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PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber 
schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06050/2019),

– având în vedere proiectul de Acord de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană și 
Republica Socialistă Vietnam (06051/2019),

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului 
privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o 
parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (0000/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, 
articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 
alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0023/2019),

– având în vedere Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare (APC) între 
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă 
Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012, și care a intrat în 
vigoare în octombrie 20161,

– având în vedere Acordul-cadru de participare, semnat la 17 octombrie 2019, care va 
facilita participarea Vietnamului la operațiunile conduse de Uniunea Europeană de 
gestionare a crizelor civile și militare și va demonstra angajamentul ferm al ambelor 
părți pentru o abordare multilaterală bazată pe norme a păcii și securității internaționale;

– având în vedere avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017 în cadrul 
procedurii 2/152, solicitat la data de 10 iulie 2015 de către Comisia Europeană, în 
temeiul articolului 218 alineatul (11) din TFUE,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și 
de perspectivă privind comerțul și investițiile3,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică 
comercială și de investiții mai responsabilă”,

– având în vedere decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de a desfășura negocieri 
bilaterale în vederea încheierii de ALS cu statele membre individuale ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

1 JO L 329, 3.12.2016, p. 8.
2 Avizul Curții de Justiție din 16 mai 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 JO C 101, 16.3.2018, p. 30.
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– având în vedere directivele de negociere din 23 aprilie 2007 pentru încheierea unui ALS 
interregional cu statele membre ale ASEAN,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2016 referitoare la Vietnam4,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de 
exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa5,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2018 referitoare la Vietnam, în special în 
ceea ce privește situația prizonierilor politici6,

– având în vedere decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2016 în cauza 
1409/2014/MHZ privind neefectuarea de către Comisia Europeană a unei evaluări 
prealabile a impactului asupra drepturilor omului în contextul acordului de liber schimb 
dintre UE și Vietnam7, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind 
acțiunea externă a Uniunii,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 91, articolul 100, articolul 168 și articolul 207, coroborate cu articolul 218 
alineatul (6) litera (a) punctul (v),

– având în vedere concluziile Consiliului privind munca copiilor din 20 iunie 2016,

– având în vedere concluziile Consiliului referitoare la afaceri și drepturile omului din 20 
iunie 2016,

– având în vedere impactul economic al Acordului de liber schimb UE-Vietnam8, 

– având în vedere Evaluarea periodică universală pe 2019 privind Vietnamul, realizată de 
către Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU;

– având în vedere concluziile misiunii sale de informare în Vietnam (din perioada 
28 octombrie - 1 noiembrie 2018) și evaluarea Comisiei din mai 2018 privind 
progresele înregistrate de această țară în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) în urma notificării de către Comisie a unui „cartonaș galben” la 
23 octombrie 2017,

– având în vedere rezoluția sa legislativă din ...9 referitoare la proiectul de decizie,

– având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe, cel al Comisiei pentru 
dezvoltare și cel al Comisiei pentru pescuit, 

4 J C 86, 6.3.2018, p. 122.
5 JO C 369, 11.10.2018, p. 73.
6 Texte adoptate, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/ro/decision/en/64308
8 A se vedea: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
9 Texte adoptate, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/ro/decision/en/64308
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
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– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0017/2020),

A. întrucât Vietnamul este un partener strategic pentru Uniunea Europeană și întrucât UE 
și Vietnamul au o agendă comună, aceea de a stimula creșterea și ocuparea forței de 
muncă, pentru a îmbunătăți competitivitatea, pentru a combate sărăcia, pentru a realiza 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și pentru a împărtăși un angajament ferm față 
de comerțul deschis și bazat pe norme și sistemul comercial multilateral; 

B. întrucât acesta este al doilea acord comercial bilateral încheiat între UE și un stat 
membru al ASEAN și întrucât acesta reprezintă un pas important către un ALS 
interregional; întrucât acest acord, împreună cu ALS între UE și Republica Singapore, 
la care Parlamentul și-a dat acordul la 13 februarie 2019, va servi, de asemenea, drept 
criteriu de referință pentru acordurile pe care UE le negociază în prezent cu alte 
economii principale ale ASEAN;

C. întrucât se preconizează că 90 % din creșterea economică mondială viitoare va fi 
generată în afara Europei, o parte semnificativă a acesteia fiind produsă în Asia;

D. întrucât Vietnamul a aderat la OMC în 2007 și este în prezent o economie deschisă și 
favorabilă liberului schimb, după cum o demonstrează cele 16 acorduri comerciale 
încheiate cu 56 de țări;

E. întrucât Vietnamul este membru fondator al Parteneriatului transpacific cuprinzător și 
progresiv (CPTPP) și parte la negocierile încheiate recent privind Parteneriatul 
economic regional cuprinzător (RCEP);

F. întrucât Vietnamul este o economie în plină expansiune, competitivă și conectată, cu 
aproape 100 de milioane de cetățeni, o clasă de mijloc în creștere și o forță de muncă 
tânără și dinamică, dar rămâne o economie cu venituri medii inferioare, confruntată cu 
provocări specifice în materie de dezvoltare, după cum o ilustrează poziția sa în indicele 
dezvoltării umane al PNUD, în care este în prezent pe locul 116 din 189 de țări;

G. întrucât Vietnamul este, de asemenea, una dintre țările cu cea mai rapidă creștere din 
ASEAN, cu o rată medie de creștere a PIB-ului de aproximativ 6,51 % în perioada 
2000-2018; întrucât se estimează că această creștere va continua la rate aproape la fel de 
ridicate și în anii următori;

H. întrucât UE este în prezent cel de-al treilea partener comercial al Vietnamului ca 
mărime, după China și Coreea de Sud, și a doua sa piață de export ca mărime, după 
SUA; întrucât exporturile UE în această țară au crescut în ultimii zece ani anual cu o 
medie estimată de 5-7 %; întrucât evaluarea impactului economic realizată de Comisie a 
prevăzut „câștiguri la export în valoare de 8 miliarde EUR până în 2035 pentru 
întreprinderile din UE”, exporturile Vietnamului către UE fiind „preconizate să crească 
cu 15 miliarde EUR”; întrucât este important ca oportunitățile oferite de acest acord să 
fie maximizate într-un mod cât mai incluziv pentru întreprinderi, în special pentru 
IMM-uri; 

I. întrucât Consiliul a subliniat că este în interesul UE să continue să aibă un rol de 
avangardă în realizarea Agendei 2030, într-un mod coerent, cuprinzător și eficace, ca o 
prioritate generală a UE, pentru binele cetățenilor săi și pentru menținerea credibilității 
sale în Europa și la nivel mondial; întrucât, în scrisoarea de misiune trimisă tuturor 
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comisarilor desemnați, Președinta aleasă von der Leyen a insistat că fiecare comisar va 
asigura îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite în domeniul lor de politică;

J. întrucât Vietnamul se confruntă în continuare cu provocări în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă, drepturile omului, politice și civile, în special în ceea ce privește 
situația minorităților, libertățile fundamentale, libertatea credințelor religioase și 
libertatea presei, și exploatarea resurselor naturale precum nisipul, resursele de pescuit 
și lemnul, gestionarea deșeurilor și poluarea; regretă faptul că UE și Vietnam continuă 
să ia poziții diferite cu privire la recomandările organismelor internaționale din 
domeniul drepturilor omului referitoare la Vietnam și la punerea în aplicare a acestor 
recomandări, de exemplu cele referitoare la Pactul internațional cu privire la drepturile 
civile și politice (PIDCP); întrucât munca forțată a deținuților rămâne o problemă în 
Vietnam; 

K. întrucât, în pofida reformelor economice și politice inițiate în 1986, Vietnamul este în 
continuare un stat cu partid unic care nu recunoaște libertăți fundamentale cum ar fi 
libertatea de asociere, libertatea de exprimare, libertatea religioasă și libertatea presei; 
întrucât caracterul represiv al regimului și încălcarea gravă și sistematică a drepturilor 
omului în Vietnam au fost prezentate de Serviciul European de Acțiune Externă în 
Raportul anual 2018 al UE privind drepturile omului și democrația în lume, subliniind 
în special numărul din ce în ce mai mare de deținuți politici din această țară;

L. întrucât în rezoluția sa din 15 noiembrie 2018, Parlamentul a invitat guvernul din 
Vietnam „să abroge, să revizuiască sau să modifice toate legile represive, în special 
Codul penal”; întrucât acest apel nu a fost urmat de Vietnam; întrucât niciuna dintre 
recomandările de modificare sau de abrogare a dispozițiilor abuzive din legislația penală 
făcute în ultima Evaluare periodică universală din martie 2019 nu a fost acceptată de 
către Vietnam;

M. întrucât ALS UE-Vietnam recunoaște că este important să se asigure conservarea și 
gestionarea sustenabilă a resurselor biologice și a ecosistemelor marine, împreună cu 
promovarea acvaculturii sustenabile și prevede la articolul 13.9 cooperarea în domeniul 
combaterii pescuitului INN;

N. întrucât unele produse pe bază de pește, cum ar fi cele cu codurile NC 1604 14 21 și 
1604 14 26, nu sunt incluse în regimul fără taxe vamale în cadrul ALS din cauza 
caracterului lor sensibil pentru Uniunea Europeană;

