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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de 
Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do Vietname
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (06050/2019),

– Tendo em conta o projeto de acordo de comércio livre entre a União Europeia e a 
República Socialista do Vietname (00000/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 91.º, n.º 1, do artigo100.º, n.º 2, do artigo 207.º, n.º 4, primeiro parágrafo, do 
artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e do artigo 218.º, n.º 7, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-0023/2019),

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de ...1 sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional 
(A9-0000/2019),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República 
Socialista do Vietname. 

1 Textos aprovados, P8_TA(0000)0000.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O ACL UE-Vietname constitui o acordo mais abrangente e ambicioso alguma vez celebrado 
entre a UE e um país em desenvolvimento. Representa um modelo ambicioso de política 
comercial da UE com as economias emergentes. Trata-se de um modelo em que negociamos 
como parceiros, em igualdade de circunstâncias, e no âmbito do qual partilhamos uma agenda 
e valores comuns, a fim de estimular o crescimento e o emprego, aumentar a competitividade, 
lutar contra a pobreza e consolidar as reformas estruturais. Representa, ainda, um modelo que 
tem como objetivo desenvolver uma parceria mutuamente benéfica. 

Em dezembro de 2015, após mais de três anos de negociações, a UE e o Vietname concluíram 
acordos comerciais e de investimento. Posteriormente, a análise jurídica do ACL 
UE-Vietname prosseguiu durante um longo período de dois anos e meio. Ambas as Partes 
chegaram a acordo quanto ao texto final do ACL UE-Vietname em junho de 2018. Em 17 de 
outubro de 2018, a Comissão transmitiu o ACL UE-Vietname ao Conselho de Ministros para 
aprovação e ratificação pelo Parlamento Europeu2. O acordo foi assinado em 30 de junho de 
2019, em Hanói, e o pedido de aprovação do Conselho foi anunciado na sessão plenária do 
Parlamento de 15 de julho de 2019.

O resultado negociado constitui uma divisão do acordo em duas partes – comércio e 
investimento – em conformidade com a nova arquitetura dos ACL da UE baseada no parecer 
do TJUE no processo 2/15 (Singapura), de 16 de maio de 2017. 

O Vietname é uma economia em plena expansão, competitiva e conectada, que tem quase 
100 milhões de cidadãos, uma classe média em crescimento e uma mão de obra jovem e 
dinâmica. Além disso, é um dos países da ASEAN com mais rápido crescimento, tendo 
registado um crescimento médio do PIB de 6,51 % entre 2000 e 2018. O Vietname é também 
uma das economias mais abertas e mais favoráveis ao comércio livre na região.

O ACL criará novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento para ambas as Partes – 
por exemplo, através de reduções significativas dos direitos aduaneiros relativos a produtos da 
UE, incluindo automóveis, peças para automóveis, maquinaria e aves de capoeira, protegendo 
simultaneamente os setores particularmente sensíveis.

A UE é atualmente o maior parceiro comercial do Vietname, a seguir à China, e o segundo 
maior mercado de exportação a seguir aos EUA. As exportações da UE para o país nos 
últimos dez anos registam um crescimento anual médio de 5 a 7 %. No entanto, o défice 
comercial da União com o Vietname é relativamente elevado, ascendendo a 27 mil milhões de 
euros em 2018.

O ACL UE-Vietname inclui compromissos destinados a proteger os direitos fundamentais das 
pessoas no trabalho, os seus direitos humanos, em termos mais gerais, e o ambiente. Foi 
concebido de modo a ser um instrumento de desenvolvimento e progresso social no 
Vietname, para apoiar o país nos seus esforços de crescimento e desenvolvimento da sua 

2 O Vietname continuará a beneficiar de preferências comerciais com a UE ao abrigo do sistema de preferências 
generalizadas durante dois anos após a entrada em vigor do acordo e durante ainda mais tempo caso as taxas 
negociadas sejam superiores à taxa SPG.
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economia para benefício de todo o povo vietnamita.

