun tarkoitettuja määrära-
hoja tukeakseen tulliyhteistyötä ja kaupan 
helpottamista koskevien säännösten täytän-
töönpanoa tämän sopimuksen mukaisesti. 
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17 ARTIKLA 
 

Sijoitustoiminta 
 

Sopimuspuolet tukevat investointivirtojen 
lisäämistä luomalla houkuttelevan ja vakaan 
ympäristön investoinneille johdonmukaisella 
vuoropuhelulla, jonka tarkoituksena on pa-
rantaa investointeihin liittyvien kysymysten 
ymmärtämystä ja niitä koskevaa yhteistyötä, 
tutkia investointivirtoja helpottavia hallinnol-
lisia järjestelmiä ja edistää vakaiden, avoimi-
en ja syrjimättömien sääntöjen laatimista ja 
yhtäläisten toimintaolosuhteiden luomista 
sopimuspuolten sijoittajia varten. 
 

18 ARTIKLA 
 

Kilpailupolitiikka 
 

1. Sopimuspuolet säilyttävät kilpailulain-
säädäntönsä ja kilpailuviranomaisensa. So-
pimuspuolet soveltavat tätä lainsäädäntöä te-
hokkaasti, syrjimättömästi ja avoimesti edis-
tääkseen oikeusvarmuutta omalla alueellaan. 

2. Sopimuspuolet voivat tässä tarkoitukses-
sa parantaa kilpailulainsäädännön kehittämi-
seen ja täytäntöönpanoon liittyviä valmiuksia 
ja tehdä muuta kilpailulainsäädännön kehit-
tämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvää yh-
teistyötä, jos tällaiselle toiminnalle on saata-
vissa rahoitusta sopimuspuolten yhteistyövä-
lineistä ja -ohjelmista. 
 

19 ARTIKLA 
 

Palvelut 
 

Sopimuspuolet käyvät johdonmukaista 
vuoropuhelua muun muassa vaihtaakseen tie-
toja sääntely-ympäristöistään parhaiden käy-
tänteiden määrittämiseksi, edistääkseen vas-
tavuoroisesti markkinoillepääsyä, myös säh-
köisen kaupan alalla, parantaakseen rahoi-
tuksen ja teknologian saatavuutta sekä lisä-
täkseen palvelujen kauppaa sopimuspuolten 
välillä ja kolmansien maiden markkinoilla. 
 

20 ARTIKLA 
 

Immateriaalioikeuksien suojaaminen 
 

1. Sopimuspuolet vahvistavat pitävänsä 
immateriaalioikeuksien suojaamista ja sitä 
koskevien kansainvälisten velvoitteiden täy-
simääräistä täytäntöönpanoa erittäin tärkeä-
nä, jotta varmistettaisiin tällaisten oikeuksien 
riittävä ja tehokas suojaaminen, joka kattaa 
myös tehokkaat täytäntöönpanokeinot, nou-
dattaen asianomaisia kansainvälisiä vaati-
muksia ja sopimuksia, joihin kuuluvat muun 
muassa sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien 
kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS) 
sekä uusien kasvilajikkeiden suojaamista 
koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(UPOV). 

2. Sopimuspuolet sopivat lisäävänsä imma-
teriaalioikeuksien suojaan ja täytäntöön-
panoon liittyvää yhteistyötään, joka kattaa 
myös tarkoituksenmukaisiin keinoihin perus-
tuvan yhteistyön toisen sopimuspuolen 
maantieteellisten merkintöjen suojaamisen ja 
rekisteröinnin helpottamiseksi toisen sopi-
muspuolen alueella; sopimuspuolet ottavat 
tässä yhteydessä huomioon alan kansainväli-
set säännöt, käytänteet ja kehityksen sekä 
omat valmiutensa. 

3. Yhteistyötä tehdään sopimuspuolten so-
pimilla tavoilla, joihin kuuluvat tietojen ja 
kokemusten vaihtaminen immateriaalioike-
uksiin liittyvistä käytänteistä ja immateriaali-
oikeuksien edistämisestä, niistä tiedottami-
sesta, niihin liittyvän sääntelyn keventämi-
sestä sekä niiden hallinnoinnista, yhdenmu-
kaistamisesta, suojaamisesta, täytäntöön-
panosta ja tehokkaasta soveltamisesta, niiden 
väärinkäytön estämisestä sekä tavaroiden 
väärentämisen ja laittoman valmistuksen tor-
jumisesta, mihin kuuluu myös tällaisten oi-
keuksien valvonnasta ja suojaamisesta vas-
taavien järjestöjen perustaminen ja niiden 
toiminnan tehostaminen. 
 

21 ARTIKLA 
 
Talouden toimijoiden osallistumisen lisäämi-

nen 
 

1. Sopimuspuolet kannustavat ja helpotta-
vat kauppa- ja teollisuuskamarien toimintaa 
sekä sopimuspuolten elinkeinonharjoittajien 
järjestöjen yhteistyötä kaupan ja investoin-
tien edistämiseksi molemmille sopimuspuo-
lille tärkeillä aloilla. 
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2. Sopimuspuolet kannustavat vuoropuhe-
lun käynnistämistä sääntelyviranomaistensa 
ja yksityisen sektorin toimijoidensa välillä, 
jotta nämä voisivat keskustella kauppa- ja in-
vestointiympäristössä tapahtuneista viimeai-
kaisista muutoksista, selvittää yksityisen sek-
torin kehitystarpeita ja vaihtaa näkemyksiä 
yritysten kilpailukyvyn parantamiseen täh-
täävästä toimintapolitiikasta. 
 

22 ARTIKLA 
 

Neuvottelut 
 

Turvatakseen kahdenväliset kauppasuh-
teensa ja varmistaakseen niiden ennustetta-
vuuden sopimuspuolet sopivat neuvottele-
vansa keskenään toisen sopimuspuolen 
pyynnöstä viipymättä ja mahdollisimman 
pian sellaisista erimielisyyksistä, joita saattaa 
nousta esiin tämän osaston alaan kuuluvissa 
kauppaa ja siihen liittyviä kysymyksiä kos-
kevissa asioissa. 
 

V OSASTO 
 

OIKEUSALAN YHTEISTYÖ 
 

23 ARTIKLA 
 

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 
 

Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä järjestäytyneen rikollisuuden, talousri-
kollisuuden ja rahoitukseen liittyvän rikolli-
suuden sekä korruption torjumiseksi. Tällä 
yhteistyöllä pyritään erityisesti panemaan 
täytäntöön ja edistämään asiaan liittyviä kan-
sainvälisiä normeja ja sopimuksia, joihin 
kuuluvat muun muassa kansainvälisen järjes-
täytyneen rikollisuuden vastainen YK:n 
yleissopimus ja sitä täydentävät pöytäkirjat 
sekä lahjonnan vastainen YK:n yleissopimus. 
 

24 ARTIKLA 
 

Yhteistyö rahanpesun ja terrorismin rahoi-
tuksen torjunnassa 

 
1. Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, et-

tä niiden on rahanpesunvastaisen toiminta-
ryhmän suositusten mukaisesti tarpeen toimia 

ja tehdä yhteistyötä sellaisen riskin estämi-
seksi, että niiden rahoitusjärjestelmiä käyte-
tään väärin ja että vakavien rikosten tuotta-
maa rahaa pestään. 

2. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä kou-
lutusta ja teknistä apua, joilla tuetaan rahan-
pesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa 
koskevien säännösten laadintaa ja täytän-
töönpanoa sekä rahanpesun ja terrorismin ra-
hoituksen torjunnassa käytettävien mekanis-
mien tehokkuutta. 

Yhteistyöllä mahdollistetaan asiaan liitty-
vien tietojen vaihto sopimuspuolten toimival-
taisten viranomaisten välillä sopimuspuolten 
lainsäädännön mukaisesti sellaisten rahanpe-
sun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa kos-
kevien soveltuvien vaatimusten pohjalta, jot-
ka vastaavat sopimuspuolten ja alan kansain-
välisten elinten, kuten rahanpesunvastaisen 
toimintaryhmän, hyväksymiä vaatimuksia. 
 

25 ARTIKLA 
 
Laittomia huumausaineita koskeva yhteistyö 
 

1. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä vä-
hentääkseen laittomien huumausaineiden tar-
jontaa (laiton oopiumiunikon viljely ja syn-
teettisten huumausaineiden valmistus mu-
kaan luettuina), kauppaa ja kysyntää ja tällai-
sista huumausaineista käyttäjille ja yleisesti 
yhteiskunnalle aiheutuvia vaikutuksia sekä 
tehostaakseen lähtöaineiden valvontaa; tähän 
pyritään kokonaisvaltaisella ja tasapainoisel-
la lähestymistavalla toteuttamalla tulokselli-
sia toimia ja varmistamalla tehokas koor-
dinointi muun muassa lainvalvonnasta, tulli-
asioista, terveysasioista, oikeus- ja sisäasiois-
ta sekä muista asianomaisista aloista vastaa-
vien toimivaltaisten viranomaisten välillä. 

2. Sopimuspuolet sopivat näiden tavoittei-
den saavuttamiseksi tarvittavista yhteistyöta-
voista. 

Toimien perustana ovat yhteisesti hyväksy-
tyt periaatteet, jotka perustuvat sellaisiin alan 
kansainvälisiin yleissopimuksiin, joiden osa-
puolia sopimuspuolet ovat, ja kesäkuussa 
1998 pidetyssä YK:n yleiskokouksen 20. eri-
tyisistunnossa (huumausaineet) hyväksyttyi-
hin poliittiseen julistukseen, huumausainei-
den kysynnän vähentämisen suuntaa antavia 
periaatteita koskevaan julistukseen ja maail-
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man huumausaineongelman torjumiseksi teh-
tävän kansainvälisen yhteistyön edistämisek-
si toteutettaviin toimenpiteisiin sekä YK:n 
huumausainetoimikunnan 52. istunnossa 
maaliskuussa 2009 annettuun poliittiseen ju-
listukseen ja toimintasuunnitelmaan. 