O. întrucât este recunoscut faptul că pescuitul INN este considerat activitate infracțională 
organizată pe mare, care are un impact ecologic și socioeconomic dezastruos la nivel 
mondial și creează o concurență neloială pentru industria europeană a pescuitului;

P. întrucât Vietnamul este al patrulea cel mai mare producător mondial de pește, urmat de 
Uniunea Europeană, și al patrulea cel mai mare producător de produse de acvacultură;

Q. întrucât UE este cel mai mare actor comercial în domeniul produselor pescărești și de 
acvacultură din lume ca valoare, atingând un volum al schimburilor comerciale de peste 
2,3 miliarde EUR în 2017; întrucât UE importă peste 65 % din produsele din pește pe 
care le consumă și este unul dintre cei mai mari investitori străini în Vietnam; 
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R. întrucât Vietnamul a obținut până în prezent protecție pentru un produs cu indicație 
geografică (IG) – Phú Quốc, o varietate de sos de pește – ca denumire de origine 
protejată (DOP) în cadrul sistemelor de calitate ale UE; întrucât ALS UE-Vietnam 
prevede protejarea a 169 de indicații geografice ale UE pentru vinuri, băuturi spirtoase 
și produse alimentare în Vietnam și protecția reciprocă a 39 de indicații geografice 
vietnameze în UE;

S. întrucât Vietnamul are o piață de 95 de milioane de consumatori cu o veche tradiție a 
consumului de pește și produse de acvacultură și este al doilea partener comercial al UE 
în regiunea ASEAN; întrucât pescuitul ar putea reprezenta pentru întreprinderile mici și 
mijlocii europene un puternic potențial de creștere și de beneficii semnificative; întrucât 
acest sector prezintă un interes vital pentru prosperitatea și inovarea europeană,

1. subliniază că ALS UE-Vietnam (EVFTA) este cel mai cuprinzător și ambițios acord 
încheiat vreodată între UE și o țară în curs de dezvoltare și ar trebui să fie un punct de 
referință pentru angajamentul UE față de țările în curs de dezvoltare, în special în 
regiunea ASEAN; reamintește că Vietnamul va rămâne un beneficiar al SGP pentru o 
perioadă de tranziție de doi ani de la intrarea în vigoare a ALS;

2. ia act de faptul că negocierile au început în iunie 2012 și au fost încheiate în decembrie 
2015 după 14 runde de negocieri și regretă întârzierile ulterioare în prezentarea 
acordului pentru semnare și ratificare, în special întârzierea Consiliului în a solicita 
aprobarea Parlamentului European în timp util înainte de alegerile europene;

3. subliniază importanța economică și strategică a acestui acord, deoarece UE și Vietnam 
împărtășesc obiective comune - stimularea creșterii economice și a ocupării forței de 
muncă, stimularea competitivității, combaterea sărăciei, consolidarea sistemului 
comercial multilateral bazat pe norme, realizarea ODD și sprijinirea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale lucrătorilor; atrage atenția asupra considerentelor 
geopolitice care fac ca partenerii UE din zona Orientului Îndepărtat să fie actori 
esențiali, într-un mediu geoeconomic regional complex; 

4. ia act de faptul că articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că 
acțiunile desfășurate de Uniune pe scena internațională se ghidează după principiile 
democrației, ale statului de drept, ale universalității și indivizibilității drepturilor omului 
și ale libertăților fundamentale, respectul pentru demnitatea umană, principiile egalității 
și solidarității și respectarea principiilor prevăzute de Carta ONU și dreptul 
internațional; subliniază necesitatea de a respecta principiul coerenței politicilor cu 
obiectivele cooperării pentru dezvoltare, în conformitate cu articolul 208 din TFUE;

5. subliniază importanța acordului în ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor din 
UE în regiune; ia act de faptul că întreprinderile europene se confruntă cu o concurență 
mai puternică din partea țărilor cu care Vietnamul a încheiat deja acorduri de liber 
schimb, în special Acordul de parteneriat transpacific cuprinzător și progresiv (CPTPP);

6. speră că acordul, alături de Acordul de liber schimb UE-Singapore, va face pași 
suplimentari în vederea stabilirii unor standarde și norme înalte în regiunea ASEAN, 
contribuind la pregătirea terenului pentru un viitor acord comercial și de investiții 
interregional; subliniază că acordul transmite, de asemenea, un semnal puternic în 
favoarea comerțului liber, echitabil și reciproc în vremuri de tendințe protecționiste tot 
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mai mari și de punere serioasă sub semnul întrebării a comerțului multilateral bazat pe 
norme; subliniază că acordul ajută UE să își consolideze prezența în regiunea ASEAN, 
ținând seama de concluziile recente ale Parteneriatului economic regional cuprinzător 
(RCEP) și de intrarea în vigoare a Acordului de parteneriat transpacific cuprinzător și 
progresiv (CPTPP); subliniază, de asemenea, că acordul permite UE să își promoveze 
standardele și valorile în regiune; își reiterează susținerea totală pentru multilateralism și 
subliniază că este important să se realizeze o reformă sustenabilă și ambițioasă a OMC, 
care să asigure un comerț internațional bazat pe norme; 

7. subliniază că acordul va elimina peste 99 % din totalul tarifelor10; ia act de faptul că 
Vietnamul va liberaliza 65 % din taxele de import pentru exporturile UE după intrarea 
în vigoare, iar restul taxelor vor fi eliminate treptat pe o perioadă de 10 ani; observă, de 
asemenea, că UE va liberaliza 71 % din importurile sale la intrarea în vigoare, iar 99 % 
vor fi scutite de taxe vamale după o perioadă de șapte ani; subliniază că acordul va 
conține, de asemenea, dispoziții specifice pentru a aborda barierele netarifare pentru 
exporturile UE, care constituie adesea un obstacol semnificativ pentru IMM-uri; 
consideră că Acordul de liber schimb UE-Vietnam (EVFTA) poate contribui la 
soluționarea deficitului comercial al UE cu Vietnamul, exploatând potențialul de 
creștere al țării ASEAN în următorii ani;

8. subliniază că este important să se asigure eficacitatea și fiabilitatea controalelor, 
inclusiv prin intensificarea cooperării vamale în Europa, pentru a evita ca acordul să 
devină o punte de intrare pentru mărfurile din alte țări pe teritoriul european;

9. ia act de îmbunătățirea accesului în cadrul acestui acord la achizițiile publice din 
Vietnam, în conformitate cu Acordul privind achizițiile publice (AAP), întrucât 
Vietnamul nu este încă membru al AAP; subliniază că capitolul privind achizițiile 
publice din cadrul EVFTA realizează un grad de transparență și de echitate procedurală 
comparabil cu alte acorduri de liber schimb pe care UE le-a semnat cu țări dezvoltate și 
cu țări în curs de dezvoltare mai avansate; subliniază că acordul nu trebuie să limiteze 
normele interne în materie de achiziții publice atunci când se stabilesc cerințele privind 
achizițiile și solicitările în domenii precum mediul, condițiile de muncă și de încadrare 
în muncă;

10. salută faptul că dispozițiile privind regulile de origine incluse în EVFTA urmează 
abordarea UE și că principalele caracteristici ale acestora sunt identice cu cele prevăzute 
în SGP al UE, precum și în acordul comercial încheiat de UE cu Singapore; invită 
Comisia să monitorizeze punerea în aplicare corespunzătoare și fidelă a acestor norme, 
acordând o atenție deosebită conținutului național, și să combată orice tip de manipulare 
și abuz, cum ar fi reambalarea produselor care provin din țări terțe.

11. observă că Vietnamul nu va mai putea utiliza sistemul de cumul de la alți parteneri 
comerciali care sunt beneficiari ai SGP în regiune pentru a fi în măsură să respecte 

10 Exporturile UE în Vietnam: 65 % din taxe urmează să dispară odată cu intrarea în vigoare a ALS, iar restul 
urmează să fie eliminate pe o perioadă de până la 10 ani (de exemplu, pentru a proteja sectorul autovehiculelor 
din Vietnam de concurența europeană, taxele pentru autoturisme vor rămâne pe toată perioada de 10 ani); 
Exporturile vietnameze către UE: 71 % din taxe urmează să dispară odată cu intrarea în vigoare, restul urmând a 
fi eliminate treptat pe o perioadă de până la șapte ani.
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regulile de origine; subliniază faptul că regulile de origine din acordurile de liber 
schimb nu ar trebui să afecteze în mod inutil lanțurile valorice existente, în special cu 
țările care beneficiază în prezent de sistemele SGP, SGP+ sau EBA;

12. subliniază faptul că aproximativ 169 de indicații geografice ale UE vor beneficia de 
recunoaștere și protecție pe piața vietnameză la un nivel comparabil cu cel al legislației 
UE, având în vedere faptul că Vietnamul este o importantă piață de export în Asia 
pentru exporturile de alimente și băuturi din UE; consideră că această listă ar trebui 
extinsă în viitorul apropiat; subliniază în plus că unele sectoare agricole ale UE, precum 
orezul, ar putea fi afectate în mod negativ de dispozițiile ALS; invită, în acest sens, 
Comisia să monitorizeze constant fluxul importurilor acestor produse sensibile și să 
utilizeze pe deplin dispozițiile din regulamentul privind clauza de salvgardare atunci 
când sunt îndeplinite cerințele juridice și economice, pentru a evita orice impact negativ 
asupra sectoarelor agricole ale UE, ca o consecință directă a punerii în aplicare a ALS;

