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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ 
Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (06050/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam (0000/2019),

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' 
Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa 
l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra (0000/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikoli 91(1), 100(2), 207(4), l-ewwel subparagrafu, l-Artikolu 218(6), it-tieni 
subparagrafu, il-punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) (C9-0023/2019),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi (FSK) bejn 
l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista 
tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, iffirmat fi Brussell fis-27 ta' Ġunju 2012, u daħal fis-seħħ 
f'Ottubru 20161;

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-
16 ta' Mejju 2017 fil-proċedura 2/152, skont l-Artikolu 218(11) tat-TFUE, mitluba mill-
Kummissjoni fl-10 ta' Lulju 2015,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016 dwar strateġija futura ġdida 
progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ għal 
Kulħadd: lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment",

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2009 li jiġu segwiti 
negozjati bilaterali tal-FTA ma' stati membri individwali tal-Assoċjazzjoni tan-
Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN),

– wara li kkunsidra d-direttivi ta' negozjati tat-23 ta' April 2007 għal FTA interreġjonali 

1 ĠU L 329, 3.12.2016, p. 8.
2 Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 ĠU C 101, 16.3.2018, p. 30.
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mal-istati membri tal-ASEAN,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2016 dwar il-Vjetnam4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2017 dwar il-libertà ta' 
espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2018 dwar il-Vjetnam, 
b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi6,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta' Frar 2016 fil-
każ 1409/2014/MHZ dwar in-nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea li twettaq 
minn qabel valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-FTA UE-Vjetnam7, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u b'mod partikolari t-Titolu V 
tiegħu dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-TFUE, b'mod partikolari l-Artikoli 91, 100, 168 u 207 flimkien mal-
Artikolu 218(6)(a)(v),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu ta'...8 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0000/2019),

A. billi l-Vjetnam huwa sieħeb strateġiku għall-Unjoni Ewropea, u billi l-UE u l-Vjetnam 
għandhom aġenda komuni biex jistimulaw it-tkabbir u l-impjiegi, itejbu l-
kompetittività, jiġġieldu l-faqar, jiksbu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u 
jikkondividu impenn qawwi favur il-kummerċ miftuħ u sistema kummerċjali 
multilaterali; 

B. billi dan huwa t-tieni ftehim kummerċjali bilaterali konkluż bejn l-UE u stat membru 
tal-ASEAN u jirrappreżenta pass importanti lejn FTA interreġjonali; billi l-ftehim, 
flimkien mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u r-Repubblika ta' Singapore li l-
Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għalih fit-13 ta' Frar 2019, se jservi wkoll bħala 
punt ta' riferiment għall-ftehimiet li l-UE qed tinnegozja bħalissa mal-ekonomiji 
ewlenin l-oħra tal-ASEAN;

C. billi 90 % tat-tkabbir ekonomiku dinji tal-ġejjieni huwa mbassar li se jiġi ġġenerat barra 
mill-Ewropa u b'mod partikolari fl-Asja;

4 ĠU C 86, 6.3.2018, p. 122.
5 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 73.
6 Testi adottati, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/mt/decision/en/64308
8 Testi adottati, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/mt/decision/en/64308
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D. billi fl-2007 il-Vjetnam issieħeb mad-WTO u issa għandu waħda mill-aktar ekonomiji 
kummerċjali miftuħa u ħielsa fid-dinja, kif indikat mis-16-il ftehim kummerċjali li 
għandu ma' 56 pajjiż;

E. billi l-Vjetnam huwa membru fundatur tal-Ftehim Komprensiv u Progressiv għas-
Sħubija Trans-Paċifika (CPTPP) u huwa parti fin-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar 
is-Sħubija Ekonomika Komprensiva Reġjonali (RCEP);

F. billi l-Vjetnam għandu ekonomija li qed tespandi, kompetittiva u konnessa bi kważi 
100 miljun ċittadin, bi klassi medja li qiegħda tikber u b'forza tax-xogħol żagħżugħa u 
dinamika; 

G. billi l-Vjetnam huwa wkoll wieħed mill-pajjiżi li l-aktar qed jikbru malajr fl-ASEAN, 
b'rata medja ta' tkabbir tal-PDG ta' madwar 6,51 % mill-2000 sal-2018;

H. billi l-UE bħalissa hija t-tielet l-akbar sieħba kummerċjali tal-Vjetnam wara ċ-Ċina u l-
Korea t'Isfel, u t-tieni l-akbar suq tal-esportazzjoni wara l-Istati Uniti; billi l-
esportazzjonijiet tal-UE lejn il-pajjiż fl-aħħar għaxar snin juru tkabbir medju ta' bejn 
5 % u 7 % kull sena; 

1. Jenfasizza li l-FTA bejn l-UE u l-Vjetnam (EVFTA) huwa l-aktar ftehim komprensiv u 
ambizzjuż li qatt ġie konkluż bejn l-UE u pajjiż li qed jiżviluppa u jservi bħala punt ta' 
riferiment għall-impenn tal-UE mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

