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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението 
за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република 
Виетнам
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Европейският парламент,

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (06050/2019),

— като взе предвид проекта на споразумение за свободна търговия (ССТ) между 
Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (0000/2019),

— като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на 
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга 
страна (0000/2019),

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, алинея първа, 
член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), подточка v), както и с член 218, 
параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C9-
0023/2019),

— като взе предвид Рамковото споразумение за всестранно партньорство и 
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано в 
Брюксел на 27 юни 2012 г., което влезе в сила през октомври 2016 г.1,

— като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. по 
процедура 2/152, съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС, поискано на 10 юли 
2015 г. от Комисията,

— като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и 
иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите3,

— като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — 
за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“,

— като взе предвид решението на Съвета от 22 декември 2009 г. за продължаване на 
двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

1 ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 8.
2 Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 ОВ C 101, 8.6.2018 г., стр. 30.
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— като взе предвид указанията за водене на преговори от 23 април 2007 г. за 
междурегионално споразумение за свободна търговия с държавите — членки на 
АСЕАН,

— като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2016 г. относно Виетнам4,

— като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2017 г. относно свободата на 
изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен Ван Хoa5,

— като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2018 г. относно Виетнам, и по-
специално положението на политическите затворници6,

— като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2016 г. по 
случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнение на задължението на Европейската 
комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата 
на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам7, 

— като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от 
него относно външната дейност на Съюза,

— като взе предвид ДФЕС, и по-специално членове 91, 100, 168 и 207 във връзка с 
член 218, параграф 6, буква а), подточка v),

— като взе предвид своята законодателна резолюция от …8 относно проекта на 
решение,

— като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по международна търговия 
(A9-0000/2019),

А. като има предвид, че Виетнам е стратегически партньор за Европейския съюз, и 
като има предвид, че ЕС и Виетнам споделят обща програма за стимулиране на 
растежа и заетостта, подобряване на конкурентоспособността, борба с бедността и 
постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), както и че те споделят сериозен 
ангажимент за отворена търговия и по отношение на многостранната система за 
търговия; 

Б. като има предвид, че това е второто двустранно търговско споразумение между 
ЕС и държава — членка на АСЕАН, и че това е важна стъпка към постигането на 
междурегионално ССТ; като има предвид, че споразумението, заедно със 
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Сингапур, одобрено 
от Парламента на 13 февруари 2019 г., ще послужи и като референтен показател 
за споразуменията, които ЕС понастоящем води с други основни икономики на 
АСЕАН;

4 ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 122.
5 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 73.
6 Приети текстове, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Приети текстове, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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В. като има предвид, че 90% от бъдещия световен икономически растеж се 
предвижда да бъде генериран извън Европа, и по-специално в Азия;

Г. като има предвид, че Виетнам се присъедини към СТО през 2007 г. и 
понастоящем е една от най-отворените и подкрепящи свободната търговия 
икономики в света, както показват сключените от тази Виетнам 16 търговски 
споразумения с общо 56 държави;

Д. като има предвид, че Виетнам е основателите на Цялостното и прогресивно 
споразумение за Транстихоокеанско партньорство (ЦПСТП) и страна по 
продължаващите преговори относно Всеобхватното регионално икономическо 
партньорство (ВРИП);

Е. като има предвид, че Виетнам е държава с бързо развиваща се, конкурентна и 
свързана икономика и почти 100 милиона жители, с разрастваща се средна класа и 
с млада и динамична работна сила; 

Ж. като има предвид, че Виетнам е една от най-бързо развиващите се държави от 
ACEAH, като отчита среден растеж на БВП от около 6,51% за периода от 2010 г. 
до 2018 г.;

З. като има предвид, че понастоящем ЕС е третият по значение търговски партньор 
на Виетнам след Китай и Южна Корея и вторият по големина пазар за износ след 
САЩ; като има предвид, че през последните десет години износът на ЕС за 
Виетнам нараства годишно със средно 5—7%; 