3. Sopimuspuolten välinen yhteistyö muo-
dostuu teknisestä ja hallinnollisesta avusta, 
jota annetaan erityisesti seuraavilla aloilla: 
kansallisen lainsäädännön ja politiikan val-
mistelu, kansallisten instituutioiden sekä tie-
dotus- ja seurantakeskusten perustaminen, 
henkilöstön koulutus, huumausaineisiin liit-
tyvä tutkimus, toimet huumausaineiden ky-
synnän ja huumausaineista aiheutuvien hait-
tojen vähentämiseksi, oikeudellinen yhteistyö 
ja poliisiyhteistyö sekä huumausaineiden läh-
töaineiden tehokas valvonta, sillä viimeksi 
mainittu liittyy huumausaineiden ja psyko-
trooppisten aineiden laittomaan valmistuk-
seen. Sopimuspuolet voivat sopia sisällyttä-
vänsä yhteistyöhön myös muita aloja. 
 

26 ARTIKLA 
 

Henkilötietojen suoja 
 

1. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä parantaakseen tarvittaessa henkilötieto-
jen suojaa tiukimpien kansainvälisten vaati-
musten, kuten kansainvälisiin sopimuksiin 
sisältyvien vaatimusten, mukaisesti siltä osin 
kuin kyseisiä vaatimuksia sovelletaan sopi-
muspuoliin. 

2. Henkilötietojen suojaamisen alalla tehtä-
vään yhteistyöhön voi sisältyä muun muassa 
tekninen apu, joka muodostuu tietojen ja asi-
antuntemuksen vaihdosta. 
 

VI OSASTO 
 

SOSIOEKONOMINEN KEHITYS JA 
MUUT YHTEISTYÖALAT 

 
27 ARTIKLA 

 
Muuttoliikettä koskeva yhteistyö 

 
1. Sopimuspuolet vahvistavat pitävänsä 

alueidensa välisten muuttovirtojen hallintaa 
koskevia yhteisiä toimenpiteitä tärkeinä. Yh-
teistyön lujittamiseksi sopimuspuolet aloitta-

vat kattavan vuoropuhelun kaikista muutto-
liikettä koskevista kysymyksistä. Muuttolii-
kettä koskevat näkökohdat otetaan huomioon 
muuttajien alkuperä-, kauttakulku- ja koh-
demaiden kansallisissa taloutta ja yhteiskun-
taa koskevissa kehittämisstrategioissa. 

2. Sopimuspuolten yhteistyö perustuu nii-
den yhteisymmärryksessä tekemään tarvear-
viointiin, ja siinä noudatetaan alalla voimassa 
olevaa unionin ja kansallista lainsäädäntöä. 
Yhteistyössä keskitytään muun muassa seu-
raaviin osa-alueisiin: 

a) muuttovirtojen perimmäisiin syihin 
puuttuminen; 

b) sellaisen laillista maahanmuuttoa koske-
van kattavan vuoropuhelun aloittaminen, jol-
la pyritään yhteisen sopimuksen mukaisesti 
luomaan mekanismit laillisen maahanmuuton 
edistämiseksi; 

c) sellaisten kokemusten ja käytänteiden 
vaihto, jotka liittyvät 28 päivänä heinäkuuta 
1951 allekirjoitetun pakolaisten oikeusase-
maa koskevan Geneven yleissopimuksen ja 
sen 31 päivänä tammikuuta 1967 allekirjoite-
tun pöytäkirjan, etenkin palauttamiskiellon ja 
vapaaehtoisuuteen perustuvan paluun peri-
aatteiden, noudattamiseen ja täytäntöön-
panoon; 

d) maahanpääsyä koskevat säännöt, maa-
han päästettyjen henkilöiden oikeudet ja 
asema, maassa laillisesti asuvien ulkomaa-
laisten oikeudenmukainen kohtelu ja kotout-
taminen, yleissivistävä ja ammatillinen kou-
lutus sekä syrjinnän ja muukalaisvihan vas-
taiset toimenpiteet; 

e) tehokkaiden ennaltaehkäisevien toimin-
taperiaatteiden vahvistaminen laitonta maa-
hanmuuttoa, muuttajien salakuljetusta ja ih-
miskauppaa vastaan sekä tavat, joilla salakul-
jetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkos-
toja voidaan torjua ja toiminnan uhreja suo-
jella; 

f) maassa laittomasti oleskelevien henki-
löiden palauttaminen inhimillisellä ja kunni-
oittavalla tavalla, mukaan luettuna vapaaeh-
toisen paluun edistäminen, ja heidän ta-
kaisinottonsa 3 kohdan määräysten mukai-
sesti; 

g) viisumikysymyksiin liittyvät yhteistä 
etua koskevat seikat sekä matkustusasiakirjo-
jen turvaaminen väärennöksiltä; 
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h) rajavalvontakysymyksiin liittyvät yhteis-
tä etua koskevat seikat; 

i) teknisten ja inhimillisten voimavarojen 
kehittäminen. 

3. Laittoman maahanmuuton ehkäisemi-
seksi ja valvomiseksi tehtävän yhteistyön 
puitteissa ja ihmiskaupan uhrien suojelun 
tarpeeseen vaikuttamatta sopimuspuolet so-
pivat lisäksi, että 

a) kun Vietnamin toimivaltaiset viranomai-
set ovat kansallisen lainsäädännön tai sovel-
lettaviksi tulevien sopimusten mukaisesti to-
denneet, että takaisinotettava henkilö on 
Vietnamin kansalainen, Vietnam ottaa takai-
sin kyseisen, jonkin jäsenvaltion alueella lait-
tomasti oleskelevan kansalaisensa asian-
omaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viran-
omaisten pyynnöstä ilman aiheetonta viivy-
tystä, 

b) kun jäsenvaltion toimivaltaiset viran-
omaiset ovat kansallisen lainsäädännön tai 
sovellettaviksi tulevien sopimusten mukai-
sesti vahvistaneet takaisinotettavan henkilön 
kansalaisuuden, jäsenvaltio ottaa takaisin ky-
seisen, Vietnamin alueella laittomasti oleske-
levan kansalaisensa Vietnamin toimivaltais-
ten viranomaisten pyynnöstä ilman aiheeton-
ta viivytystä. 

Sopimuspuolet antavat kansalaisilleen 
asianmukaiset henkilöllisyystodistukset tätä 
tarkoitusta varten. Jos takaisinotettavalla 
henkilöllä ei ole asiakirjoja tai muita todistei-
ta kansalaisuudestaan, kyseessä olevan jä-
senvaltion tai Vietnamin toimivaltaisten vi-
ranomaisten on Vietnamin tai kyseessä ole-
van jäsenvaltion pyynnöstä toteutettava jär-
jestelyt kyseisen henkilön haastattelemiseksi, 
jotta hänen kansalaisuutensa saadaan selville. 

4. Sopimuspuolet kehittävät omia lakejaan 
ja menettelyjään noudattaen yhteistyötään ta-
kaisinottokysymyksissä pyrkien siihen, että 
EU ja Vietnam neuvottelevat yhteisesti sovi-
tun mukaisesti kansalaistensa takaisinottoa 
koskevan sopimuksen, jos jompikumpi so-
pimuspuolista tätä pyytää. 
 

28 ARTIKLA 
 

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 
 

1. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä 
yleissivistävään ja ammatilliseen koulutuk-

seen liittyvää yhteistyötä moninaisuutta kun-
nioittaen lisätäkseen vastavuoroista ymmär-
tämystä ja sopivat tiedottavansa EU:ssa ja 
Vietnamissa tarjolla olevista koulutusmah-
dollisuuksista. 

2. Sopimuspuolet kiinnittävät lisäksi eri-
tyistä huomiota toimenpiteisiin, joilla pyri-
tään luomaan yhteyksiä sopimuspuolten kor-
kea-asteen oppilaitosten ja erityisvirastojen 
välille ja edistämään tietojen, osaamisen, 
opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja teknisten 
resurssien vaihtoa hyödyntäen tässä järjeste-
lyjä, joita unionin ohjelmat tarjoavat yleissi-
vistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla 
Kaakkois-Aasiassa, sekä sopimuspuolten 
alalla hankkimaa kokemusta. 

3. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä kor-
kea-asteen ohjelmien, kuten Erasmus Mun-
dus -ohjelman ja konferenssitulkkien koulu-
tusohjelmien, toteuttamista ja kannustavansa 
EU:ssa ja Vietnamissa toimivia koulutuslai-
toksia tekemään yhteistyötä yhteisissä tutkin-
to- ja tutkimusohjelmissa akateemisen yhteis-
työn ja liikkuvuuden lisäämiseksi. 

4. Sopimuspuolet sopivat lisäksi aloitta-
vansa vuoropuhelun korkea-asteen koulutuk-
sen sekä teknisen ja ammatillisen koulutuk-
sen nykyaikaistamiseen liittyvistä yhteisen 
edun mukaisista kysymyksistä; tähän vuoro-
puheluun voi sisältyä myös tekninen apu ja 
sen tavoitteena on muun muassa tutkintojär-
jestelmän ja laadunvarmistuksen parantami-
nen. 
 

29 ARTIKLA 
 

Terveys 
 

1. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä terveyden alalla parantaakseen tervey-
den edellytyksiä ja sosiaalihuoltoa ja etenkin 
kehittääkseen terveysjärjestelmää, myös ter-
veydenhuoltoa ja sairausvakuutusjärjestel-
mää. 

2. Yhteistyötä tehdään pääasiassa seuraa-
villa osa-alueilla: 

a) terveysalan kehittämisohjelmat, jotka 
kattavat myös terveysjärjestelmien, terveys-
palvelujen, terveyden edellytysten ja sosiaa-
lihuollon parantamisen; 

b) epidemiologiaan liittyvät yhteiset toi-
met, joihin kuuluu myös yhteistyö lintuin-
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fluenssan ja pandeemisen influenssan kaltais-
ten epidemioiden ja tärkeimpien tartuntatau-
tien ennaltaehkäisyssä ja valvonnassa; 

c) terveyden alan kansainväliset sopimuk-
set, etenkin tupakoinnin torjuntaa koskeva 
puitesopimus ja kansainvälinen terveyssään-
nöstö; 

d) elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat 
vaatimukset, myös 14 artiklan mukainen 
tuontielintarvikkeiden automaattinen valvon-
taverkosto; 

e) yhteisesti sovitun mukainen tietojen ja 
kokemusten vaihto lääketuotteita ja lääkin-
nällisiä laitteita koskevasta politiikasta ja 
lainsäädännöstä; 

f) tarttumattomien tautien ehkäisy ja torjun-
ta vaihtamalla tietoja ja hyviä toimintatapoja, 
edistämällä terveitä elämäntapoja ja puuttu-
malla tärkeimpiin terveyteen vaikuttaviin te-
kijöihin sekä näiden tautien valvonta ja hal-
linnointi. 