2. Jinnota li n-negozjati bdew f'Ġunju 2012 u ġew konklużi f'Diċembru 2015 wara 14-il 
ċiklu ta' negozjati, u jiddispjaċih bid-dewmien sussegwenti biex il-ftehim jinġieb 'il 
quddiem għall-iffirmar u r-ratifika;

3. Jisħaq fuq l-importanza ekonomika u strateġika ta' dan il-ftehim, billi l-UE u l-Vjetnam 
jikkondividu aġenda u valuri komuni – bil-għan li jistimulaw it-tkabbir u l-impjiegi, 
jagħtu spinta lill-kompetittività, jiġġieldu l-faqar u jagħmlu progress lejn il-ksib tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); 

4. Jinsab konvint li l-ftehim se jimxi 'l quddiem lejn l-istabbiliment ta' standards għoljin u 
regoli fir-reġjun tal-ASEAN, u se jgħin biex titwitta t-triq għal ftehim interreġjonali 
futur dwar il-kummerċ u l-investiment; jenfasizza li l-ftehim jibgħat ukoll sinjal qawwi 
favur il-kummerċ miftuħ u ħieles fi żminijiet ta' xejriet protezzjonistiċi u fost dubji dwar 
il-kummerċ multilaterali bbażat fuq ir-regoli; 

5. Jissottolinja li l-ftehim se jelimina aktar minn 99 % tat-tariffi9; jinnota li mad-dħul fis-
seħħ tal-ftehim, il-Vjetnam se jilliberalizza 65 % tad-dazji tal-importazzjoni fuq l-
esportazzjonijiet tal-UE lejn il-Vjetnam, filwaqt li l-bqija tad-dazji se jiġu eliminati 

9 L-esportazzjonijiet tal-UE lejn il-Vjetnam: hekk kif l-FTA jidħol fis-seħħ, 65 % tad-dazji għandhom jispiċċaw 
u l-bqija għandhom jitneħħew gradwalment fuq perjodu mhux itwal minn 10 snin (pereżempju, id-dazji fuq il-
karozzi se jibqgħu għall-perjodu kollu ta' 10 snin biex is-settur tal-karozzi jiġi protett mill-kompetizzjoni 
Ewropea); L-esportazzjonijiet Vjetnamiżi lejn l-UE: mad-dħul fis-seħħ, 71 % tad-dazji għandhom jispiċċaw u l-
bqija għandhom jitneħħew gradwalment fuq perjodu mhux itwal minn seba' snin.
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gradwalment fuq perjodu ta' 10 snin; jinnota li mad-dħul fis-seħħ, l-UE wkoll se 
tilliberalizza 71 % tal-importazzjonijiet tagħha u li wara perjodu ta' seba' snin, 99 % tal-
importazzjonijiet se jkunu mingħajr dazju. jirrimarka li l-ftehim se jkun fih ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi biex jiġu indirizzati ostakli mhux tariffarji għall-
esportazzjonijiet tal-UE;

6. Jenfasizza l-aċċess imtejjeb skont dan il-ftehim għall-akkwist pubbliku Vjetnamiż 
f'konformità mal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA), billi l-Vjetnam għadu mhux 
membru tal-GPA; jissottolinja li l-kapitolu tal-EVFTA dwar l-akkwist pubbliku mill-
gvern għandu livell ta' trasparenza u ġustizzja proċedurali komparabbli ma' FTAs oħra li 
l-UE ffirmat ma' pajjiżi żviluppati u pajjiżi fil-fażi avvanzata tal-iżvilupp.

7. Jilqa' l-fatt li madwar 169 indikazzjoni ġeografika tal-UE se jibbenefikaw mir-
rikonoxximent u l-protezzjoni fis-suq Vjetnamiż f'livell komparabbli għal dak tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, fid-dawl tal-fatt li l-Vjetnam huwa suq tal-esportazzjoni importanti 
fl-Asja għall-esportazzjonijiet tal-ikel u x-xorb tal-UE;

8. Ifakkar li, f'termini ta' servizzi, il-Vjetnam imur lil hinn mill-impenji tiegħu tad-WTO, 
jipprevedi aċċess sostanzjalment aħjar f'għadd ta' subsetturi tan-negozju u joffri aċċess 
għas-suq ġdid għal setturi bħas-servizzi ta' imballaġġ, il-kummerċ ġust u s-servizzi tal-
wirjiet jew il-kiri/il-lokazzjoni; jissottolinja li għall-ewwel darba l-Vjetnam fetaħ 
servizzi transfruntiera ta' edukazzjoni għolja; 

9. Ifakkar li l-EVFTA se jgħin lill-Vjetnam ikompli jtejjeb il-protezzjoni tad-dritt ta' 
proprjetà intellettwali (DPI), għall-benefiċċju tas-sidien tad-DPI u tal-konsumaturi, billi 
l-Vjetnam se jaderixxi fit-Trattati tal-Internet tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali (WIPO), li jistabbilixxu standards għall-prevenzjoni ta' aċċess mhux 
awtorizzat online għal xogħol kreattiv jew l-użu tiegħu, jipproteġi d-drittijiet tas-sidien, 
u jindirizza l-isfidi li t-teknoloġiji u l-metodi ġodda ta' komunikazzjoni jimponu fuq d-
DPI; 

