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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o 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 – 2018/0356M(NLE))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta o projeto de acordo de comércio livre (ACL) entre a União Europeia e 
a República Socialista do Vietname (0000/2019),

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de 
Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um 
lado, e a República Socialista do Vietname, por outro (0000/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 91.º, n.º 1, do artigo 100.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 (TFUE´) (C9-0023/2019),

– Tendo em conta que o Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do 
Vietname, por outro, assinado em Bruxelas em 27 de junho de 2012 e que entrou em 
vigor em outubro de 20161,

– Tendo em conta o Parecer 2/152 do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 16 de 
maio de 2017, nos termos do artigo 218.º, n.º 11, do TFUE, solicitado pela Comissão 
Europeia em 10 de julho de 2015,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de julho de 2016, sobre uma nova estratégia 
inovadora e orientada para o futuro em matéria de comércio e investimento3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Comércio para todos – Rumo 
a uma política mais responsável em matéria de comércio e de investimento»,

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 22 de dezembro de 2009, de prosseguir 
negociações referentes a ACL bilaterais com os Estados da Associação das Nações do 
Sudeste Asiático (ASEAN),

– Tendo em conta as diretrizes de negociação, de 23 de abril de 2007, para um ACL inter-
regional com os Estados da ASEAN,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de junho de 2016 sobre o Vietname4,

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de dezembro de 2017, sobre a liberdade de 

1 JO L 329 de 3.12.2016, p. 8.
2 Parecer 2/15 do Tribunal de Justiça de 16 de maio de 2017, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 JO C 101, 16.3.2018, p. 30.
4 JO C 86 de 6.3.2018, p. 122.
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expressão no Vietname, nomeadamente o caso de Nguyen Van Hoa5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de novembro de 2018, sobre o Vietname, 
nomeadamente a situação dos prisioneiros políticos6,

– Tendo em conta a decisão da Provedora de Justiça Europeia, de 26 de fevereiro de 2016, 
no caso 1409/2014/MHZ sobre o facto de a Comissão Europeia não ter realizado uma 
avaliação do impacto em matéria de direitos humanos antes da celebração do ACL UE-
Vietname7, 

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente o título V sobre a 
ação externa da União,

– Tendo em conta o TFUE, nomeadamente os artigos 91.º, 100.º, 168 e 207.º, em 
conjugação com o artigo 218.º, n.º 6, alínea a), subalínea v),

– Tendo em conta a sua resolução, de ...8 sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 2, do seu Regimento,

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

A. Considerando que o Vietname é um parceiro estratégico para a União Europeia e que a 
UE e o Vietname partilham uma agenda comum que visa estimular o crescimento e o 
emprego, melhorar a competitividade, lutar contra a pobreza e concretizar os Objetivos 
de Desenvolvimento sustentável (ODS), e que partilham um forte compromisso 
relativamente ao comércio livre e ao sistema de comércio multilateral; 

B. Considerando que este é o segundo acordo comercial bilateral celebrado entre a UE e 
um país membro da ASEAN e constitui um importante passo rumo a um ACL entre as 
duas regiões; considerando que o acordo, juntamente com o Acordo de Comércio Livre 
entre a UE e a República de Singapura, ao qual o Parlamento deu a sua aprovação em 
13 de fevereiro de 2019, servirá igualmente de referência para os acordos que a UE está 
atualmente a negociar com as outras principais economias da ASEAN;

C. Considerando que se prevê que 90 % do crescimento económico mundial futuro seja 
gerado fora da Europa e, nomeadamente, na Ásia;

D. Considerando que o Vietname aderiu à OMC em 2007, sendo atualmente uma das 
economias mais abertas e favoráveis ao comércio livre a nível mundial, como 
demonstram os 16 acordos comerciais celebrados com 56 países;

E. Considerando que o Vietname é membro fundador do Acordo Global e Progressivo de 
Parceria Transpacífico (CPTPP) e Parte nas negociações em curso sobre a Parceria 
Económica Regional Abrangente (RCEP);

F. Considerando que o Vietname é uma economia em plena expansão, competitiva e 
conectada, que tem quase 100 milhões de cidadãos, uma classe média em crescimento e 

5 JO C 369 de 11.10.2018, p. 73.
6 Textos aprovados, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/pt/decision/en/64308
8 Textos aprovados, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/pt/decision/en/64308
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uma mão de obra jovem e dinâmica; 