3. Sopimuspuolet katsovat, että terveysalan 
uudenaikaistaminen on tärkeää, ja sopivat li-
säävänsä valmiuksien parantamista ja teknis-
tä apua alalla. 
 

30 ARTIKLA 
 

Ympäristö ja luonnonvarat 
 

1. Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, et-
tä luonnonvaroja ja biologista monimuotoi-
suutta on suojeltava ja hallinnoitava kestäväl-
lä tavalla, sillä ne muodostavat perustan ny-
kyisen sukupolven ja tulevien sukupolvien 
kehitykselle. 

2. Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, et-
tä tämän alan yhteistyöllä edistetään kestä-
vään kehitykseen tähtäävää ympäristön suo-
jelua ja parantamista. Maailman kestävän ke-
hityksen huippukokouksen päätelmät otetaan 
huomioon kaikissa sopimuspuolten tämän 
sopimuksen mukaisesti toteuttamissa toimis-
sa. 

3. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä parantaakseen ympäristöpolitiikkojensa 
keskinäistä täydentävyyttä ja ympäristöky-
symysten sisällyttämistä kaikkiin yhteis-
työaloihin. 

4. Sopimuspuolet sitoutuvat jatkamaan ja 
lisäämään yhteistyötään etenkin seuraavilla 
osa-alueilla: 

a) toimet, joilla edistetään sopimuspuolten 
aktiivista osallistumista sellaisten monenvä-
listen ympäristösopimusten täytäntöön-
panoon, joiden osapuolia ne ovat ja joihin 
kuuluvat muun muassa Baselin, Tukholman 
ja Rotterdamin sopimukset; 

b) toimet, joilla edistetään ympäristötietoi-
suutta ja paikallistason osallistumista ja joi-
hin kuuluvat muun muassa paikallis- ja alku-
peräisyhteisöjen osallistuminen ympäristön-
suojeluun ja kestävän kehityksen edistämi-
seen; 

c) ympäristöteknologioiden ja ympäristöys-
tävällisten tuotteiden ja palvelujen edistämi-
nen ja käyttäminen myös sääntelyn ja mark-
kinapohjaisten välineiden avulla; 

d) jätteiden, myös vaarallisten jätteiden ja 
otsonikerrosta heikentävien aineiden, laitto-
man rajat ylittävän kuljetuksen estäminen; 

e) ilmanlaadun parantaminen, ympäristön 
kannalta kestävä jätehuolto, kemikaaliturval-
lisuus, kestävä ja yhdennetty vesivarojen hal-
linnointi sekä kestävän kulutuksen ja tuotan-
non edistäminen; 

f) metsien kestävä kehitys ja suojelu, myös 
kestävän metsänhoidon, metsäsertifioinnin 
sekä laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän 
kaupan torjumiseksi toteutettavien toimenpi-
teiden edistäminen ja metsien kehittämisen 
yhdistäminen paikallisyhteisöjen kehittämi-
seen; 

g) kansallispuistojen hyvä hallinta sekä 
biologisesti monimuotoisten alueiden ja 
herkkien ekosysteemien yksilöiminen ja suo-
jelu siten, että samalla otetaan asianmukai-
sesti huomioon näillä alueilla tai niiden lähel-
lä elävät paikallis- ja alkuperäisyhteisöt; 

h) rannikko- ja meriympäristön suojelu ja 
säilyttäminen sekä meriluonnonvarojen te-
hokkaan hallinnoinnin edistäminen meriym-
päristön kestävän kehityksen varmistamisek-
si; 

i) maaperän suojelu, maaperän toimintojen 
säilyttäminen sekä kestävä maankäyttö; 

j) maankäyttöön liittyvien valmiuksien, 
avoimuuteen perustuvan maankäyttötalouden 
ja kiinteistömarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan edistäminen kestävän maankäytön 
ja sidosryhmien yhtäläisten oikeuksien peri-
aatteiden pohjalta, jotta varmistettaisiin sekä 
maan tehokas käyttö että ympäristönsuojelu 
tavalla, joka tukee kestävää kehitystä. 
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5. Sopimuspuolet pyrkivät tässä tarkoituk-
sessa lisäämään kahdenvälisissä ja monenvä-
lisissä yhteyksissä yhteistyötään, johon kuu-
luvat myös ympäristöystävällisten teknologi-
oiden kehittämistä, siirtoa ja käyttöä edistä-
vät teknisen avun ohjelmat sekä sellaiset 
aloitteet ja kumppanuusjärjestelyt, jotka pe-
rustuvat vuosituhattavoitteiden aikaisesta 
saavuttamisesta saatavaan yhteiseen etuun. 
 

31 ARTIKLA 
 

Ilmastonmuutosta koskeva yhteistyö 
 

1. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä nopeuttaakseen toimenpiteitä, joilla tor-
jutaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia 
ympäristön pilaantumiseen ja köyhyyteen, 
tukeakseen toimia, joilla edesautetaan ilmas-
tonmuutoksen hillitsemistä ja sen kielteisiin 
seurauksiin, etenkin merenpinnan kohoami-
seen, sopeutumista, ja ohjatakseen taloutensa 
kestävän vähähiilisen kasvun uralle. 

2. Yhteistyöllä pyritään 
a) torjumaan ilmastonmuutosta siten, että 

yleistavoitteena on siirtyminen turvalliseen ja 
kestävään vähähiiliseen talouteen toteutta-
malla konkreettisia toimenpiteitä ilmasto-
muutoksen hillitsemiseksi ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puite-
sopimuksen periaatteiden mukaisesti, 

b) lisäämään sopimuspuolten talouksien 
energiatehokkuutta tukemalla energian hyö-
tysuhteen parantamista, energian säästämistä 
sekä turvallisten ja kestävien uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä ja siirtymään ilmas-
toystävälliseen energiantuotantoon, jolla au-
tetaan luomaan perusta vihreän energian val-
lankumoukselle, 

c) edistämään kestävää kulutusta ja tuotan-
toa sopimuspuolten talouksissa ja vähentä-
mään näin ekosysteemeihin, myös maape-
rään ja ilmastoon, kohdistuvia paineita mah-
dollisimman paljon, 

d) sopeutumaan ilmastonmuutoksen väis-
tämättömiin kielteisiin vaikutuksiin, mihin 
kuuluu sopeutumistoimien sisällyttäminen 
sopimuspuolten kasvu- ja kehitysstrategioi-
hin ja -suunnitelmiin kaikilla aloilla ja kaikil-
la tasoilla. 

3. Saavuttaakseen 2 kohdassa vahvistetut 
tavoitteet sopimuspuolet  

a) tehostavat toimintapolitiikkaa koskevaa 
vuoropuheluaan ja yhteistyötään teknisellä 
tasolla, 

b) edistävät tutkimusta ja kehittämistä 
(T&K) ja vähäpäästöistä teknologiaa koske-
vaa yhteistyötä, 

c) lisäävät yhteistyötä, joka koskee kansal-
lisesti asianmukaisia hillitsemistoimia, vähä-
hiilistä kasvua koskevia suunnitelmia, ilmas-
tonmuutokseen sopeutumista tukevia kansal-
lisia ohjelmia sekä katastrofiriskien vähen-
tämistä, 

d) parantavat valmiuksien kehittämistä ja 
lujittavat instituutioita ilmastonmuutoksen 
asettamiin haasteisiin vastaamiseksi, 

e) edistävät tiedotusta, etenkin silloin kun 
se on suunnattu kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevalle väestönosalle ja haavoittuvilla 
alueilla asuville, ja tukevat paikallisyhteisö-
jen osallistumista ilmastonmuutoksen joh-
dosta toteutettaviin toimiin. 
 

32 ARTIKLA 
 

Maa-, metsä-, kotieläin- ja kalatalous sekä 
maaseudun kehittäminen 

 
1. Sopimuspuolet sopivat parantavansa 

maa-, metsä-, kotieläin- ja kalatalouden sekä 
maaseudun kehittämisen aloilla tekemäänsä 
yhteistyötä, myös tehostamalla vuoropuhelu-
aan ja kokemusten vaihtoa, etenkin seuraavil-
la osa-alueilla: 

a) maatalouspolitiikka ja maatalouden ylei-
set kansainväliset näkymät; 

b) kasvien ja eläinten sekä niistä saatavien 
tuotteiden kaupan helpottaminen sopimus-
puolten välillä sekä markkinoiden kehittämi-
nen ja edistäminen; 

c) maaseudun kehittämispolitiikka; 
d) kasveihin, eläimiin ja vesiviljelyalan 

tuotteisiin sovellettava laatupolitiikka sekä 
erityisesti maantieteelliset merkinnät ja luon-
nonmukainen tuotanto; laatutuotteiden, kuten 
luomutuotteiden ja maantieteellisen merkin-
nän saaneiden tuotteiden, markkinointi (mer-
kinnät, sertifiointi ja valvonta); 

e) eläinten hyvinvointi; 
f) kestävään ja ympäristöystävälliseen maa-

talouteen pyrkiminen sekä bioteknologian 
siirron kehittäminen; 
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g) tuki kestävälle ja vastuulliselle pitkän 
aikavälin meri- ja kalastuspolitiikalle, joka 
kattaa myös rannikon ja meren luonnonvaro-
jen suojelun ja hoidon; 

h) toimet laittomien, ilmoittamattomien ja 
sääntelemättömien kalastuskäytäntöjen estä-
miseksi ja torjumiseksi sekä toimet laittomi-
en hakkuiden ja metsätaloustuotteiden lait-
toman kaupan estämiseksi ja torjumiseksi 
metsälainsäädännön soveltamisen valvon-
taan, metsähallintoon ja puukauppaan liitty-
vien toimenpiteiden sekä vapaaehtoisten 
kumppanuussopimusten avulla; 

i) perinnöllisyystutkimus, eläin- ja kasvila-
jikkeiden valinta karjan ominaisuuksien kor-
kealaatuinen parantaminen mukaan luettuna, 
sekä maa- ja vesieläinten ravintoa ja ravitse-
musta koskeva tutkimus; 

j) maataloustuotantoon ja köyhyyden vä-
hentämiseen kohdistuvien ilmastonmuutok-
sen kielteisten vaikutusten hillitseminen syr-
jäisillä alueilla ja maaseutualueilla; 

k) kestävän metsänhoidon tukeminen ja 
edistäminen, mikä kattaa myös ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisen ja sen kielteisten vai-
kutusten lieventämisen. 