10. Jissottolinja li l-ftehim jissalvagwardja d-dritt tal-UE li tapplika l-istandards proprji 
tagħha għall-oġġetti u s-servizzi kollha mibjugħa fl-UE u jirrispetta l-prinċipju ta' 
prekawzjoni tal-UE;

11. Jissottolinja li l-EVFTA jinkludi kapitolu b'saħħtu, komprensiv u vinkolanti dwar il-
Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli (TSD), li jittratta kwistjonijiet dwar ix-xogħol u l-
ambjent; jisħaq fuq il-fatt li l-kapitolu dwar it-TSD huwa mfassal biex jikkontribwixxi 
għal objettivi usa' tal-politika tal-UE, b'mod partikolari dwar it-tkabbir inklużiv, il-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u, b'mod aktar ġenerali, fiż-żamma tal-valuri tal-UE; 
jenfasizza li huwa wkoll strument għall-iżvilupp u l-progress soċjali fil-Vjetnam li 
jappoġġa lill-Vjetnam fl-isforzi tiegħu biex itejjeb id-drittijiet tal-ħaddiema u jsaħħaħ il-
protezzjoni fuq ix-xogħol u l-ħarsien tal-ambjent;

12. Jilqa' bi pjaċir il-passi konkreti li ħa l-Gvern Vjetnamiż s'issa, inkluż l-emendar tal-
leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol u tal-qafas legali dwar l-età minima għax-xogħol, bil-għan 
li jabolixxi t-tħaddim tat-tfal u jieħu impenji kontra d-diskriminazzjoni u favur l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol; 



PR\1190477MT.docx 7/8 PE642.858v01-00

MT

13. Jenfasizza, madankollu, li, minkejja dan il-progress, għad fadal sfidi importanti; jilqa' 
f'dan ir-rigward ir-ratifika tal-Konvenzjoni nru 98 fundamentali tal-ILO (negozjar 
kollettiv) fl-14 ta' Ġunju 2019 u l-impenn tal-Gvern Vjetnamiż li jirratifika żewġ 
Konvenzjonijiet fundamentali li fadal, jiġifieri n-nru 05 (abolizzjoni tax-xogħol furzat) 
fl-2020 u n-nru 87 (libertà ta' assoċjazzjoni) fl-2023, wara l-adozzjoni imminenti tal-
Kodiċi tax-Xogħol il-ġdid;

14. Jilqa' bi pjaċir l-impenn biex jimplimenta b'mod effettiv il-ftehimiet ambjentali 
multilaterali bħall-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima u biex jaġixxi favur il-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-fawna selvaġġa, il-bijodiversità u l-forestrija; 
ifakkar li l-Ftehim jipprevedi miżuri speċifiċi għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat (IUU) u għall-promozzjoni ta' settur tas-sajd sostenibbli u 
responsabbli, inkluża l-akkwakultura;

15. Jirrikonoxxi l-impenn tal-Vjetnam li jindirizza l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam u d-
deforestazzjoni permezz tal-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija Volontarju dwar l-
Infurzar tal-Liġi tal-Foresta, Governanza u Kummerċ (VPA/FLEGT) mal-UE; jinnota li 
dan il-ftehim ilu fis-seħħ mill-1 ta' Ġunju 2019 u jintroduċi obbligi vinkolanti ta' 
diliġenza dovuta għall-importaturi tiegħu; jilqa' l-parteċipazzjoni miftuħa u kostruttiva 
tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fil-Vjetnam f'dan il-proċess;

16. Jissottolinja l-importanza kruċjali li jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet u l-kapitoli 
kollha tal-ftehim, li jvarjaw mill-aċċess għas-suq għall-iżvilupp sostenibbli u l-infurzar 
tal-impenji kollha; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-pożizzjoni l-ġdida ta' Uffiċjal Kap 
għall-Infurzar tal-Kummerċ, li se jaħdem direttament taħt il-gwida tal-Kummissarju 
għall-Kummerċ; 

17. Jappella għal aktar monitoraġġ tal-ftehim u l-isforzi biex jiġi żgurat li n-nuqqasijiet jiġu 
indirizzati malajr mas-sieħeb kummerċjali tagħna; jitlob assistenza teknika speċifika 
biex tgħin lill-Vjetnam jimplimenta wħud mill-impenji permezz ta' proġetti u għarfien 
espert, b'mod partikolari b'rabta mad-dispożizzjonijiet ambjentali u tax-xogħol; 

18. Jenfasizza li l-involviment tas-soċjetà ċivili fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
ftehim huwa kruċjali u jappella għall-istabbiliment rapidu ta' gruppi konsultattivi 
nazzjonali wara d-dħul fis-seħħ tal-ftehim u għal rappreżentanza bbilanċjata tas-soċjetà 
ċivili fihom; 

19. Jirrikonoxxi r-rabta istituzzjonali u legali bejn l-FTA u l-FSK, li tiżgura li d-drittijiet tal-
bniedem jitqiegħdu fil-qalba tar-relazzjoni bejn l-UE u l-Vjetnam;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-SEAE, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-
parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika Soċjalista tal-
Vjetnam.
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