13. salută capitolul solid privind măsurile sanitare și fitosanitare, care va institui o 
procedură unică și transparentă pentru aprobarea exporturilor de produse alimentare din 
UE către Vietnam, pentru a accelera aprobarea cererilor de export ale UE și pentru a 
evita tratamentul discriminatoriu; salută angajamentul Vietnamului de a aplica aceleași 
cerințe în materie de import produselor similare care provin din toate statele membre ale 
UE;

14. reamintește că, în ceea ce privește serviciile, Vietnamul depășește angajamentele sale 
din cadrul OMC, prevede un acces substanțial mai bun la o serie de subsectoare de 
afaceri și oferă acces nou pe piață sectoarelor precum serviciile de ambalare, târgurile 
comerciale și serviciilor de expoziție sau închiriere/leasing; subliniază faptul că 
Vietnamul a deschis pentru prima dată servicii de învățământ superior transfrontaliere; 
salută utilizarea unei liste pozitive în programul de servicii;

15. subliniază că o ratificare rapidă a EVFTA poate ajuta Vietnamul să îmbunătățească 
protecția DPI și poate garanta cele mai înalte standarde de producție și o calitate optimă 
pentru consumatori; subliniază că Vietnamul va adera la tratatele privind internetul ale 
Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care stabilesc standarde 
pentru a împiedica accesul online neautorizat sau utilizarea neautorizată de opere 
creative, pentru a proteja drepturile proprietarilor și pentru a aborda provocările pe care 
noile tehnologii și metode de comunicare le reprezintă pentru DPI; subliniază 
importanța strategică a capacității de a stabili standarde într-o regiune care se confruntă 
cu tendințe de decuplare în ceea ce privește mecanismele normative și de standardizare; 
reiterează faptul că lipsa unor cadre de reglementare solide ar putea determina o 
uniformizare la un nivel inferior și o concurență negativă în ceea ce privește dispozițiile 
juridice importante; subliniază că promovarea accesului la medicamente rămâne un 
pilon esențial al politicii UE și că dispozițiile referitoare la drepturile de proprietate 
intelectuală din acord legate de produsele farmaceutice sunt adaptate în mod specific la 
nivelul de dezvoltare, la actualul cadru de reglementare și la preocupările legate de 
sănătatea publică din Vietnam ;

16. regretă faptul că acordul nu conține un capitol specific privind IMM-urile, dar constată 
că diferite dispoziții privind IMM-urile sunt incluse, cu toate acestea, în mai multe 
dintre componentele sale; subliniază că etapa de punere în aplicare va fi esențială pentru 
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introducerea unui plan de acțiune pentru a ajuta IMM-urile să utilizeze oportunitățile 
oferite de acord, începând cu creșterea transparenței și difuzarea tuturor informațiilor 
relevante, deoarece acest sector al economiei este de un interes vital pentru prosperitate 
și inovare în Europa; consideră că, în perspectiva unei posibile revizuiri a acordului, 
Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea de a introduce un capitol privind IMM-urile; 

17. salută dispozițiile privind cooperarea în domeniul bunăstării animalelor, inclusiv 
asistența tehnică și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea unor standarde ridicate 
în materie de bunăstare a animalelor, și încurajează părțile să le utilizeze pe deplin; 
îndeamnă părțile să elaboreze, cât mai curând posibil, un plan de acțiune pentru 
cooperarea privind bunăstarea animalelor, care să includă un program de formare, de 
consolidare a capacităților și de asistență în cadrul acordului, pentru a proteja bunăstarea 
animalelor în momentul uciderii și pentru a proteja mai bine animalele în exploatații și 
în timpul transportului în Vietnam;

18. subliniază că acordul specifică dreptul UE de a aplica propriile standarde pentru toate 
bunurile și serviciile vândute în Uniune, reamintind principiul UE al precauției; 
subliniază că standardele ridicate ale UE, inclusiv în ceea ce privește legislațiile 
naționale, reglementările și acordurile colective, nu ar trebui considerate niciodată drept 
bariere în calea comerțului;

19. regretă că acordul nu include o dispoziție privind transferurile transfrontaliere de date; 
consideră că, într-o viitoare revizuire a acordului, ar trebui inclusă o astfel de dispoziție, 
care să respecte legislația UE privind protecția datelor și protecția vieții private și 
subliniază că orice rezultat viitor trebuie supus aprobării Parlamentului; constată, în 
acest sens, că Regulamentul general privind protecția datelor este pe deplin compatibil 
cu excepțiile generale prevăzute de GATS;

20. subliniază faptul că EVFTA include un capitol cuprinzător și obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) care se ocupă de aspectele legate de muncă și de 
mediu, bazat pe convențiile și normele multilaterale general acceptate; subliniază că 
forța executorie a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă ar putea fi 
îmbunătățită în mod semnificativ, în primul rând prin luarea în considerare, printre 
diverse metode de punere în aplicare, a unui mecanism bazat pe sancțiuni ca soluție de 
ultimă instanță și, în al doilea rând, printr-o reformă a sistemului Grupului consultativ 
intern (GCI), astfel cum a solicitat în repetate rânduri Parlamentul și a menționat, de 
asemenea, în scrisoarea de misiune a noului comisar pentru comerț al UE; subliniază că 
capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă este conceput pentru a contribui la 
realizarea unor obiective politice mai ample ale UE, în special în ceea ce privește 
creșterea favorabilă incluziunii, combaterea schimbărilor climatice, promovarea 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor lucrătorilor și, în general, respectarea valorilor 
UE; subliniază că acordul este, de asemenea, un instrument de dezvoltare și progres 
social în Vietnam, sprijinind eforturile Vietnamului de îmbunătățire a drepturilor 
lucrătorilor și a protecției muncii și a mediului; solicită instituirea rapidă și funcționarea 
unor grupuri consultative interne extinse și independente și solicită Comisiei să 
coopereze intens cu autoritățile vietnameze și să le ofere sprijinul necesar; invită 
Comitetul mixt să înceapă imediat să consolideze aplicarea dispozițiilor privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă;

21. solicită instituirea unui comitet comun al Adunării Naționale vietnameze și al 
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Parlamentului European pentru a îmbunătăți coordonarea și revizuirea măsurilor din 
capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă, precum și punerea în aplicare a 
acordului în ansamblu; salută poziția favorabilă a președintelui Adunării Naționale a 
Vietnamului față de acest apel la acțiune și solicită negocierea rapidă a unui 
memorandum de înțelegere între cele două parlamente; 

22. salută măsurile concrete luate până în prezent de guvernul vietnamez, inclusiv 
modificarea legislației muncii și a cadrului juridic privind vârsta minimă la locul de 
muncă, ce vizează abolirea muncii copiilor și asumarea angajamentelor privind 
nediscriminarea și egalitatea de gen la locul de muncă; se așteaptă ca această nouă 
legislație să fie completată prin decrete de punere în aplicare și să fie pusă în aplicare pe 
deplin de autoritățile vietnameze cât mai curând posibil; 

23. ia act de reducerea muncii copiilor în Vietnam în ultimii ani, reamintind că Vietnamul a 
fost prima țară din Asia și a doua din lume care a ratificat Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului; invită, de asemenea, guvernul vietnamez să prezinte o foaie de 
parcurs ambițioasă pentru eradicarea muncii copiilor până în 2025 și să elimine munca 
forțată, sclavia modernă și traficul de ființe umane până în 2030; așteaptă cu interes 
evaluarea OIM în timp util, înainte de ratificarea acordului; invită UE și Vietnamul să 
coopereze pentru a elabora un plan de acțiune, însoțit de programele UE disponibile, 
pentru a combate munca copiilor, și care să includă cadrul necesar de diligență pentru 
întreprinderi; 