2. Sopimuspuolet sopivat selvittävänsä 
mahdollisuuksia antaa kasvi- ja eläintuotan-
toon liittyvää teknistä apua, johon kuuluu 
muun muassa eläin- ja kasvituotannon tuot-
tavuuden ja kasvi- ja eläintuotteiden laadun 
parantaminen, ja sopivat lisäksi harkitsevan-
sa valmiuksien kehittämisohjelmia, joilla pa-
rannetaan tämän alan johtamistaitoja. 
 

33 ARTIKLA 
 
Yhteistyö sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä 

kysymyksissä 
 

1. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tehos-
taakseen sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 
toimia ja ohjelmia ja institutionaalisten ja 
hallinnollisten valmiuksien kehittämistä sekä 
tukeakseen kansallisia strategioita, joilla 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa, myös 
naisten oikeuksia ja vaikutusvaltaa, jotta ne 
voisivat varmistaa, että naisilla ja miehillä on 
tasapuoliset osallistumismahdollisuudet ta-
louden, kulttuurin, politiikan ja yhteiskunta-
elämän kaikilla aloilla. Yhteistyössä keskity-
tään erityisesti parantamaan naisten mahdol-

lisuuksia saada käyttöönsä resurssit, joita he 
tarvitsevat voidakseen käyttää perusoikeuk-
siaan täysimääräisesti. 

2. Sopimuspuolet tukevat tarkoituksenmu-
kaisen toimintakehyksen luomista, jonka 
avulla voidaan 

a) varmistaa, että sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvät kysymykset otetaan asianmukaisesti 
huomioon kaikissa kehittämisstrategioissa, -
toimissa ja -ohjelmissa, 

b) vaihtaa sukupuolten tasa-arvon edistä-
miseen liittyviä kokemuksia ja malleja ja 
edistää naisten hyväksi tarkoitettujen toi-
menpiteiden toteuttamista. 
 

34 ARTIKLA 
 

Yhteistyö sodan jäänteisiin liittyvän kysy-
myksen ratkaisemisessa 

 
Sopimuspuolet pitävät tärkeänä miinojen, 

pommien ja muiden räjähtämättömien räjäh-
teiden raivaamiseksi tehtävää yhteistyötä ja 
niiden kansainvälisten sopimusten noudatta-
mista, joiden osapuolia ne ovat; ne ottavat 
tässä yhteydessä huomioon myös muut asi-
anomaiset kansainväliset asiakirjat. Sopi-
muspuolet sopivat sen vuoksi tekevänsä yh-
teistyötä seuraavilla osa-alueilla: 

a) kokemusten vaihto ja vuoropuhelu, hal-
lintovalmiuksien parantaminen sekä asian-
tuntijoiden, tutkijoiden ja erityisasiantunti-
joiden koulutus; tähän kuuluu myös edellä 
mainittujen kysymysten ratkaisemisessa tar-
vittavien valmiuksien kehittämiseksi annet-
tava, niiden omien kansallisten menettelyjen 
mukainen apu; 

b) pommien ja miinojen aiheuttamien on-
nettomuuksien ehkäisemiseen liittyvä tiedo-
tus ja koulutus ja pommien ja miinojen uhri-
en kuntoutus ja yhteisöön palaamisen tuke-
minen. 
 

35 ARTIKLA 
 

Yhteistyö ihmisoikeuksien alalla 
 

1. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suoje-
lemiseksi, myös sellaisten kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon 
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osalta, joiden osapuolia ne ovat. Tätä varten 
tarjotaan teknistä apua. 

2. Yhteistyöllä voidaan muun muassa 
a) edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista 

ja ihmisoikeuskasvatusta, 
b) lujittaa ihmisoikeusinstituutioita, 
c) tehostaa nykyistä ihmisoikeusvuoropu-

helua, 
d) tehostaa yhteistyötä Yhdistyneiden Kan-

sakuntien ihmisoikeusinstituutioissa. 
 

36 ARTIKLA 
 

Julkishallinnon uudistaminen 
 

Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteisiin 
neuvotteluihin perustuvan tarvearvioinnin 
pohjalta yhteistyötä julkishallintonsa raken-
teen uudistamiseksi ja sen toiminnan tehos-
tamiseksi muun muassa seuraavilla osa-
alueilla: 

a) organisaation tehokkuuden parantami-
nen, joka kattaa myös hallinnon hajauttami-
sen; 

b) hallintoelinten palvelutarjonnan tehos-
taminen; 

c) julkisen talouden hoidon parantaminen 
ja vastuuvelvollisuuden lisääminen sopimus-
puolten lakien ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti; 

d) lainsäädäntökehyksen ja institutionaali-
sen rakenteen parantaminen; 

e) valmiuksien kehittäminen politiikan 
suunnittelua ja toteuttamista varten (julkisten 
palvelujen tarjonta, talousarvion laatiminen 
ja toteuttaminen, korruption torjunta); 

f) lainvalvontajärjestelmien ja -
viranomaisten valmiuksien parantaminen; 

g) virkamieskunnan, virastojen ja hallinto-
menettelyjen uudistaminen; 

h) julkishallinnon uudistamisessa tarvitta-
vien valmiuksien parantaminen. 
 

37 ARTIKLA 
 
Yhdistykset ja valtiosta riippumattomat jär-

jestöt 
 

1. Sopimuspuolet katsovat, että yhdistyksil-
lä ja valtiosta riippumattomilla järjestöillä, 
myös työmarkkinaosapuolilla, on merkitystä 
tämän sopimuksen mukaisessa yhteistyöpro-

sessissa ja että ne voivat myötävaikuttaa tä-
hän prosessiin. 

2. Järjestäytyneet yhdistykset ja valtiosta 
riippumattomat järjestöt voivat demokratian 
periaatteiden sekä sopimuspuolten lainsää-
dännön ja hallinnollisten määräysten mukai-
sesti 

a) osallistua poliittiseen päätöksentekoon, 
b) saada kehitysprosessin kaikissa vaiheis-

sa tietoja kehitys- ja yhteistyöstrategioita ja 
alakohtaista politiikkaa koskevista neuvotte-
luista ja osallistua tällaisiin neuvotteluihin 
etenkin silloin kun on kyse niitä koskevista 
aloista, 

c) saada keskeisillä aloilla rahoitustukea, 
jos kummankin sopimuspuolen sisäiset sään-
nöt sen sallivat, sekä valmiuksien kehittämi-
seen tarkoitettua tukea, 

d) osallistua yhteistyöohjelmien toteuttami-
seen niitä koskevilla aloilla. 
 

38 ARTIKLA 
 

Kulttuuri 
 

1. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä mo-
nipuolista kulttuuriyhteistyötä moninaisuutta 
kunnioittaen lisätäkseen kulttuuriensa vasta-
vuoroista ymmärtämystä ja tuntemusta. 

2. Sopimuspuolet pyrkivät toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä edistääkseen 
kulttuurivaihtoa ja toteuttaakseen kulttuurin 
eri osa-alueisiin liittyviä yhteisiä aloitteita, 
joihin kuuluu myös kulttuuriperinnön suoje-
lemiseksi tehtävä kulttuurien monimuotoi-
suuteen liittyvä yhteistyö. Sopimuspuolet so-
pivat tässä yhteydessä jatkavansa yhteistyö-
tään Aasian ja Euroopan yhteistyöprosessin 
(ASEM) puitteissa ja tukeaan Aasia–
Eurooppa-säätiön (ASEF) toimille. Sopimus-
puolet tukevat ja edistävät tässä tarkoitukses-
sa kulttuuri-instituutioidensa pitkän aikavälin 
kumppanuutta ja yhteistyötä. 

3. Sopimuspuolet sopivat neuvottelevansa 
ja tekevänsä yhteistyötä asianmukaisilla kan-
sainvälisillä foorumeilla, kuten Unescon 
puitteissa, pyrkiäkseen yhteisiin tavoitteisiin 
ja edistääkseen kulttuurien monimuotoisuutta 
ja kulttuuriperinnön suojelua. Sopimuspuolet 
sopivat tässä yhteydessä edistävänsä kulttuu-
ri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta 
ja edistämisestä 20 päivänä lokakuuta 2005 
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tehdyn Unescon yleissopimuksen ratifiointia 
ja tehostavansa sen täytäntöönpanemiseksi 
tekemäänsä yhteistyötä korostaen tässä yh-
teydessä erityisesti politiikkaa koskevaa vuo-
ropuhelua sekä kulttuurin ottamista osaksi 
kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämis-
tä; tavoitteena on tukea dynaamisen kulttuu-
rialan syntymistä helpottamalla kulttuuritoi-
mialojen kehitystä. Sopimuspuolet jatkavat 
toimia, joilla kannustetaan muita valtioita 
tämän yleissopimuksen ratifioimiseen. 
 

39 ARTIKLA 
 

Tiede- ja teknologiayhteistyö 
 

1. Sopimuspuolet sopivat lisäävänsä tiede- 
ja teknologiayhteistyötään molemmille so-
pimuspuolille tärkeillä aloilla, kuten teolli-
suus, energia, liikenne ja ympäristö, etenkin 
ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hallin-
nointi (esimerkiksi kalatalous, metsätalous ja 
maaseudun kehittäminen), maatalous ja elin-
tarvikkeiden turvallisuus, bioteknologia sekä 
ihmisten ja eläinten terveys; ne ottavat tässä 
yhteydessä huomioon omat politiikkansa ja 
yhteistyöohjelmansa. 

2. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa 
a) edistää tieteellisen ja teknologisen tiedon 

ja osaamisen vaihtoa, myös silloin kun nämä 
liittyvät politiikan ja ohjelmien toteuttami-
seen, 

b) edistää kestäviä suhteita ja tutkimus-
kumppanuuksia sopimuspuolten tiedeyhtei-
söjen, tutkimuskeskusten, yliopistojen ja te-
ollisuudenalojen välillä, 

c) edistää tieteen ja teknologian aloilla toi-
mivan henkilöstön koulutusta, 

d) lisätä tieteen ja teknologian alojen tut-
kimustulosten soveltamista kestävän kehityk-
sen edistämiseksi ja elämänlaadun paranta-
miseksi, 

3. Yhteistyötä tehdään seuraavilla tavoilla: 
a) yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet 

ja -ohjelmat; 
b) tietojen, osaamisen ja kokemusten vaih-

to yhteisissä tieteellisissä seminaareissa, työ-
pajoissa, kokouksissa, symposiumeissa ja 
konferensseissa; 

c) tieteenharjoittajien ja nuorten tutkijoiden 
koulutus ja vaihto kansainvälisissä liikku-
vuus- ja vaihto-ohjelmissa, jotka mahdollis-

tavat tutkimustulosten, hankittujen tietojen ja 
parhaiden käytänteiden mahdollisimman laa-
jan levittämisen; 

d) muut sopimuspuolten sopimat yhteis-
työmuodot. 

4. Tässä yhteistyössä sopimuspuolet tuke-
vat omien korkeakoulujensa, tutkimuskes-
kustensa ja tuotannonalojensa, erityisesti 
pienten ja keskisuuren yritysten, osallistu-
mista. Yhteistyötä olisi tehtävä vastavuoroi-
suuden, oikeudenmukaisen kohtelun ja mo-
lemminpuolisen edun periaatteiden mukai-
sesti, ja siinä olisi varmistettava immateriaa-
lioikeuksien riittävä suojaaminen. 

5. Yhteistyössä katsotaan ensisijaisiksi 
muun muassa seuraavat toimet: 

a) edistetään ja parannetaan erikseen määri-
teltyjen tutkimusresurssien käyttömahdolli-
suuksia tutkijavaihdon ja tutkijoiden koulu-
tuksen tukemiseksi; 

b) edistetään tutkimuksen ja kehityksen ot-
tamista osaksi investointiohjelmia ja – hank-
keita sekä virallisen kehitysavun ohjelmia ja 
hankkeita. 

6. Sopimuspuolet pyrkivät löytämään ra-
hoituslähteitä tukeakseen tiede- ja teknolo-
giayhteistyön toteuttamista tämän sopimuk-
sen mukaisesti valmiuksiensa rajoissa. 

7. Sopimuspuolet sopivat pyrkivänsä kai-
kin tavoin tiedottamaan yleisesti omien tiede- 
ja teknologiayhteistyöohjelmiensa tarjoamis-
ta mahdollisuuksista. 
 

40 ARTIKLA 
 
Tieto- ja viestintäteknologioihin liittyvä yh-

teistyö 
 

1. Sopimuspuolet katsovat, että tieto- ja 
viestintäteknologiat ovat nykyaikaisen elä-
män keskeinen osatekijä ja ratkaisevan tär-
keitä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehityk-
selle, ja ne sopivat vaihtavansa näkemyksiä 
tämän alan politiikastaan edistääkseen talou-
dellista ja sosiaalista kehitystä. 

2. Tämän alan yhteistyössä keskitytään 
muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: 

a) tieto- ja viestintäteknologioiden kehityk-
sen eri ulottuvuuksia koskevan vuoropuhelun 
helpottaminen; 
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b) tieto- ja viestintäteknologioihin liittyvien 
valmiuksien kehittäminen, myös henkilöstön 
kehittäminen; 

c) sopimuspuolten ja Kaakkois-Aasian ver-
kostojen ja palvelujen yhteenliitettävyys ja 
yhteentoimivuus; 

d) uusien tieto- ja viestintäteknologioiden 
standardointi ja levittäminen; 

e) sopimuspuolten välisen tieto- ja viestin-
täteknologioihin liittyvän tutkimus- ja kehit-
tämisyhteistyön tukeminen; 

f) tieto- ja viestintäteknologioihin liittyvät 
turvallisuuskysymykset sekä tietoverkkori-
kollisuuden torjunta; 

g) televiestintälaitteiden, myös radiolaittei-
den, sääntöjenmukaisuusarviointi; 

h) sellaisten kokemusten ja parhaiden käy-
tänteiden vaihtaminen, jotka liittyvät tieto-
teknologian käyttöönottoon kaikkialla yh-
teiskunnassa ja julkishallinnossa, sekä tähän 
liittyvä yhteistyö; 

i) sopimuspuolten audiovisuaali- ja viestin-
täalojen instituutioiden ja toimijoiden välisen 
yhteistyön helpottaminen; 

j) sopimuspuolten tieto- ja viestintätekno-
logiayritysten välisen yhteistyön ja teknolo-
gian siirron edistäminen. 
 

41 ARTIKLA 
 

Liikenne 
 

1. Sopimuspuolet sopivat tehostavansa lii-
kennepolitiikan eri osa-alueilla tekemäänsä 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa ja 
laajentaa investointimahdollisuuksia, helpot-
taa tavaroiden ja matkustajien liikkumista, 
edistää meri- ja lentoturvallisuutta ja etenkin 
etsintä- ja pelastustoimia, torjua merirosvout-
ta, lähentää säännöksiä, vähentää liikenteen 
ympäristövaikutuksia ja tehostaa liikennejär-
jestelmiä. 

2. Sopimuspuolten tämän alan yhteistyöllä 
pyritään edistämään 

a) tietojen vaihtoa sopimuspuolten liiken-
nepolitiikasta ja -käytänteistä, etenkin kau-
punki -, maaseutu-, meri- ja lentoliikenteestä, 
kaupunkien liikennesuunnittelusta, liikenteen 
logistiikasta, julkisen liikenteen kehittämises-
tä sekä multimodaaliverkkojen yhteenliitet-
tävyydestä ja yhteentoimivuudesta, 

b) eurooppalaista maailmanlaajuista satel-
liittinavigointijärjestelmää (Galileo) koske-
vaa tietojen vaihtoa, joka toteutetaan sovel-
tuvien kahdenvälisten välineiden avulla ja 
jossa keskitytään sääntelyn, teollisuuden ja 
markkinoiden kehitykseen liittyviin molem-
mille sopimuspuolille tärkeisiin kysymyksiin, 

c) lentoliikennepalveluihin liittyviä yhteisiä 
toimia, joita tuetaan muun muassa nykyisten 
sopimusten täytäntöönpanolla, selvittämällä 
mahdollisuuksia suhteiden kehittämiseen se-
kä sääntelyyn liittyvällä ja teknisellä yhteis-
työllä lentoturvallisuuden, ilmailun turvaami-
sen ja lentoliikenteen hallinnan kaltaisilla 
aloilla sääntelyn lähentämisen tukemiseksi ja 
liiketoiminnan esteiden poistamiseksi; sopi-
muspuolet selvittävät tältä pohjalta mahdolli-
suuksia kattavampaan yhteistyöhön siviili-
ilmailun alalla, 

d) meriliikennepalveluja koskevaa vuoro-
puhelua, jonka tavoitteena on varmistaa ra-
joittamaton pääsy kansainvälisen meriliiken-
teen markkinoille ja rajoittamattomat mah-
dollisuudet alan elinkeinojen harjoittamiseen 
kaupallisin perustein, saada aikaan sitoumuk-
sia nykyisten lastinvarausjärjestelmien asteit-
taiseksi poistamiseksi, varmistaa, että lastin-
jakoa koskevien lausekkeiden käyttöönotosta 
pidätytään, sekä ottaa meriliikennepalvelujen 
ja niiden liitännäispalvelujen alalla käyttöön 
kansallista kohtelua ja suosituimmuuskohte-
lua koskevia lausekkeita, jotka koskevat toi-
sen sopimuspuolen kansalaisten tai yritysten 
alusten mahdollisuuksia käyttää liitännäis-
palveluja ja satamapalveluja sekä ovelta 
ovelle -kuljetuspalveluihin liittyviä kysy-
myksiä, 

e) liikenteen turvaamista, turvallisuutta ja 
ympäristön pilaantumisen estämistä koskevi-
en vaatimusten täytäntöönpanoa erityisesti 
meri- ja ilmaliikenteen aloilla asianomaisten 
kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti; 
tähän kuuluu myös asianomaisilla kansainvä-
lisillä foorumeilla tehtävä yhteistyö kansain-
välisten sääntöjen täytäntöönpanon tehosta-
miseksi. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet 
edistävät teknistä yhteistyötä ja apua liiken-
neturvallisuuteen liittyvillä osa-alueilla, joi-
hin kuuluvat myös etsintä- ja pelastustoimet 
sekä onnettomuuksia ja niiden uhreja koske-
vat tutkinnat. 
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42 ARTIKLA 
 

Energia 
 

1. Sopimuspuolet sopivat lisäävänsä ener-
gia-alan yhteistyötä. Ne pyrkivät näin 

a) monipuolistamaan energian tarjontaa 
energiavarmuuden parantamiseksi sekä ke-
hittämään uusia, innovatiivisia ja uusiutuvia 
energian muotoja, kuten maakohtaisten olo-
suhteiden mukaiset kestävät biopolttoaineet 
ja biomassa sekä tuuli-, aurinko- ja vesivoi-
ma, ja tukemaan sellaisen tarkoituksenmu-
kaisen toimintapolitiikan kehittämistä, jolla 
luodaan investointeja tukevat olosuhteet sekä 
tasapuoliset toimintaedellytykset uusiutuvalle 
energialle, sekä edistämään uusiutuvan ener-
gian sisällyttämistä asiaankuuluviin politii-
kanaloihin, 

b) edistämään energiatehokkuutta energian 
tuotannossa, siirrossa, jakelussa ja loppukäy-
tössä ja saavuttamaan näin sekä tarjonnan et-
tä kysynnän tukemana tilanne, jossa energian 
käyttö on taloudellista, 

c) edistämään energian kestävään tuotan-
toon ja käyttöön tarkoitetun teknologian siir-
toa, 

d) edistämään valmiuksien parantamista ja 
helpottamaan investointeja alalla avointen ja 
syrjimättömien kaupan sääntöjen pohjalta, 

e) tarkastelemaan yhteyksiä kohtuuhintaan 
saatavilla olevien energiapalvelujen ja kestä-
vän kehityksen välillä. 