G. Considerando que o Vietname é um dos países da ASEAN com mais rápido 
crescimento, tendo registado um crescimento médio do PIB de 6,51 % entre 2000 e 
2018;

H. Considerando que a UE é atualmente o terceiro maior parceiro comercial do Vietname, 
a seguir à China e à Coreia do Sul, e o segundo maior mercado de exportação a seguir 
aos EUA; que as exportações da UE para o país nos últimos dez anos têm registado um 
crescimento anual médio de 5 a 7 %; 

1. Salienta que o ACL entre a UE e o Vietname é o acordo mais abrangente e ambicioso 
jamais celebrado entre a UE e um país em desenvolvimento e que serve de referência 
para a relação da UE com os países em desenvolvimento;

2. Observa que as negociações começaram em junho de 2012 e foram concluídas em 
dezembro de 2015, após 14 rondas de negociações, e lamenta os atrasos subsequentes 
na apresentação do acordo para assinatura e ratificação;

3. Salienta a importância económica e estratégica deste acordo, atendendo a que a UE e o 
Vietname partilham uma agenda comum e valores comuns – que visam estimular o 
crescimento e o emprego, aumentar a competitividade, lutar contra a pobreza e realizar 
progressos no sentido da concretização dos Objetivos de Desenvolvimento sustentável 
(ODS); 

4. Está convicto de que o acordo permitirá estabelecer normas e regras estritas na região da 
ASEAN, ajudando a preparar o caminho para um futuro acordo de comércio e 
investimento a nível regional; salienta que o acordo também envia um sinal forte em 
prol do comércio livre e aberto, num momento marcado por tendências protecionistas e 
em que se questiona o comércio multilateral assente em regras; 

5. Sublinha que o acordo eliminará mais de 99 % de todos os direitos aduaneiros9; observa 
que, aquando da entrada em vigor do acordo, o Vietname liberalizará 65 % dos seus 
direitos de importação relativos a exportações da UE para o Vietname, devendo os 
restantes direitos ser eliminados gradualmente ao longo de um período de dez anos; 
observa igualmente que a UE liberalizará 71 % das suas importações aquando da 
entrada em vigor do acordo e 99 % serão isentas de direitos após um período de sete 
anos; assinala que o acordo conterá igualmente disposições específicas destinadas a 
fazer face às barreiras não pautais às exportações da UE;

6. Destaca a melhoria do acesso ao mercado de contratos públicos do Vietname ao abrigo 
do presente acordo, em conformidade com o Acordo sobre Contratos Públicos, dado 
que o Vietname ainda não é membro deste acordo relativo aos contratos públicos; 
sublinha que o capítulo relativo aos contratos públicos do ACL UE-Vietname atinge um 

9 Exportações da UE para o Vietname: 65 % dos direitos serão eliminados assim que o ACL entrar em vigor, 
devendo os restantes direitos ser eliminados gradualmente ao longo de um período máximo de 10 anos (por 
exemplo, a fim de proteger o setor automóvel do Vietname relativamente à concorrência europeia, os direitos sobre 
os automóveis manter-se-ão durante dez anos); Exportações do Vietname para a UE: 71 % dos direitos serão 
eliminados aquando da entrada em vigor do acordo, devendo os restantes direitos ser eliminados gradualmente ao 
longo de um período máximo de sete anos.
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grau de transparência e de equidade processual comparável ao de outros ACL que a UE 
celebrou com países desenvolvidos e países em desenvolvimento mais avançados;

7. Congratula-se com o facto de cerca de 169 indicações geográficas da UE beneficiarem 
de reconhecimento e de proteção no mercado vietnamita, a um nível comparável ao da 
legislação da UE, atendendo a que o Vietname é um importante mercado de exportação 
da UE na Ásia no setor alimentar e das bebidas;

8. Recorda que, em termos de serviços, o Vietname excede os compromissos assumidos 
no âmbito da OMC, prevê uma melhoria do acesso em vários subsetores de atividade e 
proporciona novo acesso ao mercado a setores como os serviços de embalamento, os 
serviços de exposições e feiras de comércio ou os serviços de locação a curto/longo 
prazo: sublinha que o Vietname abriu, pela primeira vez, serviços transfronteiriços no 
que diz respeito aos serviços de ensino superior; 