24. cu toate acestea, subliniază faptul că, în pofida acestor progrese, rămân provocări 
importante și îndeamnă autoritățile vietnameze să se angajeze mai mult pentru o agendă 
progresistă a drepturilor lucrătorilor prin măsuri concrete, salutând, în acest sens, 
adoptarea Codului muncii reformat la 20 noiembrie 2019; salută, de asemenea, 
ratificarea Convenției fundamentale a OIM 98 (negocierea colectivă) la 14 iunie 2019 și 
angajamentul guvernului vietnamez de a ratifica două convenții fundamentale restante, 
și anume 105 (abolirea muncii forțate) în 2020 și 87 (libertatea de asociere) în 2023, și 
invită autoritățile vietnameze să furnizeze o foaie de parcurs credibilă pentru ratificarea 
acestora; subliniază rolul central al decretelor de punere în aplicare în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Codului muncii revizuit și a convențiilor OIM ratificate și, prin 
urmare, subliniază necesitatea ca decretele de punere în aplicare ale Codului muncii 
reformat să includă principiile din convențiile 105 și 87 ale OIM; își subliniază 
disponibilitatea de a se angaja într-un dialog activ pe această temă; invită guvernul 
vietnamez să informeze în permanență UE cu privire la progresele înregistrate în ceea 
ce privește ratificarea și implementarea acestor convenții încă restante; reamintește 
importanța unor astfel de angajamente care indică tendințe cu adevărat pozitive în țările 
în curs de dezvoltare, subliniind, în același timp, rolul esențial al punerii în aplicare 
efective a dispozițiilor privind drepturile omului, convențiile OIM și protecția mediului; 
subliniază că criteriile specifice incluse în legislația de punere în aplicare, cum ar fi 
pragurile și formalitățile de înregistrare, nu ar trebui să conducă la excluderea efectivă a 
organizațiilor independente de la concurența cu organizațiile de stat; subliniază, de 
asemenea, că legislația penală ar trebui să fie aliniată la convențiile relevante ale OIM; 
subliniază că obligațiile care revin Vietnamului în temeiul Pactului internațional cu 
privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și al Codului muncii recent reformat ar 
trebui aplicate într-un mod care să nu facă practic imposibilă exercitarea libertăților, în 
special în ceea ce privește libertatea de întrunire a sindicatelor independente; salută 
strategia UE de a impune condiții înainte de ratificare; 
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25. salută cooperarea preconizată în ceea ce privește aspectele legate de comerț ale Agendei 
OIM privind munca decentă, în special crearea de legături între comerț și ocuparea 
integrală și productivă a forței de muncă a tuturor, inclusiv a tinerilor, a femeilor și a 
persoanelor cu handicap; solicită demararea rapidă și reală a acestei cooperări;

26. remarcă faptul că Vietnamul este una dintre țările cele mai vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice, în special la fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi 
furtunile și inundațiile; îndeamnă guvernul vietnamez să introducă măsuri eficace de 
adaptare și să asigure punerea în aplicare efectivă a legislației privind protecția mediului 
și a biodiversității;

27. salută angajamentul de a pune în aplicare în mod eficace acorduri multilaterale în 
domeniul mediului, cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice și de a 
adopta măsuri în favoarea conservării și gestionării sustenabile a faunei sălbatice, a 
biodiversității și a silviculturii; reamintește că Vietnamul este una dintre țările din 
regiunea extinsă a ASEAN care își afirmă cel mai activ angajamentele față de agenda 
Acordului de la Paris; subliniază că o ratificare rapidă a EVFTA, precum și respectarea 
și implementarea efectivă a Acordului de la Paris vor contribui la asigurarea celor mai 
înalte standarde posibile pentru protecția mediului în regiune;

28. subliniază importanța strategică a Vietnamului ca partener esențial al UE în Asia de 
Sud-Est și în rândul țărilor ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în ceea ce privește 
negocierile privind schimbările climatice, buna guvernanță, dezvoltarea durabilă, 
progresul economic și social și lupta împotriva terorismului; subliniază că Vietnamul 
trebuie să devină un partener în promovarea drepturilor omului și a reformelor 
democratice; ia act de faptul că Vietnamul deține președinția ASEAN în 2020; 
subliniază că UE și Vietnamul trebuie să respecte pe deplin și să aplice Acordul de la 
Paris;

29. salută Acordul dintre UE și guvernul vietnamez de instituire a unui cadru pentru 
participarea Republicii Vietnam la operațiunile UE de gestionare a crizelor, care a fost 
semnat la 17 octombrie 2019; subliniază că Vietnamul este a doua țară parteneră din 
Asia care semnează un Acord-cadru de participare cu UE; subliniază că Acordul 
reprezintă un pas înainte important în relațiile dintre UE și Vietnam;

30. reamintește că acordul prevede măsuri specifice de combatere a pescuitului INN și de 
promovare a unui sector al pescuitului sustenabil și responsabil, inclusiv a acvaculturii; 
ia act, în acest sens, de angajamentul Vietnamului de a aborda problema pescuitului 
INN, întrucât a depus cererea de aderare la Comisia pentru pescuitul în Oceanul Pacific 
de Vest și Central (WCPFC), a devenit membru oficial al Acordului privind măsurile de 
competența statului portului (PSMA), a adoptat Legea revizuită a pescuitului în 2017, 
care ia în considerare obligațiile, acordurile și recomandările internaționale și regionale 
din partea Comisiei și a pus în aplicare un plan național de acțiune pentru combaterea 
pescuitului INN; 

31. recunoaște, cu toate acestea, provocările uriașe cu care încă se confruntă autoritățile 
vietnameze în ceea ce privește supracapacitatea flotei de pescuit extrem de fragmentate 
a țării și supraexploatarea resurselor marine, luând act de cartonașul galben primit de 
Vietnam, precum și de măsurile luate deja pentru îmbunătățirea situației; solicită acțiuni 
suplimentare în conformitate cu concluziile misiunii de reexaminare din noiembrie 
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2019, precum și controale continue și verificări riguroase cu privire la eforturile 
Vietnamului de a se asigura că această țară continuă să facă progrese în combaterea 
pescuitului INN și să garanteze trasabilitatea deplină a produselor pescărești care ajung 
pe piața Uniunii, astfel încât să se excludă importurile ilegale; reamintește că revocarea 
„cartonașului galben” ar trebui să fie condiționată de punerea în aplicare deplină și 
efectivă a tuturor recomandărilor formulate de Uniune în 2017; 

32. ia act de angajamentul Vietnamului de a combate exploatarea forestieră ilegală și 
defrișările prin încheierea unui Acord de parteneriat voluntar privind aplicarea 
legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier (APV/FLEGT) 
cu UE; ia act de faptul că acest acord a intrat în vigoare la 1 iunie 2019 și introduce 
obligații de diligență necesară pentru importatori; salută participarea deschisă și 
constructivă a tuturor părților interesate relevante din Vietnam la acest proces;

33. subliniază importanța crucială a punerii în aplicare efective a tuturor dispozițiilor și 
capitolelor acordului, de la accesul pe piață la dezvoltarea durabilă și la asigurarea 
respectării tuturor angajamentelor; consideră că toate dispozițiile privind CDD ar trebui 
interpretate ca generând obligații juridice în dreptul internațional și în ALS; evidențiază, 
în acest context, noul post de director pentru asigurarea respectării legii în materie de 
comerț, care va lucra direct sub îndrumarea comisarului pentru comerț, precum și 
angajamentul Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului de a-și asuma un rol 
activ în monitorizarea punerii în aplicare a angajamentelor privind EVFTA; subliniază 
în plus că întreprinderile europene, în special IMM-urile, ar trebui încurajate să utilizeze 
pe deplin beneficiile acordului și că toate obstacolele în calea punerii în aplicare ar 
trebui înlăturate imediat; 

34. subliniază că intrarea în vigoare a acordului va crea condițiile pentru o cooperare 
importantă și fructuoasă între cele două părți în vederea punerii în aplicare efective a 
dispozițiilor privind dezvoltarea durabilă, ceea ce ar putea determina îmbunătățirea 
situației politice și a drepturilor omului în țară; subliniază că punerea în aplicare 
adecvată a ALS UE-Vietnam poate ajuta Vietnamul să respecte standardele europene 
privind mediul, drepturile omului, buna guvernanță și responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI); salută, în acest context, angajamentul Vietnamului de a-și 
prezenta planul național de punere în aplicare pentru a se conforma dispozițiilor ALS 
UE-Vietnam;

35. reamintește experiența anterioară care arată că punerea corectă în aplicare a acordurilor 
de liber schimb și prezența pe teren a întreprinderilor din UE pot aduce îmbunătățiri în 
ceea ce privește situația drepturilor omului și standardele în materie de RSI și de mediu; 
solicită întreprinderilor din UE să joace în continuare un rol important în facilitarea 
creării de standarde și bune practici pentru a da naștere, prin intermediul EVFTA, unui 
mediu de afaceri cât se poate de adecvat și de sustenabil în Vietnam;

36. solicită o monitorizare detaliată și riguroasă a acordului și angajamente pentru a se 
asigura că deficiențele sunt soluționate rapid cu partenerul nostru comercial; solicită UE 
să sprijine măsurile necesare de consolidare a capacităților și asistență tehnică specifică 
pentru a ajuta Vietnamul să pună în aplicare angajamentele sale prin intermediul 
proiectelor și al expertizei, în special în ceea ce privește dispozițiile în materie de mediu 
și de muncă; reamintește Comisiei obligațiile sale de raportare către Parlamentul 
European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a EVFTA;
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37. subliniază faptul că implicarea societății civile independente și a partenerilor sociali în 
monitorizarea punerii în aplicare a acordului este esențială și solicită pregătirea și 
instituirea rapidă a GCI ca urmare a intrării în vigoare a acordului, precum și o 
reprezentare amplă și echilibrată a organizațiilor independente, libere și diverse ale 
societății civile din cadrul acestor grupuri, inclusiv a organizațiilor vietnameze 
independente din sectorul muncii și al mediului, precum și a apărătorilor drepturilor 
omului; sprijină eforturile organizațiilor societății civile din Vietnam de a elabora 
propuneri în acest sens și va sprijini eforturile de consolidare a capacităților; 