2. Edellä mainittujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi sopimuspuolet sopivat edistävänsä 
asianmukaisilla puhtaaseen tuotantoon ja 
ympäristönsuojeluun liittyvillä alueellisilla 
foorumeilla keskinäisiä yhteyksiään ja yh-
teistä tutkimusta sekä tehostavansa näitä alo-
ja koskevaan tekniseen apuun ja valmiuksien 
kehittämiseen liittyviä hankkeita sopimus-
puolten yhteisen edun mukaisesti. Molemmat 
sopimuspuolet tarkastelevat mahdollisuuksia 
lisätä ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyö-
tään nykyisen lainsäädäntökehyksen ja toi-
mintapolitiikan puitteissa. 
 

43 ARTIKLA 
 

Matkailu 
 

1. Sopimuspuolet pyrkivät parantamaan 
tietojenvaihtoa ja vahvistamaan parhaita käy-
tänteitä noudattaen Maailman matkailujärjes-
tön antamia matkailun maailmanlaajuisia eet-
tisiä sääntöjä sekä paikallisen Agenda 21 -
prosessin perustana olevia kestävän kehityk-
sen periaatteita varmistaakseen matkailualan 
tasapainoisen ja kestävän kehityksen. 

2. Sopimuspuolet sopivat aloittavansa yh-
teistyön muun muassa seuraavilla osa-
alueilla: 

a) luonnon- ja kulttuuriperintöjen suojele-
minen ja niihin liittyvien mahdollisuuksien 
mahdollisimman tehokas hyödyntäminen; 

b) matkailun kielteisten vaikutusten lieven-
täminen; 

c) paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä 
tukevien matkailuelinkeinon myönteisten 
vaikutusten lisääminen muun muassa eko- ja 
kulttuurimatkailua kehittämällä siten, että 
samalla varmistetaan paikallis- ja alkupe-
räisyhteisöjen koskemattomuuden kunnioit-
taminen ja niiden etujen huomioon ottami-
nen; 

d) tekninen apu ja valmiuksien kehittämi-
nen, myös päättäjille ja matkailualan johtajil-
le tarkoitetut koulutusohjelmat; 

e) sopimuspuolten matkailualan toimijoi-
den, myös matkanjärjestäjien ja matkatoimis-
tojen, kannustaminen kahdenvälisen yhteis-
työn, myös koulutuksen, kehittämiseen. 
 

44 ARTIKLA 
 
Teollisuuspolitiikkaa ja pk-yrityksiä koskeva 

yhteistyö 
 

Sopimuspuolet, jotka ottavat huomioon 
toistensa talouspolitiikan ja sen tavoitteet, 
sopivat edistävänsä yhteistyötä kaikilla so-
veltuvilla teollisuuspolitiikan aloilla tavoit-
teenaan pienten ja keskisuurten yritysten kil-
pailukyvyn parantaminen. Tätä yhteistyötä 
tehdään muun muassa seuraavilla tavoilla: 

a) vaihdetaan tietoja ja kokemuksia lain-
säädäntökehyksen ja muiden edellytysten 
luomisesta pienille ja keskisuurille yrityksille 
niiden kilpailukyvyn parantamiseksi; 
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b) edistetään taloudellisten toimijoiden vä-
lisiä yhteyksiä ja vaihtoja, kannustetaan yh-
teisinvestointeihin ja perustetaan yhteisyri-
tyksiä ja yhteisiä tietoverkkoja esimerkiksi 
unionin nykyisten horisontaalisten ohjelmien 
avulla etenkin pehmeän ja kovan teknologi-
an, myös uuden ja kehittyneen teknologian, 
siirron edistämiseksi kumppanien välillä; 

c) tiedotetaan rahoituksen saantiin ja mark-
kinoille pääsyyn, myös mikro- ja pienyrityk-
sille tarjolla oleviin tilintarkastus- ja kirjapi-
topalveluihin, liittyvistä kysymyksistä sekä 
kannustetaan näihin osa-alueisiin liittyvää 
innovointia ja vaihdetaan niihin liittyviä par-
haita käytänteitä; 

d) edesautetaan ja tuetaan sopimuspuolten 
yksityisen sektorin toimijoiden ja elinkei-
nonharjoittajien järjestöjen asianomaisia toi-
mia; 

e) edistetään yritysten sosiaalista vastuuta 
ja vastuullista yritystoimintaa, myös kestävää 
kulutusta ja tuotantoa; tätä yhteistyötä täy-
dennetään kuluttajiin liittyvillä näkökohdilla, 
joihin kuuluvat muun muassa tuotetiedot ja 
kuluttajien asema markkinoilla; 

f) toteutetaan standardeihin, teknisiin mää-
räyksiin ja vaatimustenmukaisuuden arvioin-
timenettelyihin liittyviä yhteisiä tutkimus-
hankkeita, annetaan näihin osa-alueisiin liit-
tyvää teknistä apua sekä tehdään niitä koske-
vaa yhteistyötä valituilla teollisuudenaloilla 
yhteisesti sovitun mukaisesti. 
 

45 ARTIKLA 
 

Talouspoliittinen vuoropuhelu 
 

Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä edistääkseen taloussuuntauksiaan ja -
politiikkaansa koskevaa tietojen vaihtoa sekä 
alueellisen taloudellisen yhteistyön ja yhden-
tymisen yhteydessä toteutetusta talouspolitii-
kan koordinoinnista saatujen kokemusten 
vaihtoa molemmille sopimuspuolille tärkeillä 
aloilla käyttämällä nykyisiä kahden- ja mo-
nenvälisiä mekanismeja; tähän kuuluu myös 
sopimuspuolten lakien ja hallinnollisten mää-
räysten mukainen tietojen vaihto valtion 
omistamien yritysten uudistamisesta ja yksi-
tyistämisestä. 
 

46 ARTIKLA 
 

Verotusta koskeva yhteistyö 
 

1. Sopimuspuolet, joiden tavoitteena on 
edistää ja kehittää taloudellista toimintaa ja 
jotka ottavat huomioon tarpeen luoda tarkoi-
tuksenmukainen sääntely- ja hallintokehys, 
sitoutuvat noudattamaan verotusalan hyvää 
hallintotapaa ja panemaan täytäntöön avoi-
muuden ja tietojenvaihdon periaatteet jäsen-
valtioiden ja Vietnamin kahdenvälisten vero-
sopimusten puitteissa. Sopimuspuolet sopivat 
lisäksi lisäävänsä kokemusten vaihtoaan, 
vuoropuheluaan ja yhteistyötään torjuakseen 
veronkiertoa ja muita verotukseen liittyviä 
haitallisia käytänteitä. 

2. Sopimuspuolet sopivat lisäävänsä vero-
tukseen liittyvää yhteistyötään parantaakseen 
sääntelyyn ja hallintoon liittyviä valmiuksi-
aan muun muassa vaihtamalla kokemuksia ja 
antamalla teknistä apua. 

3. Sopimuspuolet edistävät jäsenvaltioiden 
ja Vietnamin välillä tehtyjen kahdenvälisten 
verosopimusten tehokasta täytäntöönpanoa ja 
tukevat sitä, että uusien tällaisten sopimusten 
tekemistä harkitaan vastaisuudessa. 
 

47 ARTIKLA 
 

Yhteistyö rahoituspalvelujen alalla 
 

Sopimuspuolet sopivat käyvänsä vuoropu-
helua erityisesti vaihtaakseen tietoja ja ko-
kemuksia sääntely-ympäristöistään ja lisätäk-
seen yhteistyötä, jolla pyritään parantamaan 
pankki- ja vakuutustoimintaan ja muihin ra-
hoitusalan osa-alueisiin liittyviä kirjanpito-, 
tarkastus-, valvonta- ja sääntelyjärjestelmiä, 
myös toteuttamalla valmiuksien kehittämi-
seen liittyviä ohjelmia molemmille sopimus-
puolille tärkeillä aloilla. 
 

48 ARTIKLA 
 
Yhteistyö luonnonkatastrofien ehkäisemisek-

si ja niiden seurausten lieventämiseksi 
 

1. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteis-
työtä ehkäistäkseen luonnonkatastrofeja ja 
antaakseen tehokasta katastrofiapua, jotta 
ihmishenkien menetykset ja omaisuudelle, 
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luonnonvaroille, ympäristölle ja kulttuuripe-
rinnölle aiheutuvat vahingot olisivat mahdol-
lisimman vähäisiä, ja ne sopivat lisäksi otta-
vansa katastrofiriskien vähentämisen osaksi 
kaikkia toimialoja kansallisella ja paikallisel-
la tasolla. 

2. Tältä pohjalta sopimuspuolet sopivat 
a) vaihtavansa tietoja luonnonkatastrofien 

seurannasta, arvioinnista ja ennustamisesta 
sekä niitä koskevista varhaisvaroituksista, 

b) parantavansa valmiuksia vaihtamalla 
luonnonkatastrofien ehkäisyyn ja niiden seu-
rausten lieventämiseen liittyviä kokemuksia 
ja parhaita käytänteitä, 

c) antavansa toisilleen tukea katastrofinhal-
linnassa ja hätätoimissa tarvittavan teknolo-
gian sekä erityislaitteiden ja -materiaalien 
osalta, 

d) parantavansa vuoropuhelua luonnonka-
tastrofien hallinnasta ja hätätoimista vastaa-
vien viranomaistensa välillä alan yhteistyön 
tukemiseksi ja tehostamiseksi. 
 

49 ARTIKLA 
 

Kaupunki- ja aluesuunnittelu ja -kehitys 
 

1. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä yh-
teistyötä ja kumppanuutta tällä osa-alueella 
tunnustaen, että kaupunki- ja aluesuunnitte-
lulla ja -kehityksellä on tärkeä merkitys py-
rittäessä talouskasvuun, köyhyyden vähen-
tämiseen ja kestävään kehitykseen. 