O ACL UE-Vietname inclui um capítulo abrangente e vinculativo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável que aborda questões laborais e ambientais. O ACL UE-
Vietname vincula o país à aplicação das convenções fundamentais da OIT que ratificou, 
obrigando-o ainda a envidar esforços sustentados para ratificar as convenções pendentes, 
nomeadamente as convenções n.ºs 105 e 87, relativamente às quais o Vietname apresentou, 
em 14 de junho de 2019, prazos de ratificação. 

Em caso de incumprimento das disposições em matéria de comércio e desenvolvimento 
sustentável, o acordo prevê um mecanismo de resolução de litígios no qual participam os 
governos, um painel independente de peritos e grupos da sociedade civil. A sociedade civil 
desempenha um papel crucial no acompanhamento da aplicação das disposições relativas ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável. O acordo prevê, nomeadamente, a criação de 
grupos consultivos internos compostos por sindicatos, organismos ambientais e associações 
empresariais que podem apresentar recomendações às Partes sobre a aplicação destas 
disposições. Estes grupos consultivos devem ser rapidamente estabelecidos após a entrada em 
vigor do acordo.

No âmbito deste acordo, as Partes comprometem-se ainda a aplicar os acordos internacionais 
em matéria de ambiente, como o Acordo de Paris, a agir em prol da conservação e da gestão 
sustentável das espécies selvagens, da biodiversidade, da silvicultura e das pescas e a 
promover a participação da sociedade civil no acompanhamento da aplicação destes 
compromissos por ambas as Partes.

Os principais elementos do ACL UE-Vietname são os seguintes:

 A partir do primeiro dia após a entrada em vigor do acordo, 65 % das exportações da 
UE para o Vietname serão isentas de direitos. As restantes exportações serão 
liberalizadas após dez anos, com algumas exceções. A UE liberalizará 71 % das suas 
importações aquando da entrada em vigor do acordo e 99 % serão isentas de direitos 
após sete anos. Os direitos serão suprimidos gradualmente ao longo de períodos de 
transição, permitindo que os produtores se adaptem.

 O ACL UE-Vietname proíbe a discriminação entre bens importados e bens 
produzidos no país e proíbe a adoção de proibições ou restrições à importação de 
quaisquer mercadorias, em conformidade com as regras da OMC.

 As empresas comerciais do Estado são autorizadas, mas devem operar em 
conformidade com as regras da OMC.

 Os produtos remanufaturados serão tratados da mesma forma que as mercadorias 
novas. 

 É proibida a introdução e a manutenção de subvenções à exportação de bens 
agrícolas liberalizados por cada Parte de importação.

 O Vietname aceita a marca de origem «fabricado na UE» para produtos não 
agrícolas (com exceção dos produtos farmacêuticos). As marcas de origem referentes 
aos Estados-Membros da UE continuarão a ser aceites. 
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 As regras de origem incluídas no ACL UE-Vietname seguem a abordagem da UE e 
as suas principais características são as mesmas das regras de origem do SPG da UE, 
contendo, no entanto, uma série de limitações em função da situação específica de 
ambas as Partes. 

 As disposições relativas às barreiras comerciais excedem as obrigações da OMC.

 O Vietname compromete-se a aplicar requisitos idênticos aos requisitos em matéria 
de segurança dos alimentos a produtos similares provenientes de todos os Estados-
Membros da UE. O reconhecimento específico pelas Partes do estatuto sanitário 
oficial aceite por organizações internacionais, como a OIE, para determinadas doenças 
dos animais, é inovador e contribuirá para eliminar os obstáculos relacionados com a 
BSE no Vietname.