38. reamintește că relația dintre UE și Vietnam se bazează pe APC, care acoperă domeniile 
neeconomice, inclusiv dialogul politic, drepturile omului, educația, știința și tehnologia, 
justiția, azilul și migrația;

39. recunoaște legătura instituțională și juridică dintre ALS și APC, care asigură plasarea 
drepturilor omului în centrul relației UE-Vietnam; subliniază importanța unor tendințe 
cu adevărat pozitive în ceea ce privește drepturile omului în vederea ratificării rapide a 
acestui acord și invită autoritățile vietnameze să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți 
situația ca un semnal al angajamentului lor; reamintește cererea sa din 15 noiembrie 
2018, în special în ceea ce privește reforma legislației penale, pedeapsa cu moartea, 
deținuții politici și libertățile fundamentale; îndeamnă părțile să utilizeze pe deplin 
acordurile pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Vietnam, și subliniază 
importanța unui dialog ambițios între UE și Vietnam privind drepturile omului; 
subliniază că articolul 1 din APC conține o clauză standard privind drepturile omului, 
care poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, în ultimă instanță, suspendarea APC și, 
implicit, a EVFTA, sau a unor părți ale acestuia, fără întârziere;

40. regretă că Comisia nu a realizat o evaluare cuprinzătoare a impactului în materie de 
drepturi ale omului al ALS; invită Comisia să realizeze această evaluare; solicită 
Comisiei să includă în mod sistematic drepturile omului în evaluările sale de impact 
atunci când acestea sunt realizate, inclusiv pentru acorduri comerciale care au incidențe 
economice, sociale și de mediu semnificative; subliniază că Comisia s-a angajat, de 
asemenea, să realizeze o evaluare ex post a impactului economic, social și de mediu;

41. invită UE și Vietnamul să instituie un mecanism independent de monitorizare a 
drepturilor omului și un mecanism independent de tratare a plângerilor, care să 
constituie pentru cetățeni și părțile interesate de la nivel local o cale de atac eficace și un 
instrument împotriva eventualelor efecte negative ale Acordului de liber schimb asupra 
drepturilor omului, în special prin aplicarea mecanismului de soluționare a litigiilor 
între state capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă;

42. își exprimă îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare a noii legislații în materie de 
securitate cibernetică, în special în ceea ce privește cerințele în materie de localizare și 
informare, supravegherea și controlul online, precum și măsurile privind protecția 
datelor cu caracter personal, care nu sunt compatibile cu agenda comercială a UE bazată 
pe valori și liberalizare; salută voința de angajament într-un dialog intensiv, inclusiv 
angajamentul președintelui Adunării Naționale a Vietnamului de a include ambele 
parlamente în dezbaterea și stabilirea decretelor de punere în aplicare; în plus, solicită 
autorităților vietnameze să ia măsuri concrete și salută asistența UE în acest sens;

43. reamintește că articolul 8 din TFUE prevede că „în toate acțiunile sale, Uniunea 
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urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei”; 
salută faptul că atât Vietnamul, cât și UE au semnat Declarația de la Buenos Aires a 
OMC privind femeile și comerțul și invită părțile să consolideze angajamentele privind 
genul și comerțul în cadrul acestui acord; solicită îmbunătățirea condițiilor pentru femei, 
astfel încât acestea să poată beneficia de pe urma acestui acord, inclusiv prin 
consolidarea capacităților femeilor la locul de muncă și în mediul de afaceri, prin 
promovarea reprezentării femeilor în procesul decizional și în funcțiile de autoritate, 
precum și prin îmbunătățirea accesului și participării femeilor la știință, tehnologie și 
inovare și asumarea de către acestea a funcției de lider în aceste domenii; reamintește 
angajamentul Comisiei de a include capitolele privind egalitatea de gen în viitoarele 
acorduri comerciale ale UE, inclusiv cele obținute după încheierea acestui acord; invită 
UE și Vietnamul să se angajeze să evalueze punerea în aplicare a acordului și să includă 
un capitol specific privind egalitatea de gen și comerțul în viitoarea revizuire a acestuia; 

44. solicită eliberarea imediată a tuturor deținuților politici, a membrilor societății civile, 
cum ar fi bloggerii sau sindicaliștii independenți, aflați în prezent în detenție sau 
condamnați, în special cei enumerați în rezoluțiile Parlamentului din 14 decembrie 2017 
și 15 noiembrie 2018;

45. invită Comisia și SEAE să informeze în mod oficial Parlamentul cu privire la 
angajamentul Vietnamului de a realiza progrese în ceea ce privește o serie de aspecte 
legate de drepturile omului, așa cum se menționează în rezoluția Parlamentului din 17 
decembrie 201511;

46. subliniază că acordul a încurajat deja schimbări în multe domenii prin intermediul 
dialogului și consideră că este baza pe care se poate îmbunătăți în continuare situația 
populației prin intermediul dialogului;

47. salută acordul, care va crea oportunități comerciale mai largi și mai echitabile între UE 
și Vietnam; consideră că aprobarea de către Parlamentul European este justificată, 
având în vedere că Vietnamul ia măsuri în sensul angajamentelor pe care și le-a asumat, 
de a îmbunătăți situația drepturilor civile și ale lucrătorilor;

48. invită Consiliul să adopte rapid acordul; 

49. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, SEAE, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
precum și guvernului și parlamentului Republicii Socialiste Vietnam.

11 Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 17 decembrie 2015 referitoare la proiectul de 
decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare 
între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte 
(JO C 399, 24.11.2017, p. 141).
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5.12.2019

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb 
între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
(2018/0356M(NLE))

Raportoare pentru aviz: Isabel Wiseler-Lima

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește că Parlamentul și-a dat aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam (APC), la 17 decembrie 20151, care definește 
viitoarele relații și urmărește să consolideze cooperarea în ceea ce privește provocările 
mondiale și regionale; ia act cu îngrijorare de faptul că situația drepturilor omului din 
țară s-a deteriorat de la intrarea în vigoare a APC;

2. regretă că Comisia nu a efectuat o evaluare a impactului Acordului de liber schimb UE-
Vietnam asupra drepturilor omului, deși Parlamentul a solicitat acest lucru, ceea ce 
contravine deciziei Ombudsmanului European din 2015 și angajamentelor asumate în 
Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, și invită Comisia să 
efectueze imediat această evaluare a impactului; subliniază că Comisia s-a angajat, de 
asemenea, să realizeze o evaluare ex post a impactului economic, social și de mediu;

3. subliniază importanța strategică a Vietnamului ca partener esențial al UE în Asia de 
Sud-Est și în rândul țărilor ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în ceea ce privește 
negocierile privind schimbările climatice, buna guvernanță, dezvoltarea durabilă, 
progresul economic și social și lupta împotriva terorismului; subliniază că Vietnamul 
trebuie ă devină un partener în promovarea drepturilor omului și a reformelor 
democratice; ia act de faptul că Vietnamul va deține președinția ASEAN în 2020; 
subliniază că UE și Vietnamul trebuie să respecte pe deplin și să aplice Acordul de la 
Paris;

4. salută Acordul dintre UE și guvernul vietnamez de instituire a unui cadru pentru 

1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467.
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participarea Republicii Vietnam la operațiunile UE de gestionare a crizelor, care a fost 
semnat la 17 octombrie 2019; subliniază că Vietnamul este a doua țară parteneră din 
Asia care semnează un Acord-cadru de participare cu UE; subliniază că Acordul 
reprezintă un pas înainte important în relațiile dintre UE și Vietnam;

5. ia act de eforturile Vietnamului de a realiza un program de reforme, în special cu privire 
la drepturile de mediu și drepturile lucrătorilor înscrise în capitolul privind dezvoltarea 
durabilă din acordul de liber schimb (ALS); invită guvernul vietnamez să ia toate 
măsurile legislative și nelegislative pentru a garanta și aplica în mod eficace cele mai 
înalte standarde privind drepturile omului, inclusiv standardele de mediu și de muncă, 
dar fără a se limita la acestea; salută ratificarea a șase dintre cele opt convenții de bază 
ale OIM, și anume Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 100 și nr. 111 privind 
nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind munca copiilor și, cel mai recent, nr. 98 
privind dreptul de organizare și negocierea colectivă; îndeamnă guvernul vietnamez să 
ratifice rapid și să pună în aplicare integral și celelalte convenții; solicită un mecanism 
executoriu eficace care să se aplice capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă 
și un calendar precis, public și obligatoriu pentru ratificarea Convenției OIM nr. 87 
privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare și a Convenției OIM 
nr. 105 privind abolirea muncii forțate;

6. este preocupat în continuare de încălcările drepturilor omului în Vietnam, inclusiv 
condamnarea, intimidarea politică, supravegherea intruzivă, hărțuirea, atacul, răpirea și 
procesele inechitabile ale activiștilor politici, ale jurnaliștilor, ale bloggerilor, ale 
dizidenților și ale apărătorilor drepturilor omului, restricționarea libertății religioase și a 
libertății de exprimare și de asociere, precum și de aplicarea pedepsei cu moartea; 
solicită Vietnamului să introducă un moratoriu privind pedeapsa cu moartea și să ia 
măsuri imediate pentru abolirea acesteia; regretă profund faptul că numărul deținuților 
politici și al jurnaliștilor, bloggerilor și apărătorilor drepturilor omului, ai lucrătorilor, ai 
libertății religioase și ai mediului plasați în detenție a crescut în ultimii ani; solicită 
eliberarea tuturor celor care au fost plasați în detenție pentru simplul fapt că și-au 
exercitat libertatea de exprimare și renunțarea la toate acuzațiile care li se aduc;