9. Recorda que o ACL UE-Vietname ajudará o Vietname a aprofundar a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI), em beneficio dos detentores de DPI e dos 
consumidores, uma vez que o Vietname irá aderir aos Tratados Internet da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que estabelece normas destinadas a 
prevenir o acesso não autorizado ou a utilização de obras criativas em linha, a proteger 
os direitos dos seus detentores e a fazer face aos desafios que as novas tecnologias e os 
novos métodos de comunicação colocam aos DPI; 

10. Destaca que o acordo salvaguarda o direito de a UE aplicar as suas próprias normas a 
todos os bens e serviços vendidos na UE e respeita o princípio da precaução da UE;

11. Sublinha que o ACL UE-Vietname inclui um capítulo sólido, abrangente e vinculativo 
sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que trata questões laborais e ambientais; 
salienta que o capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável se destina a 
contribuir para a concretização de objetivos políticos mais amplos da UE, 
nomeadamente em matéria de crescimento inclusivo, de luta contra as alterações 
climáticas e, de um modo mais geral, para a defesa dos valores da UE; salienta que 
constitui também um instrumento de desenvolvimento e progresso social no Vietname 
destinado a apoiar o país nos seus esforços para melhorar os direitos laborais e reforçar 
a proteção no trabalho e a proteção do ambiente;

12. Congratula-se com as medidas concretas adotadas pelo Governo do Vietname até ao 
momento, incluindo a alteração da legislação laboral e do quadro jurídico relativo à 
idade mínima de admissão ao emprego, que visa abolir o trabalho infantil e assumir 
compromissos em matéria de não discriminação e de igualdade de género no trabalho; 

13. Salienta, contudo, que apesar deste progresso ainda subsistem importantes desafios; 
congratula-se, neste contexto, com a ratificação da Convenção 98 da OIT (negociação 
coletiva), em 14 de junho de 2019, e com o compromisso assumido pelo Governo 
vietnamita de ratificar duas convenções fundamentais restantes, a saber, a Convenção 
105 (abolição do trabalho forçado), em 2020, e a Convenção 87 (liberdade de 
associação), em 2023, após a adoção iminente do novo Código do Trabalho;

14. Congratula-se com o compromisso no sentido de aplicar efetivamente acordos 
multilaterais no domínio do ambiente, como o Acordo de Paris sobre as alterações 
climáticas, e de agir em prol da conservação e da gestão sustentável das espécies 
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selvagens, da biodiversidade e das florestas; recorda que o acordo prevê medidas 
específicas de luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada («pesca 
INN») e destinadas a promover um setor das pescas sustentável e responsável, incluindo 
a aquicultura;

15. Reconhece o empenho do Vietname em combater a exploração madeireira ilegal e a 
desflorestação através da celebração de um acordo de parceria voluntária relativo à 
aplicação da legislação, à governação e ao comércio no setor florestal (APV/FLEGT) 
com a UE; observa que este acordo está em vigor desde 1 de junho de 2019 e que 
introduz obrigações de devida diligência para os seus importadores; congratula-se com a 
participação aberta e construtiva neste processo de todas as partes interessadas 
pertinentes presentes no Vietname;

16. Realça a importância crucial de aplicar todas as disposições e todos os capítulos do 
acordo, desde o acesso ao mercado ao desenvolvimento sustentável e à execução de 
todos os compromissos; destaca, neste contexto, o novo cargo de responsável pela 
aplicação da politica comercial, que trabalhará diretamente sob a direção do comissário 
responsável pelo comércio; 

17. Apela a um acompanhamento reforçado do acordo e a esforços para garantir que as 
lacunas sejam rapidamente resolvidas com o nosso parceiro comercial; solicita 
assistência técnica específica para ajudar o Vietname a aplicar alguns dos compromissos 
através de projetos e de conhecimentos especializados, nomeadamente no que respeita a 
disposições ambientais e laborais; 

18. Salienta que a participação da sociedade civil no acompanhamento da aplicação do 
acordo é crucial e exige a criação rápida de grupos consultivos internos na sequência da 
entrada em vigor do acordo para assegurar uma representação equilibrada da sociedade 
civil; 

19. Reconhece o vínculo institucional e jurídico entre o ACL e o APC, que garante que os 
direitos humanos sejam colocados no centro das relações entre a UE e o Vietname;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao SEAE, aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros, bem como ao governo e ao parlamento da República Socialista do 
Vietname.


