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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 (0000/2019),

– 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 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),

– 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 

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.
4 JO C 86, 6.3.2018, p. 122.
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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 TFUE, în special articolele 91, 100, 168 și 207, coroborate cu articolul 
218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

– având în vedere rezoluția sa legislativă din ...8 referitoare la proiectul de decizie,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0000/2019),

A. întrucât Vietnamul este un partener strategic pentru Uniunea Europeană și întrucât UE 
și Vietnamul au o agendă comună pentru 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 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 acordul, împreună cu Acordul de liber schimb 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, în special în Asia;

D. întrucât Vietnamul a aderat la OMC în 2007 și este în prezent una dintre cele mai 
deschise și mai favorabile comerțului economii din lume, 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 în curs 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 

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

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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tânără și dinamică; 

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 % din 2000 până în 
2018;

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 piață de export ca mărime, după SUA; 
întrucât exporturile UE în această țară au crescut în ultimii zece ani anual cu o medie de 
5-7 %, 

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 servește ca punct de referință 
pentru angajamentul UE față de țările în curs de dezvoltare;

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;

3. subliniază importanța economică și strategică a acestui acord, deoarece UE și Vietnam 
împărtășesc o agendă comună și valori comune pentru a stimula creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă, pentru a stimula competitivitatea, pentru a combate sărăcia și 
pentru a înregistra progrese în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD); 

4. este convins că acordul 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 deschis și a liberului schimb în 
vremuri de tendințe protecționiste și de punere sub semnul întrebării a comerțului 
multilateral bazat pe norme; 

5. subliniază că acordul va elimina peste 99 % din totalul tarifelor9; ia act de faptul că 
Vietnamul va liberaliza 65 % din taxele de import pentru exporturile UE în Vietnam 
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;

6. subliniază 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 

9 Exporturile UE către Vietnam: 65 % din taxe urmează să dispară odată cu intrarea în vigoare a ALS, iar restul 
urmează să fie eliminate treptat 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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cu țări în curs de dezvoltare mai avansate;

7. salută 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;

8. 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; 

9. reamintește că EVFTA va ajuta Vietnamul să îmbunătățească protecția DPI, în 
beneficiul proprietarilor de DPI și al consumatorilor, întrucât 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; 

10. subliniază că acordul protejează dreptul UE de a aplica propriile standarde pentru toate 
bunurile și serviciile vândute în UE și susține principiul UE al precauției;

11. subliniază faptul că EVFTA include un capitol solid, cuprinzător și obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) care se ocupă de aspectele legate de muncă și de 
mediu; 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 și, 
în general, respectarea valorilor UE; subliniază că este, de asemenea, un instrument de 
dezvoltare și progres social în Vietnam pentru a sprijini eforturile Vietnamului de 
îmbunătățire a drepturilor lucrătorilor și de îmbunătățire a protecției muncii și a 
protecției mediului;

12. 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; 

13. cu toate acestea, subliniază faptul că, în pofida acestor progrese, persistă provocări 
importante; salută, în acest sens, 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, în urma adoptării iminente a noului Cod al 
muncii;

14. 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 acordul prevede măsuri specifice de 
combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și de promovare a 
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unui sector al pescuitului sustenabil și responsabil, inclusiv a acvaculturii;

15. 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;

16. subliniază importanța crucială a punerii în aplicare a tuturor dispozițiilor și capitolelor 
acordului, de la accesul pe piață la dezvoltarea durabilă și la asigurarea respectării 
tuturor angajamentelor; subliniază, în acest context, noul post de responsabil cu 
aplicarea dispozițiilor în materie comercială, care va lucra direct sub îndrumarea 
comisarului pentru comerț; 

17. solicită o monitorizare mai atentă a acordului și eforturi pentru a se asigura că 
deficiențele sunt soluționate rapid cu partenerul nostru comercial; solicită asistență 
tehnică specifică pentru a ajuta Vietnamul să pună în aplicare o parte a angajamentelor 
prin intermediul proiectelor și al expertizei, în special în ceea ce privește dispozițiile în 
materie de mediu și de muncă; 

18. subliniază că implicarea societății civile în monitorizarea punerii în aplicare a acordului 
este esențială și solicită crearea rapidă a unor grupuri consultative interne după intrarea 
în vigoare a acordului și o reprezentare echilibrată a societății civile în cadrul acestora; 

19. recunoaște legătura instituțională și juridică dintre ALS și APC, care asigură plasarea 
drepturilor omului în centrul relației UE-Vietnam;

20. 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.