7. subliniază că drepturile omului constituie o piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; este preocupat de faptul că ALS se 
concentrează doar asupra unei anumite serii de drepturi, în principal asupra convențiilor 
de bază ale OIM; solicită, prin urmare, ca drepturile omului să fie incluse într-un mod 
mai cuprinzător, însoțite de un mecanism care să asigure aplicarea efectivă a acestora; 
solicită evaluarea periodică independentă a impactului acordului;

8. invită Vietnamul să pună în aplicare recomandările făcute în timpul celei mai recente 
evaluări periodice universale; invită autoritățile din Vietnam să își alinieze legislația la 
standardele și obligațiile internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) la care Vietnamul este 
parte, în special prin revizuirea Codului său penal, a legislației sale privind securitatea 
cibernetică și a legislației sale privind convingerile și religia; solicită guvernului 
vietnamez să adapteze legislația care reglementează întrunirile publice și demonstrațiile 
pentru ca aceasta să fie conformă cu drepturile de liberă întrunire și asociere;

9. subliniază că articolul 13 din ALS reflectă o abordare centrată pe cooperarea bazată pe 
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valori și interese comune, ținând seama de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare 
respective ale părților; salută posibilitatea de a soluționa mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind comerțul și dezvoltarea durabilă prin schimburi de 
opinii în cadrul Comitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă; regretă că, în cazul în 
care aceste chestiuni nu sunt soluționate, al doilea mecanism care permite unei părți să 
solicite un grup independent de experți poate depinde de procedurile proprii ale părților 
și de dorința lor de a recurge la ele; invită UE și Vietnamul să instituie un mecanism 
independent de monitorizare a drepturilor omului și un mecanism independent de tratare 
a plângerilor, care să constituie pentru cetățeni și părțile interesate de la nivel local o 
cale de atac eficace și un instrument împotriva eventualelor efecte negative ale 
Acordului de liber schimb asupra drepturilor omului, în special prin aplicarea 
mecanismului de soluționare a litigiilor între state capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă;

10. subliniază că ALS creează o legătură instituțională și obligatorie din punct de vedere 
juridic cu APC; subliniază că articolul 1 din APC conține o clauză standard privind 
drepturile omului, care poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, în ultimă instanță, 
suspendarea fără întârziere a APC sau a unor părți ale acestuia; reamintește că, în cauza 
1409/2014/MHZ privind ALS UE-Vietnam, Ombudsmanul European a constatat că 
preambulul ALS UE-Vietnam și alte instrumente tradiționale, cum ar fi clauza privind 
drepturile omului din APC și dialogul privind drepturile omului, au fost insuficiente 
pentru a asigura respectarea în mod adecvat a obligațiilor UE, în special atunci când 
legislația țării terțe nu este conformă cu standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului; solicită instituirea unui mecanism de monitorizare a punerii în 
aplicare a clauzei privind drepturile omului pe baza evaluărilor periodice și introducerea 
unei proceduri care să stabilească consecințe clare și credibile în caz de încălcare a 
acordului;

11. ia act cu îngrijorare de faptul că societatea civilă independentă din Vietnam a fost grav 
reprimată și că mulți dintre reprezentanții ei acționează clandestin, de teama 
persecuțiilor și a represaliilor; încurajează Comisia să acorde mai multă asistență 
tehnică și finanțare pentru a dezvolta societatea civilă independentă din Vietnam, cu 
scopul de a ajuta această țară să își respecte obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului și de a contribui la monitorizarea punerii în aplicare corespunzătoare 
a articolului 13 din ALS; invită Comisia să garanteze că grupurile consultative interne 
(GCI) prevăzute la capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă includ 
reprezentanți ai societății civile cu adevărat independenți și să precizeze mecanismele 
existente care le permit acestora să joace, în siguranță și în mod corespunzător, rolul lor 
de monitorizare a punerii în aplicare a ALS, fără a se teme de represalii;

12. subliniază că este necesar ca Parlamentul și delegația sa interparlamentară competentă 
să urmărească și să monitorizeze îndeaproape evoluția situației din Vietnam, precum și 
punerea în aplicare a tuturor secțiunilor din ALS, pentru a putea reacționa la evoluția 
situației la fața locului; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și 
Comisia să coopereze îndeaproape cu Parlamentul în vederea pregătirii dialogurilor 
anuale privind drepturile omului, a sesiunilor de raportare conexe și a actualizării 
Strategiei UE privind drepturile omului pentru Vietnam;

13. este ferm convins că, în Vietnam, sunt necesare îmbunătățiri în domeniul statului de 
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drept, al bunei guvernanțe, al dezvoltării durabile și al respectării drepturilor omului;

14. invită Comisia și SEAE să informeze în mod oficial Parlamentul cu privire la 
angajamentul Vietnamului de a realiza progrese în ceea ce privește o serie de aspecte 
legate de drepturile omului, așa cum se menționează în rezoluția sa din 17 decembrie 
20152;

15. consideră că acordul nu ar trebui aprobat decât în cazul în care autoritățile vietnameze 
eliberează prizonierii politici; subliniază că Parlamentul trebuie să se angajeze să 
respecte un calendar precis, stabilit de comun acord cu Comisia, pentru adoptarea unor 
măsuri legislative și nelegislative eficace care să răspundă preocupărilor exprimate în 
prezenta rezoluție; solicită Comisiei să răspundă acestor preocupări;

2 Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 17 decembrie 2015 referitoare la proiectul de 
decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare 
între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte 
(JO C 399, 24.11.2017, p. 141).
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3.12.2019

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb 
între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
(2018/0356M(NLE))

Raportor pentru aviz: Tomas Tobé

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. ia act de faptul că articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că 
acțiunile desfășurate de Uniune pe scena internațională se ghidează după principiile 
democrației, ale statului de drept, ale universalității și indivizibilității drepturilor omului 
și ale libertăților fundamentale, respectul pentru demnitatea umană, principiile egalității 
și solidarității și respectarea principiilor prevăzute de Carta Organizației Națiunilor 
Unite și dreptul internațional;

2. reamintește rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European referitoare la situația din 
Vietnam, în special Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de 
exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa1, Rezoluția sa din 9 iunie 
2016 referitoare la Vietnam2 și Rezoluția sa din 15 noiembrie 2018 referitoare la 
Vietnam, în special în ceea ce privește situația prizonierilor politici3;

3. îndeamnă UE și Vietnamul să utilizeze pe deplin dispozițiile din ALS pentru a contribui 
la consolidarea drepturilor omului în Vietnam; reiterează importanța unui dialog 
bilateral susținut între UE și Vietnam în materie de drepturile omului, în special în 
cadrul instituțional și procedurile prevăzute în ALS și în Acordul privind protejarea 
investițiilor (IPA);

4. salută legătura juridică care există între ALS UE-Vietnam/IPA și Acordul de parteneriat 
și cooperare (APC) UE-Vietnam; îndeamnă Comisia să utilizeze toate instrumentele 

1 JO C 369, 11.10.2018, p. 73.
2 JO C 86, 6.3.2018, p. 122.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0459.
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disponibile în cadrul acordurilor, inclusiv, în ultimă instanță, suspendarea, atunci când 
este necesar pentru a proteja și promova libertățile fundamentale;

5. subliniază importanța de a include un capitol cuprinzător și obligatoriu privind comerțul 
și dezvoltarea durabilă, cu trimiteri explicite la acordurile multilaterale de mediu, la 
Acordul de la Paris și la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; ia act de faptul că 
capitolul privind dezvoltarea durabilă nu face obiectul unui mecanism de soluționare a 
litigiilor între state, ci a unui mecanism specific privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă, care nu prevede o suspendare a preferințelor comerciale; consideră că Uniunea 
ar putea lua în considerare, printre alte opțiuni, includerea unei abordări bazate pe 
sancțiuni în capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă; subliniază importanța 
dispozițiilor cu caracter obligatoriu și executoriu din capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă pentru a contribui efectiv la consolidarea drepturilor lucrătorilor și 
a standardelor de mediu, inclusiv a responsabilității întreprinderilor;

6. solicită consolidarea mecanismelor eficace de monitorizare și de punere în aplicare; 
solicită Comisiei să includă în mod sistematic drepturile omului în evaluările sale de 
impact atunci când acestea sunt realizate, inclusiv pentru acorduri comerciale care au 
incidențe economice, sociale și de mediu semnificative;

7. reamintește că relația dintre UE și Vietnam se bazează pe Acordul de parteneriat și 
cooperare (APC), care acoperă domeniile neeconomice, inclusiv dialogul politic, 
drepturile omului, educația, știința și tehnologia, justiția, azilul și migrația;