1. подчертава, че ССТ между ЕС и Виетнам (EVFTA) е най-всеобхватното и 
амбициозно споразумение, сключвано някога между ЕС и развиваща се страна, и 
че то служи като референтна точка за ангажираността на ЕС с развиващите се 
страни;

2. отбелязва, че преговорите първоначално започнаха през 2012 г. и бяха 
приключени през декември 2015 г. след 14 кръга на проговори, и изразява 
съжаление относно последвалото забавяне във връзка с постигането на напредък 
по споразумението с цел то са бъде подписано и ратифицирано;

3. подчертава  икономическото и стратегическото значение на разглежданото 
споразумение, тъй като ЕС и Виетнам споделят обща програма и общи 
ценности — стимулиране на растежа и заетостта, подобряване на 
конкурентоспособността, борба с бедността, постигане на напредък във връзка с 
изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР); 

4. изразява убеденост, че споразумението ще постигне по-нататъшен напредък в 
посока определянето на високи стандарти и правила в региона на АСЕАН, което 
ще спомогне за създаването на необходимите предпоставки за бъдещо 
междурегионално споразумение за търговия и инвестиции; подчертава, че 
споразумението също така е ясен знак в подкрепа на откритата и свободна 
търговия в период на протекционистки тенденции и поставяне под въпрос на 
многостранната търговия, основаваща се на правила; 
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5. подчертава, че споразумението ще премахне над 99% от всички тарифи9; 
отбелязва, че Виетнам ще либерализира 65% от вносните си мита по отношение 
на износа от ЕС за Виетнам в момента, в който споразумението влезе в сила, 
а останалата част от митата ще бъдат постепенно премахнати в срок от 10 години; 
отбелязва, че ЕС ще либерализира 71% от своя вноса при влизането в сила на 
споразумението, а 99% от вноса ще бъде освободен от мита в срок до седем 
години; посочва, че споразумението също така ще съдържа специфични 
разпоредби за справяне с нетарифните бариери пред износа на ЕС;

6. подчертава подобрения достъп съгласно настоящото споразумение до 
виетнамския пазар за обществени поръчки в съответствие със Споразумението за 
държавните поръчки (СДП), тъй като Виетнам все още не е член на СДП; 
подчертава, че в главата от EVFTA, посветена на обществените поръчки, се 
постига степен на прозрачност и процесуална справедливост, сравнима с други 
споразумения за свободна търговия, които ЕС е подписал с развити и по-
напреднали развиващи се страни;

7. приветства факта, че около 169 географски означения на ЕС ще се ползват от 
признаване и защита на виетнамския пазар на равнище, сравнимо с равнището 
съгласно законодателството на ЕС, с оглед на факта, че Виетнам е важен 
експортен пазар в Азия за износа на храни и напитки от ЕС;

8. припомня, че по отношение на услугите Виетнам излиза извън рамките на 
ангажиментите си в рамките на СТО, осигурява по-добър достъп до редица 
подсектори на икономиката и предлага достъп до нов пазар за сектори като 
пакетирането, услуги във връзка с търговски панаири и изложения или 
наемане/лизинг; подчертава, че за първи път Виетнам се е отворил за 
трансграничните услуги в областта на висшето образование; 

9. припомня, че EVFTA ще помогне на Виетнам да продължи да подобрява защитата 
на правата върху интелектуална собственост (ПИС), което ще е в полза на 
притежателите и потребителите на ПИС, тъй като Виетнам ще се присъедини към 
договорите за интернет на Световната организация за интелектуална собственост 
(СОИС), които определят стандарти за предотвратяване на неразрешен онлайн 
достъп до или използване на творческата дейност, защита на правата на 
собствениците и предприемане на мерки за справяне с предизвикателствата, които 
новите технологии и методи на комуникация пораждат по отношение на ПИС; 

10. подчертава, че споразумението гарантира правото на ЕС да прилага свои 
собствени стандарти по отношение на всички продавани в ЕС стоки и услуги и 
утвърждава принципа на предпазливост, прилаган от ЕС;