 Direitos de propriedade intelectual (DPI): O Vietname aderirá aos Tratados sobre 
Internet da OMPI (acesso e utilização de obras criativas na Internet ou noutras redes 
digitais). Os autores, os organismos de radiodifusão, os artistas intérpretes ou 
executantes e os produtores adquirem direitos adicionais, tais como o direito de 
reprodução, distribuição ou comunicação ao público. O Vietname aplicará a 
recomendação da OMPI relativa à proteção de marcas notoriamente conhecidas e 
comprometeu-se a prorrogar o prazo de proteção dos desenhos e modelos para 
15 anos. A proteção de dados sobre produtos farmacêuticos (incluindo produtos 
biológicos) e produtos agroquímicos foi fixada em cinco anos. As Partes protegem os 
direitos de obtenções vegetais. 

 169 indicações geográficas europeias (IG) beneficiarão do reconhecimento e de 
proteção no mercado vietnamita a um nível comparável ao da legislação da UE. 39 IG 
vietnamitas serão igualmente reconhecidas e protegidas enquanto tal na UE.

 O setor do comércio de serviços representa 40 % do PIB no Vietname. Com este 
acordo, o Vietname excede os compromissos assumidos no âmbito da OMC e 
proporciona um reforço do acesso em vários subsetores de atividade (por exemplo, 
serviços arquitetónicos e de planeamento urbano), proporcionando igualmente novo 
acesso ao mercado em setores como a limpeza de edifícios, o embalamento e as feiras 
de comércio, entre outros. No que diz respeito aos serviços de ensino superior, o 
Vietname abriu, pela primeira vez, serviços transfronteiriços. No domínio dos serviços 
financeiros, o Vietname assumiu compromissos em matéria de acesso ao mercado e de 
tratamento nacional. O Vietname abriu os serviços de correio expresso e os serviços 
postais, com exceção dos serviços sujeitos a uma obrigação de serviço universal e de 
serviço reservado.

 O ACL promove uma série de regras em matéria de comércio eletrónico, tais como 
a proibição dos direitos aduaneiros sobre as transmissões eletrónicas.

 O Vietname e a UE chegaram a acordo quanto a disciplinas, em consonância com as 
regras do Acordo sobre Contratos Públicos da OMC. Este aspeto é particularmente 
importante, uma vez que o Vietname ainda não é membro do Acordo sobre Contratos 
Públicos. O capítulo relativo aos contratos públicos do ACL UE-Vietname atinge um 
grau de transparência e de equidade processual comparável ao de outros ACL que a 
UE celebrou com países desenvolvidos e com países em desenvolvimento mais 
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avançados.

Conclusão
O acordo constitui um importante passo para o objetivo final da UE de uma zona de comércio 
livre inter-regional com os países da ASEAN. A par de acordos semelhantes celebrados com 
Singapura e com o Japão, este acordo reforça as relações da UE com a Ásia num momento em 
que o comércio multilateral assente em regras está a ser posto em causa. Este acordo constitui 
uma forte mensagem contra as tendências protecionistas. 

O acordo comercial entre a UE e o Vietname eliminará mais de 99 % de todos os direitos 
aduaneiros. Além disso, incentivará mais empresas europeias a estarem presentes no 
Vietname e promoverá um melhor acesso de empresas vietnamitas ao mercado da UE. 

Trata-se de um acordo de qualidade elevada baseado em valores. Através do capítulo sobre 
comércio e desenvolvimento, o acordo comercial constitui também um instrumento 
importante para melhorar o ambiente empresarial local e as condições sociais e ambientais. 
Mediante os compromissos assumidos e as medidas concretas adotadas pelas autoridades 
vietnamitas, o acordo comercial funciona como um instrumento que eleva as normas 
vietnamitas ao nível das normas internacionais, europeias, laborais e ambientais. Com a 
entrada em vigor do acordo, a UE terá maior capacidade de influência para pressionar o 
Vietname em questões ambientais e relativas aos direitos humanos. 

O relator recomenda, por conseguinte, a aprovação deste acordo. 