8. subliniază necesitatea de a respecta principiul coerenței politicilor cu obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare, în conformitate cu articolul 208 din TFUE;

9. îndeamnă Comisia să aloce fonduri specifice pentru organizațiile societății civile, cum 
ar fi grupurile consultative interne (GCI), pentru a îndeplini obiectivele-cheie ale 
capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care includ o monitorizare sporită a 
angajamentelor, elaborarea unor planuri de acțiune pentru domeniile în care au fost 
identificate preocupări și declanșarea unor procese de soluționare a litigiilor în cazul în 
care nu au fost respectate planurile de acțiune; remarcă faptul că GCI trebuie să fie cu 
adevărat reprezentativ pentru societatea civilă și să includă participanți care reprezintă 
organizații care promovează drepturile omului, drepturile lucrătorilor și protecția 
mediului; regretă că mandatul GCI se limitează doar la monitorizarea capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă; îndeamnă UE și Vietnamul să utilizeze pe deplin 
dispozițiile din ALS pentru a contribui la consolidarea drepturilor omului în Vietnam; 
reiterează importanța unui dialog bilateral susținut între UE și Vietnam în materie de 
drepturile omului, în special în cadrul instituțional și procedurile prevăzute în ALS și în 
Acordul privind protejarea investițiilor (IPA); regretă că promovarea egalității de gen și 
a emancipării femeilor nu este menționată în mod clar în ALS;

10. felicită, ca prim pas, ratificarea de către Vietnam a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 100 și nr. 
111 privind nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind munca copiilor și, cel mai recent, 
nr. 98 privind dreptul de organizare și negocierea colectivă; îndeamnă guvernul 
vietnamez să ratifice rapid celelalte convenții, și anume nr. 105 privind munca forțată și 
nr. 87 privind libertatea de asociere, și subliniază importanța crucială de a se asigura că 
toate aceste convenții sunt puse în aplicare în mod riguros și prompt, în conformitate cu 
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un calendar clar stabilit înainte de ratificarea de către Parlamentul European a Acordului 
de liber schimb, introdus în sistemul juridic al Vietnamului, și pus în aplicare; invită 
autoritățile vietnameze să modifice Codul penal în conformitate cu convențiile 
ratificate;

11. subliniază că, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
978/2012 (Regulamentul privind SGP), după încheierea și intrarea în vigoare a ALS, 
Republica Socialistă Vietnam va pierde statutul de țară eligibilă care poate beneficia de 
preferințele tarifare acordate în cadrul regimului general SGP; își exprimă speranța că 
ALS va contribui la creșterea, dezvoltarea și ocuparea forței de muncă în Republica 
Socialistă Vietnam într-o măsură mai mare decât a făcut-o regimul SGP;

12. salută angajamentul Vietnamului de a revizui și de a ratifica rapid Codul muncii, care va 
permite cu adevărat constituirea unor sindicate independente și va promova munca 
decentă pentru toți; subliniază importanța promovării și a aplicării concrete a egalității 
de gen și a emancipării femeilor, precum și a protecției copilului; solicită Comisiei să 
promoveze activ, în cadrul APC, proiecte în domeniul combaterii muncii copiilor și a 
muncii forțate a femeilor, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale acestor grupuri; 
reiterează faptul că inegalitatea de gen nu ar trebui să mai fie privită ca o chestiune pur 
socială, ci și ca un aspect economic care reprezintă o provocare majoră pentru realizarea 
unei creșteri durabile și favorabile incluziunii; invită Comisia să monitorizeze 
îndeaproape evoluțiile și să informeze periodic Parlamentul cu privire la această 
situație;

13. subliniază necesitatea de a lua măsuri corective ca răspuns la orice încălcare a 
drepturilor omului sau a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris; 
subliniază că este necesar ca capitolul privind dezvoltarea durabilă să fie monitorizat 
îndeaproape și riguros, iar aplicarea sa să fie tratată ca o prioritate;

14. reamintește importanța adaptării politicilor comerciale pentru a sprijini eforturile 
naționale de combatere a schimbărilor climatice, pentru a respecta Acordul de la Paris; 
subliniază, în acest context, necesitatea de a alinia Acordul de liber schimb UE-Vietnam 
la acordul FLEGT al UE cu Vietnamul, în special prin includerea în capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) a unor dispoziții cu caracter obligatoriu și 
executoriu pentru a pune capăt exploatării forestiere ilegale, defrișărilor, degradării 
pădurilor și acaparării terenurilor; subliniază importanța de a monitoriza în mod eficace 
aceste dispoziții; subliniază, în special, că acest mecanism trebuie să țină cont în special 
de drepturile popoarelor indigene și de drepturile comunităților dependente de păduri, 
inclusiv, dacă este cazul, de drepturile acordate în temeiul Convenției OIM nr. 169 
privind popoarele indigene și tribale;

15. remarcă faptul că Vietnamul este una dintre țările cele mai vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice, în special la fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi 
furtunile și inundațiile; îndeamnă guvernul vietnamez să introducă măsuri eficace de 
adaptare și să asigure punerea în aplicare efectivă a legislației privind protecția mediului 
și a biodiversității;

16. reamintește că, în octombrie 2017, Comisia a adresat un „cartonaș galben” Vietnamului 
din cauza incapacității sale de a combate în mod eficace pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN); îndeamnă guvernul vietnamez să respecte în mod efectiv 
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recomandările UE înainte de ratificarea Acordului de liber schimb UE-Vietnam ;

17. ia act de persistența în Vietnam a cazurilor de încălcare a drepturilor omului și a 
drepturilor sociale și consideră că autoritățile vietnameze trebuie să depună mai multe 
eforturi în acest sens; solicită guvernului vietnamez să introducă un moratoriu privind 
pedeapsa cu moartea și să aibă în vedere abolirea totală a acesteia;
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb 
între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam 
(2018/0356M(NLE))

Raportor pentru aviz: Pietro Bartolo

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

– având în vedere articolul 13.9 din Acordul de liber schimb (ALS) UE-Vietnam,

– având în vedere concluziile misiunii sale de informare în Vietnam (din perioada 
28 octombrie - 1 noiembrie 2018) și evaluarea Comisiei din mai 2018 privind 
progresele înregistrate de această țară în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) în urma notificării de către Comisie a unui „cartonaș galben” la 
23 octombrie 2017,

– având în vedere articolul 28 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului1,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a 
măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de 
acces la piața UE2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru 
toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

A. întrucât ALS UE-Vietnam recunoaște că este important să se asigure conservarea și 
gestionarea durabilă a resurselor biologice și a ecosistemelor marine, împreună cu 
promovarea acvaculturii sustenabile și prevede cooperarea în domeniul combaterii 
pescuitului INN în conformitate cu articolul 13.9;

B. întrucât în 2017, Uniunea Europeană a dat Vietnamului un cartonaș galben, încă în 
vigoare, ca țară necooperantă în combaterea pescuitului INN din cauza gravelor 

1 JO L 354, 28.12.2013, p. 22.
2 Texte adoptate, P8_TA(2018)0223.
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deficiențe ale sistemului său de control;

C. întrucât unele produse pe bază de pește, cum ar fi cele cu codurile NC 1604 14 21 și 
1604 14 26, nu sunt incluse în regimul fără taxe vamale în cadrul ALS din cauza 
caracterului lor sensibil pentru Uniunea Europeană;

D. întrucât este recunoscut faptul că pescuitul INN este considerat activitate infracțională 
organizată pe mare, care are un impact ecologic și socioeconomic dezastruos la nivel 
mondial și creează o concurență neloială pentru industria europeană a pescuitului;

E. întrucât Vietnamul este al patrulea cel mai mare producător mondial de pește, urmat de 
Uniunea Europeană, și al patrulea cel mai mare producător de produse de acvacultură;

F. întrucât UE este cel mai mare actor comercial în domeniul produselor pescărești și de 
acvacultură din lume ca valoare, atingând un volum al schimburilor comerciale de peste 
2,3 miliarde EUR în 2017; întrucât UE importă peste 65 % din produsele din pește pe 
care le consumă și este unul dintre cei mai mari investitori străini în Vietnam;

G. întrucât Vietnamul a obținut până în prezent protecție pentru un produs cu indicație 
geografică (IG) – Phú Quốc, o varietate de sos de pește – ca denumire de origine 
protejată (DOP) în cadrul sistemelor de calitate ale UE; întrucât ALS UE-Vietnam 
prevede protejarea a 169 de indicații geografice ale UE pentru vinuri, băuturi spirtoase 
și produse alimentare în Vietnam și protecția reciprocă a 39 de indicații geografice 
vietnameze în UE;

H. întrucât Vietnamul are o piață de 95 de milioane de consumatori cu o veche tradiție a 
consumului de pește și produse de acvacultură și este al doilea partener comercial al UE 
în regiunea Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), subliniază potențialul 
de creștere și beneficiile semnificative pe care sectorul pescuitului le-ar putea aduce 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și consideră acest sector de interes vital pentru 
prosperitatea și inovarea europeană;