2. Kaupunki- ja aluesuunnitteluun ja -
kehitykseen liittyvää yhteistyötä voidaan 
tehdä seuraavin tavoin: 

a) vaihtamalla kokemuksia kestävään kau-
punki- ja aluesuunnitteluun ja -kehitykseen 
liittyvistä toimenpiteistä, kuten 

– politiikasta, joka koskee kaupunkisuun-
nittelua ja siihen liittyvää infrastruktuuria, 
aluesuunnittelua, kaupunkialueiden laajene-
mista sekä historiallisten kaupunkialueiden 
suojelua ja kehittämistä, 

– kaupunkiverkostojen perustamisesta, jo-
hon osallistuvat keskus- ja paikallishallinto, 
myös kunnat, yhdistykset, valtiosta riippu-
mattomat järjestöt, urakoitsijat ja elinkeinon-
harjoittajien järjestöt, 

– paikkatietojärjestelmää hyödyntävästä 
arkkitehtuurin, suunnittelun ja kaupunkialu-
eiden laajenemisen hallinnasta, 

– kaupunkikeskusten suunnittelusta ja ke-
hittämisestä, keskusta-alueiden uudistamises-
ta ja kaupunkien ympäristösuunnittelusta, 

– kaupunki- ja maaseutualueiden välisistä 
suhteista, 

– kaupunkien teknisen infrastruktuurin ke-
hittämisestä, myös kaupunkien vesihuoltojär-
jestelmien kunnostamisesta ja parantamises-
ta, viemäröintijärjestelmien ja kiinteiden jät-
teiden käsittelyjärjestelmien rakentamisesta 
sekä ympäristön ja kaupunkimaiseman suoje-
lusta, 

b) tukemalla keskus-, alue- ja paikallista-
son johtajien koulutusta ja heidän valmiuksi-
ensa kehittämistä alue- ja kaupunkisuunnitte-
lussa, arkkitehtuurin hallinnassa ja arkkiteh-
tonisen perinnön säilyttämisessä, 

c) tekemällä yhteistyötä asianomaisissa 
kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:n 
asuinyhdyskuntaohjelman ja Maailman kau-
punkifoorumin puitteissa ja toteuttamalla täs-
sä yhteydessä yhteisiä tutkimusohjelmia ja 
järjestämällä työpajoja ja seminaareja, joissa 
vaihdetaan tietoja ja kokemuksia kaupunki-
suunnittelusta ja -kehittämisestä, myös kau-
punkien laajenemisesta, kaupunkisuunnitte-
lusta, maankäytöstä ja teknisen infrastruktuu-
rin kehittämisestä. 

3. Sopimuspuolet sopivat parantavansa 
alue- ja kaupunkiviranomaistensa välistä yh-
teistyötä ja tukevansa niiden välistä koke-
musten ja tietojen vaihtoa, jotta kaupunkeihin 
liittyvät monimuotoiset ongelmat voitaisiin 
ratkaista kestävää kehitystä tukevalla tavalla. 
 

50 ARTIKLA 
 

Työmarkkina-, työllisyys- ja sosiaaliasiat 
 

1. Vahvistaakseen globalisaation sosiaalista 
ulottuvuutta sopimuspuolet sopivat lisäävän-
sä yhteistyötään työmarkkina-, työllisyys- ja 
sosiaaliasioissa, myös työvoiman, alueellisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, työtervey-
den ja -turvallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon, elinikäisen oppimisen, henkilöstön 
kehittämisen, kansainvälisen muuttoliikkeen, 
ihmisarvoisen työn ja sosiaaliturvan osa-
alueilla. 

2. Sopimuspuolet vahvistavat, että on tar-
peen tukea kaikkia hyödyttävää globalisaa-
tioprosessia ja edistää täystyöllisyyttä ja työn 
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tuottavuutta sekä ihmisarvoista työtä olennai-
sena osana kestävää kehitystä ja köyhyyden 
vähentämistä YK:n yleiskokouksen päätös-
lauselman 60/1 ja YK:n talous- ja sosiaali-
neuvoston korkean tason osuudessa heinä-
kuussa 2006 hyväksytyn ministerijulistuksen 
mukaisesti. Sopimuspuolten yhteistyössä ote-
taan huomioon niiden taloudellisen ja yhteis-
kunnallisen tilanteen erityispiirteet ja keski-
näiset eroavuudet. 

3. Sopimuspuolet vahvistavat sitoumuksen-
sa noudattaa ja edistää kansainvälisesti hy-
väksyttyjä työnormeja, jotka on vahvistettu 
niissä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksissa, joiden osapuolia ne ovat, 
ja työelämän perusperiaatteita ja – oikeuksia 
koskevassa ILO:n julistuksessa. Sopimus-
puolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja anta-
vansa toisilleen teknistä apua edistääkseen 
kansainvälisesti hyväksyttyjen työnormien 
ratifioimista soveltuvin osin sekä pannakseen 
tehokkaasti täytäntöön ratifioimansa työnor-
mit. 

4. Sopimuspuolet pyrkivät isäntämaan la-
keja, edellytyksiä ja menettelyjä sekä sellai-
sia kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopi-
muksia, joiden osapuolia ne ovat, noudattaen 
varmistamaan, että laillisesti isäntämaan alu-
eella työskenteleviä toisen sopimuspuolen 
kansalaisia ei syrjitä kansalaisuuden perus-
teella muun muassa työehtojen, palkkauksen 
tai irtisanomisehtojen osalta muihin kolman-
sien maiden kansalaisiin verrattuna. 

5. Yhteistyöhön voi sisältyä yhteisen sopi-
muksen mukaisia erityisohjelmia ja -
hankkeita sekä valmiuksien kehittämistä, po-
litiikkaa koskevaa vuoropuhelua ja aloitteita 
molemmille sopimuspuolille tärkeillä osa-
alueilla kahden- tai monenvälisellä tasolla, 
kuten ASEMin, EU:n ja ASEAN-maiden yh-
teistyön tai ILO:n puitteissa. 
 

51 ARTIKLA 
 

Tilastointi 
 

1. Sopimuspuolet sopivat edistävänsä yh-
teistyötä tilastomenetelmien yhdenmukais-
tamisessa ja kehittämisessä, tilastotietojen 
kerääminen, käsittely, analysointi ja jakelu 
mukaan luettuina. 

2. Tätä varten ne sopivat tehostavansa yh-
teistyötään, myös alueellisilla ja kansainväli-
sillä foorumeilla, toteuttamalla hankkeita 
valmiuksien parantamiseksi ja teknisen avun 
antamiseksi muun muassa asettamalla käyt-
töön uudenaikaisia tilasto-ohjelmistoja ta-
voitteenaan parantaa tilastojen laatua. 
 

VII OSASTO 
 

INSTITUTIONAALINEN KEHYS 
 

52 ARTIKLA 
 

Sekakomitea 
 

1. Sopimuspuolet sopivat perustavansa se-
kakomitean, joka koostuu kummankin sopi-
muspuolen mahdollisimman korkean tason 
edustajista. Sekakomitean tehtävänä on 

a) varmistaa tämän sopimuksen moitteeton 
toiminta ja täytäntöönpano, 

b) vahvistaa tämän sopimuksen tavoitteita 
koskevat painopisteet, 

c) seurata sopimuspuolten välisten koko-
naisvaltaisten suhteiden kehittymistä ja antaa 
suosituksia tämän sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamisen tukemiseksi, 

d) pyytää tarvittaessa tietoja sopimuspuol-
ten välillä tehtyjen muiden sopimusten nojal-
la perustetuilta komiteoilta tai muilta elimiltä 
ja tarkastella niiden toimittamia kertomuksia, 

e) vaihtaa näkemyksiä ja tehdä ehdotuksia 
yhteisen edun mukaisista asioista, myös tule-
vasta toiminnasta ja sen toteuttamiseen käy-
tettävissä olevista resursseista, 

f) ratkaista tämän sopimuksen soveltamista 
tai tulkintaa koskevat erimielisyydet, 

g) tutkia kaikki toisen sopimuspuolen esit-
tämät velvoitteiden täyttämistä koskevat tie-
dot ja neuvotella toisen sopimuspuolen kans-
sa molempien sopimuspuolten hyväksyttä-
vissä olevan ratkaisun löytämiseksi 57 artik-
lan mukaisesti. 

2. Sekakomitea kokoontuu tavallisesti vuo-
sittain vuorotellen Hanoissa ja Brysselissä 
yhteisesti sovittavana päivänä. Myös ylimää-
räisiä sekakomitean kokouksia voidaan jär-
jestää sopimuspuolten niin sopiessa. Seka-
komitean puheenjohtajana toimii vuorotellen 
kummankin sopimuspuolen edustaja. Seka-
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komitean kokousten esityslistasta päätetään 
sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella. 

3. Sekakomitea perustaa alakomiteoita ja 
erityistyöryhmiä avukseen tehtäviensä hoi-
dossa. Alakomiteat ja työryhmät raportoivat 
toiminnastaan yksityiskohtaisesti sekakomi-
tealle sen kaikissa kokouksissa. 

4. Sopimuspuolet sopivat, että sekakomite-
an tehtävänä on myös huolehtia kaikkien so-
pimuspuolten välillä tehtyjen tai tehtävien 
alakohtaisten sopimusten tai pöytäkirjojen 
moitteettomasta toiminnasta. 

5. Sekakomitea vahvistaa oman työjärjes-
tyksensä. 
 

VIII OSASTO 
 

LOPPUMÄÄRÄYKSET 
 

53 ARTIKLA 
 

Yhteistyöresurssit 
 

1. Sopimuspuolet sopivat antavansa omien 
resurssiensa ja säännöstensä sallimissa ra-
joissa käyttöön asianmukaiset resurssit, myös 
rahoitusvarat, tässä sopimuksessa määrätty-
jen yhteistyötavoitteiden saavuttamiseksi. 

2. Sopimuspuolet kannustavat Euroopan 
investointipankkia jatkamaan toimintaansa 
Vietnamissa omien menettelyjensä ja rahoi-
tuskriteeriensä mukaisesti. 
 