9 Износ от ЕС за Виетнам: 65% от митата следва да бъдат премахнати веднага след влизането в сила 
на ССТ, а останалите следва да бъдат премахнати постепенно в срок до 10 години (например, с цел 
защита на виетнамския автомобилен сектор от европейската конкуренция, митата върху 
автомобилите ще се запазят за целия период от 10 години); Износ от Виетнам за ЕС: 71% от митата 
ще бъдат премахнати в момента на влизане в сила на споразумението, а останалите ще бъдат 
премахнати постепенно в срок до седем години.
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11. подчертава, че EVFTA включва надеждна, изчерпателна и обвързваща глава 
относно търговията и устойчивото развитие (ТУР), която разглежда въпросите от 
областта на труда и околната среда; подчертава, че главата за ТУР има за цел да 
допринася за по-широките цели на политиката на ЕС, по-специално за 
приобщаващия растеж, борбата срещу изменението на климата и в по-общ план за 
отстояването на ценностите на ЕС; подчертава, че EVFTA е също така инструмент 
за развитие и социален напредък във Виетнам в подкрепа на усилията на Виетнам 
за подобряване на трудовите права и за подобряване на защитата на работното 
място и опазването на околната среда;

12. приветства конкретните стъпки, предприети до момента от виетнамското 
правителство, включително измененията на трудовото законодателство и 
правната уредба относно минималната възраст за полагане на труд, насочена към 
премахването на детския труд, и поемането на ангажименти за недискриминация 
и равенство между половете на работното място; 

13. подчертава обаче, че въпреки този напредък продължават да съществуват 
съществени проблеми; във връзка с това приветства ратифицирането на 14 юни 
2019 г. на основна Конвенция № 98 на МОТ (колективно договаряне) и 
ангажимента на правителството на Виетнам да ратифицира още две основни 
конвенции, а именно № 105 (премахване на принудителния труд) през 2020 г. и 
№ 87 (свобода на сдружаване) през 2023 г. след предстоящото приемане на новия 
Кодекс на труда;

14. приветства ангажимента за ефективно прилагане на многостранните 
споразумения в областта на околната среда, като например Парижкото 
споразумение относно изменението на климата, и за предприемане на действия с 
цел подпомагане на опазването и на устойчивото управление на дивата флора и 
фауна, биологичното разнообразие и горите; припомня, че Споразумението 
предвижда специфични мерки за борба срещу незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов (ННН) и за насърчаване на устойчив и отговорен сектор на 
рибарството, включително на аквакултурата;

15. признава ангажимента на Виетнам за справяне с незаконната сеч и обезлесяването 
чрез сключването на доброволно споразумение за партньорство за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията 
(СДП/FLEGT) с ЕС; отбелязва, че това споразумение е в сила от 1 юни 2019 г. и с 
него се въвеждат задължения за задължителна надлежна проверка за вносителите; 
приветства откритото и конструктивно участие на всички съответни 
заинтересовани страни във Виетнам в този процес;

16. подчертава решаващото значение на изпълнението на всички разпоредби и глави 
от споразумението, като се започне от пазара и се стигне до устойчивото развитие 
и прилагането на всички ангажименти; подчертава в този контекст новата 
длъжност на главния служител по правоприлагането на търговски въпроси, който 
ще работи пряко под ръководството на члена на Комисията, отговарящ за 
търговията; 

17. призовава за засилен мониторинг на споразумението и за усилия, за да се 
гарантира, че пропуските се отстраняват бързо съвместно с нашия търговски 
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партньор ; призовава за специфична техническа помощ, за да се помогне на 
Виетнам да изпълни някои от ангажиментите чрез проекти и експертен опит, 
по-специално във връзка с разпоредбите в областта на околната среда и труда; 

18. подчертава, че участието на гражданското общество при мониторинга на 
изпълнението на споразумението е от решаващо значение и призовава за бързо 
създаване на национални консултативни групи след влизането в сила на 
споразумението и за балансирано представителство на гражданското общество в 
тези групи; 

19. признава институционалната и правна връзка между ССТ и СПС, която гарантира, 
че правата на човека са поставени в центъра на отношенията между ЕС и 
Виетнам;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД, 
правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и 
парламента на Социалистическа република Виетнам.