1. ia la cunoștință și apreciază adoptarea de către guvernul vietnamez în 2017 a unei noi 
legi-cadru pentru sectorul pescuitului, care ia în considerare obligațiile internaționale și 
regionale, acordurile și recomandările Comisiei, împreună cu diverse documente de 
legislație secundară; apreciază, în plus, eforturile concertate de informare a pescarilor cu 
privire la reglementările juridice și la crearea unor structuri coordonate de monitorizare, 
control și executare hotărâte să ia măsuri eficace împotriva pescuitului INN și să-l 
descurajeze, precum și angajamentul Vietnamului de a-și prezenta planul național de 
punere în aplicare în vederea respectării dispozițiilor ALS;

2. este preocupat de așa-numitul fenomen al „bărcii albastre” practicat în ultimii ani de 
pescarii vietnamezi în apele teritoriale ale mai multor țări învecinate, cum ar fi 
Thailanda, Filipine, Indonezia și Malaysia, precum și în state din zona Pacificului, cum 
ar fi Palau, Micronezia, Papua-Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu și Noua 
Caledonie, precum și Australia, fapt care generează în rândul națiunilor afectate și în 
întreaga regiune îngrijorări de ordin economic, dar și social și de securitate; își exprimă 
speranța că eforturile depuse de autorități vor da imediat rezultate, spre binele comun al 
relațiilor UE-Vietnam și pentru stabilitatea întregii regiuni a Asiei de Sud-Est;
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3. apreciază cadrul de cooperare stabilit în capitolul referitor la comerț și dezvoltare 
durabilă din ALS privind promovarea acvaculturii sustenabile și întărirea cooperării 
între parteneri în combaterea pescuitului INN;

4. subliniază importanța intensificării dialogului constructiv cu Vietnamul pentru a 
soluționa problemele globale reprezentate de pescuitul ilegal și consideră că ALS este 
un semn care încurajează Vietnamul să își intensifice eforturile de creare rapidă a unui 
cadru de reglementare și control pentru combaterea eficace a pescuitului INN;

5. subliniază că intrarea în vigoare a ALS ar putea crea condițiile pentru o cooperare 
intensificată și fructuoasă între cele două părți în vederea punerii efective în aplicare a 
dispozițiilor sale referitoare la dezvoltarea durabilă; subliniază că punerea în aplicare 
adecvată a ALS ar putea promova respectarea de către Vietnam a standardelor UE 
privind mediul, guvernanța în domeniul pescuitului, drepturile lucrătorilor și drepturile 
sociale și consideră că orice întârziere a ratificării ar submina credibilitatea și influența 
UE asupra Vietnamului și ambițiilor sale geostrategice globale în regiunea ASEAN;

6. apreciază intensificarea cooperării la nivel regional în domeniul pescuitului între statele 
membre ale ASEAN; recunoaște angajamentul Vietnamului de a lua măsuri în problema 
pescuitului INN prin solicitarea aderării depline la Comisia pentru pescuitul în Oceanul 
Pacific de Vest și Central (WCPFC) și prin aderarea, la 3 ianuarie 2019, la Acordul 
privind măsurile de competența statului portului (PSMA), primul acord internațional cu 
caracter obligatoriu care vizează în mod specific pescuitul INN, ambele urmând să 
permită UE și Vietnamului să își aprofundeze cooperarea și să ia măsuri mai ambițioase 
de combatere a pescuitului INN;

7. reamintește problemele enorme cu care se confruntă autoritățile vietnameze, și anume 
capacitatea excedentară a extrem de fragmentatei sale flote de pescuit și 
supraexploatarea resurselor marine;

8. subliniază abuzurile grave în raporturile de muncă semnalate în industria vietnameză a 
pescuitului; deplânge, în acest context, faptul că Vietnamul nu a ratificat încă Convenția 
OIM privind munca în domeniul pescuitului (OIM C188) și invită autoritățile 
vietnameze să o ratifice înainte de intrarea în vigoare a acordului de liber schimb;

9. invită autoritățile vietnameze ca, în vederea garantării unor condiții de concurență 
echitabile între operatorii din UE și cei vietnamezi, să împiedice concurența neloială și 
să se asigure că niciun produs vietnamez nu provine din activități de pescuit INN, să 
asigure trasabilitatea deplină a produselor pescărești destinate exportului către piața UE 
și să garanteze că aceste produse îndeplinesc cerințele generale de sănătate, de mediu, 
sociale și fitosanitare ale UE înainte de intrarea pe piața UE;

10. subliniază că este necesar să se pună în mod efectiv în aplicare noua legislație din 
domeniul pescuitului, mai ales la nivel de provincie și să se comunice importanța 
respectării legislației de către părțile interesate din sectorul pescuitului la nivel local;

11. reamintește că produsele pescărești și de acvacultură sunt sectoare de investiții 
condiționate, așa cum sunt descrise în cadrul de investiții al Vietnamului, care interzice, 
printre altele, investițiile considerate a fi nocive pentru mediu;
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12. încurajează autoritățile vietnameze să aloce resurse umane și financiare suficiente 
combaterii pescuitului INN atât la nivel național, cât și provincial și să-și intensifice 
campaniile de sensibilizare și inițiativele de consolidare a capacităților pentru a 
descuraja utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor în acvacultură și pentru a preveni 
creșterea rezistenței la antimicrobiene (RAM);

13. subliniază importanța coerenței politice a inițiativelor Uniunii, în special în ceea ce 
privește activitățile comerciale și de mediu; subliniază că este necesar ca acordurile 
comerciale să fie conectate și aliniate la politica comună în domeniul pescuitului, 
inclusiv cu politica UE privind pescuitul INN, și ca dispozițiile capitolului ALS privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă să fie respectate și tratate în mod consecvent; invită, 
așadar, Comisia să garanteze că în viitoarele acorduri comerciale diferitele politici de 
dezvoltare durabilă ale UE, inclusiv pescuitul sustenabil și acvacultura, sunt integrate 
efectiv și au coerență politică;

14. subliniază că comerțul cu produse pescărești și de acvacultură și tarifele preferențiale ar 
trebui să fie însoțite și de monitorizarea și auditarea punerii în aplicare a planului de 
acțiune vietnamez de combatere a pescuitului INN și de revizuirea angajamentelor 
asumate de Vietnam în conformitate cu articolul 13.9 din ALS UE-Vietnam;

15. își manifestă îngrijorarea în legătură cu includerea unei cote de export către UE de 
11 500 de tone de conserve de ton scutite de taxe vamale și cu impactul acestui fapt 
asupra competitivității sectorului conservelor din Uniune, mai ales că Vietnamul face 
obiectul unui „cartonaș galben” emis de autoritățile UE pentru deficiențe legate de 
pescuitul INN; consideră că este necesar să se coreleze această cotă cu remedierea 
deficiențelor și să se monitorizeze impactul unor astfel de cote asupra industriei și pieței 
din UE;

16. își exprimă dezamăgirea cu privire la dispozițiile articolului 12.26 alineatul (2) din 
ALS, care, în principiu, nu permite adăugarea unui produs pe lista indicațiilor 
geografice care ar urma să fie protejate pe teritoriul părții respective dacă produsul este 
deja inclus pe lista relevantă a oricărei părți la data semnării ALS; subliniază, în acest 
context, importanța includerii tuturor produselor pescărești ale UE protejate cu o 
indicație geografică de origine în capitolul 12 din ALS privind proprietatea intelectuală;

17. reamintește că adresarea „cartonașului galben” autorităților vietnameze ar trebui văzută 
ca un mijloc de a le încuraja să ia măsuri de combatere a activităților de pescuit INN; 
consideră că extinderea valabilității „cartonașului galben” ar trebui să fie însoțită de 
obiective și calendare operaționale clare pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare 
și să ofere o dimensiune constructivă acestei sancțiuni; mai reamintește că revocarea 
„cartonașului galben” ar trebui să fie condiționată de punerea în aplicare deplină și 
efectivă a tuturor recomandărilor formulate de Uniune în 2017;

18. invită Comisia să acorde Vietnamului un sprijin financiar și tehnic special pentru a 
facilita punerea în aplicare a standardelor de sustenabilitate ecologică pentru produsele 
pescărești; mai solicită Comisiei să încurajeze diversele activități de pescuit vietnameze 
să respecte standardele de sustenabilitate;

19. subliniază importanța unei politici comerciale responsabile ca instrument de atingere a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă;
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20. reamintește că Regulamentul INN este cel mai eficient instrument pentru un pescuit 
sustenabil la nivel mondial și își exprimă îngrijorarea cu privire la acordarea de condiții 
comerciale preferențiale unei țări care face obiectul procedurii cartonașului galben; 
invită Comisia să continue monitorizarea eforturilor pe care le face Vietnamul pentru a 
se asigura că acesta continuă progresele în combaterea pescuitului INN și să utilizeze pe 
deplin toate instrumentele de care dispune, inclusiv „cartonașul roșu” dacă Vietnamul 
nu respectă condițiile pentru un pescuit sustenabil și pentru siguranța importurilor de 
produse din pește și fructe de mare pe piața UE; invită Comisia să prevadă măsuri de 
salvgardare în viitoarele acorduri, cum ar fi posibilitatea suspendării tarifelor 
preferențiale la produsele pescărești, până la ridicarea cartonașului galben.
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