54 ARTIKLA 
 

Tulevaa kehitystä koskeva lauseke 
 

1. Yhteistyötä lisätäkseen sopimuspuolet 
voivat keskinäisestä sopimuksesta laajentaa 
tämän sopimuksen soveltamisalaa esimerkik-
si täydentämällä sitä tiettyjä aloja tai toimin-
toja koskevilla sopimuksilla tai pöytäkirjoil-
la. Tällaisten erityissopimusten katsotaan 
olevan erottamaton osa tämän sopimukseen 
alaan kuuluvia kahdenvälisiä suhteita, ja ne 
muodostavat osan yhteisestä institutionaali-
sesta kehyksestä. 

2. Sopimuksen täytäntöönpanon osalta 
kumpikin sopimuspuoli voi tehdä ehdotuksia 
yhteistyön laajentamiseksi ottaen huomioon 
sopimuksen soveltamisesta saadut kokemuk-
set. 

55 ARTIKLA 
 

Muut sopimukset 
 

1. Tämä sopimus ja sen nojalla toteutetta-
vat toimet eivät rajoita jäsenvaltioiden val-
tuuksia tehdä kahdenvälistä yhteistyötä Viet-
namin kanssa tai tarvittaessa tehdä sen kans-
sa uusia kumppanuus- ja yhteistyösopimuk-
sia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroo-
pan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroo-
pan unionin toiminnasta tehtyyn sopimuk-
seen sisältyvien asian kannalta merkityksel-
listen määräysten soveltamista. 

2. Tämä sopimus ei vaikuta sellaisten si-
toumusten soveltamiseen tai täytäntöön-
panoon, joita sopimuspuolet ovat tehneet 
kolmansien osalta. 

3. Voimassa olevat sopimukset, jotka kos-
kevat tämän sopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvia yhteistyöaloja, katsotaan osaksi tä-
män sopimuksen mukaisia kahdenvälisiä 
suhteita ja osaksi yhteistä institutionaalista 
kehystä. 
 

56 ARTIKLA 
 

Sopimuksen soveltaminen ja tulkinta 
 

1. Kumpikin sopimuspuoli voi saattaa se-
kakomitean käsiteltäväksi kaikki tämän so-
pimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat 
erimielisyydet. 

2. Sekakomitea voi ratkaista asian antamal-
la suosituksen. 
 

57 ARTIKLA 
 

Velvoitteiden täyttäminen 
 

1. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tämän 
sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttä-
miseksi tarvittavat yleiset ja erityiset toimen-
piteet ja varmistavat, että ne toimivat tässä 
sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja 
tarkoitusten mukaisesti. 

2. Jos jompikumpi sopimuspuoli katsoo, et-
tä toinen sopimuspuoli on jättänyt täyttämät-
tä jonkin tämän sopimuksen mukaisen vel-
voitteensa, se voi toteuttaa aiheelliset toi-
menpiteet. 
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3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on 
kyse olennaisesta sopimusrikkomuksesta, ky-
seinen sopimuspuoli esittää ennen toimenpi-
teiden toteuttamista sekakomitealle kaikki ti-
lanteen perusteelliseksi tutkimiseksi tarvitta-
vat tiedot sopimuspuolten kannalta hyväksyt-
tävän ratkaisun saavuttamiseksi. 

4. Sopimuspuolet sopivat, että sopimuksen 
oikean tulkinnan ja soveltamisen varmistami-
seksi 57 artiklan 2 kohtaan sisältyvällä ilma-
uksella ’aiheelliset toimenpiteet’ tarkoitetaan 
toimenpiteitä, jotka ovat kansainvälisen oi-
keuden mukaisia ja tämän sopimuksen mu-
kaisten velvoitteiden noudattamatta jättämi-
seen nähden oikeasuhteisia. Ensisijaisesti on 
valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheut-
tavat vähiten haittaa tämän sopimuksen toi-
minnalle. Toimenpiteistä ilmoitetaan välit-
tömästi toiselle sopimuspuolelle, ja niistä 
neuvotellaan sekakomiteassa toisen sopi-
muspuolen sitä pyytäessä. 
 

58 ARTIKLA 
 

Apuvälineet 
 

Helpottaakseen tämän sopimuksen nojalla 
tehtävää yhteistyötä sopimuspuolet sopivat 
järjestävänsä yhteistyön täytäntöönpanoon 
osallistuville virkamiehille ja asiantuntijoille 
tehtävien hoitamista varten tarvittavat apuvä-
lineet kummankin sopimuspuolen sisäisten 
sääntöjen ja hallinnollisten määräysten mu-
kaisesti. 
 

59 ARTIKLA 
 

Julistukset 
 

Tähän sopimukseen liitetyt julistukset ovat 
erottamaton osa sopimusta. 
 

60 ARTIKLA 
 

Alueet, joihin sopimusta sovelletaan 
 

Tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jo-
hon sovelletaan Euroopan unionista tehtyä 
sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, ja 
Vietnamin sosialistisen tasavallan alueeseen. 
 

61 ARTIKLA 
 

Sopimuspuolten määrittely 
 

Tässä sopimuksessa ’sopimuspuolilla’ tar-
koitetaan unionia tai sen jäsenvaltioita taikka 
unionia ja sen jäsenvaltioita niiden toimival-
lan mukaisesti sekä Vietnamin sosialistista 
tasavaltaa. 
 

62 ARTIKLA 
 
Kansallinen turvallisuus ja tietojen luovutta-

minen 
 

Mikään tässä sopimuksessa ei oikeuta edel-
lyttämään jommaltakummalta sopimuspuo-
lelta tietoja, joiden luovuttamisen se katsoo 
olevan keskeisten turvallisuusetujensa vas-
taista. 
 

63 ARTIKLA 
 

Voimaantulo ja voimassaoloaika 
 

1. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, 
jona tätä varten tarvittavat oikeudelliset me-
nettelyt jälkimmäisenä päätökseen saattanut 
sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle sopi-
muspuolelle kyseisten menettelyjen päätök-
seen saattamisesta. 

2. Sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen 
voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpitei-
tä vuodeksi kerrallaan, jollei kumpikaan so-
pimuspuoli ilmoita kuusi kuukautta ennen 
kyseessä olevan yksivuotisen voimassaolo-
jakson päättymistä toiselle sopimuspuolelle 
kirjallisesti aikomuksestaan olla jatkamatta 
sopimuksen voimassaoloa. 

3. Sopimukseen mahdollisesti tehtävistä 
muutoksista sovitaan sopimuspuolten kesken. 
Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun 
tarvittavat muodollisuudet jälkimmäisenä 
täyttänyt sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle 
sopimuspuolelle kaikkien tarvittavien muo-
dollisuuksien täyttämisestä. 

4. Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisa-
noa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopi-
muksen irtisanominen tulee voimaan kuusi 
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kuukautta sen jälkeen, kun toinen sopimus-
puoli on vastaanottanut ilmoituksen. 
 

64 ARTIKLA 
 

Ilmoitukset 
 

Sopimuksen 63 artiklan mukaiset ilmoituk-
set toimitetaan Euroopan unionin neuvoston 
pääsihteerille ja Vietnamin ulkoasiainminis-
teriölle. 
 

65 ARTIKLA 
 

Todistusvoimainen teksti 
 

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappalee-
na bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, 
italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, por-
tugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, 
saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tans-
kan, tšekin, unkarin, viron ja vietnamin kie-
lellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoi-
mainen.
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LIITE 
 

YHTEINEN JULISTUS MARKKINATA-
LOUSASEMASTA 

 
Sopimuspuolet parantavat yhteistyötään, 

jolla pyritään Vietnamin markkinatalousase-
man varhaiseen tunnustamiseen asianomaisia 
menettelyjä noudattaen mahdollisimman 
pian. 
 
EUROOPAN UNIONIN YKSIPUOLINEN 

JULISTUS YLEISESTÄ 
TULLIETUUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

 
Euroopan unioni katsoo, että yleisellä tul-

lietuusjärjestelmällä on tärkeä merkitys kau-
pan kehitykselle, ja se lisää yhteistyötään 
muun muassa vuoropuhelun, vaihtojen ja 
valmiuksien kehittämisen avulla varmistaak-
seen, että Vietnam hyödyntää järjestelmää 
mahdollisimman tehokkaasti sopimuspuolten 
asianmukaisten menettelyjen ja EU:n kehit-
tyvän kauppapolitiikan mukaisesti. 
 
YHTEINEN JULISTUS 24 ARTIKLASTA 

(YHTEISTYÖ RAHANPESUN JA 
TERRORISMIN RAHOITUKSEN TOR-

JUNNASSA) 
 
 
 

 
 
 

Sopimuspuolet sopivat, että sekakomitea 
laatii luettelon niistä toimivaltaisista viran-
omaisista, jotka vastaavat tämän artiklan mu-
kaisesta tietojenvaihdosta. 
 
YHTEINEN JULISTUS 57 ARTIKLASTA 

(VELVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN) 
 

Sopimuspuolet sopivat, että sopimuksen 
oikean tulkinnan ja soveltamisen varmistami-
seksi 57 artiklan 3 kohtaan sisältyvällä ilma-
uksella ’olennainen sopimusrikkomus’ tar-
koitetaan vuonna 1969 tehdyn valtiosopi-
musoikeutta koskevan Wienin yleissopimuk-
sen, jäljempänä ’Wienin yleissopimus’, 60 
artiklan 3 kohdan mukaisesti 

a) sopimuksen purkamista Wienin yleisso-
pimuksen vastaisesti, tai 

b) 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 8 artik-
lassa tarkoitettujen sopimuksen olennaisten 
osien rikkomista.  

Olennaisen sopimusrikkomuksen tapauk-
sessa toimenpiteestä on välittömästi ilmoitet-
tava toiselle sopimuspuolelle. Toisen sopi-
muspuolen pyynnöstä sekakomitea järjestää 
enintään 30 päivän kuluessa kiireelliset neu-
vottelut, joissa tutkitaan perusteellisesti kaik-
ki toimenpiteen osatekijät tai perusteet sopi-
muspuolten hyväksyttävissä ole-
van ratkaisun saavuttamiseksi.

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


