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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας του Βιετνάμ
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06050/2019),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (0000/2019),

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της 
συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου 
(0000/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 
218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
(C9-0023/2019),

– έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας 
(ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες 
στις 27 Ιουνίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 20161,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 
2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας 2/152, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 
ΣΛΕΕ, η οποία ζητήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και 
καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια 
πιο υπεύθυνη εμπορική και επενδυτική πολιτική»,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, να συνεχίσει 
τις διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ με τα επιμέρους κράτη μέλη του 
Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

– έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για τη σύναψη 
ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση με τα κράτη μέλη του ASEAN,

1 ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 8.
2 Γνώμη του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
3 ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με το Βιετνάμ4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ελευθερία 
έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το Βιετνάμ, 
ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων6,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 
2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με τη μη διενέργεια εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προηγούμενης εκτίμησης επιπτώσεων ως προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ7, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V 
σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 91, 100, 168 και 207, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της [...]8 σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0000/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν κοινή ατζέντα για την τόνωση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), 
καθώς και κοινή, ισχυρή προσήλωση στο ανοικτό εμπόριο και το πολυμερές εμπορικό 
σύστημα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη δεύτερη διμερή εμπορική συμφωνία που 
συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους μέλους του ASEAN, και για σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση της σύναψης ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συμφωνία, παράλληλα με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, την οποία το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 13 
Φεβρουαρίου 2019, θα χρησιμεύσει επίσης ως σημείο αναφοράς για τις συμφωνίες που 
διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τις άλλες κύριες οικονομίες του ASEAN·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης 
προβλέπεται να παραχθεί εκτός Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Ασία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2007 και αποτελεί 
πλέον μία από τις πιο ανοικτές και ευνοϊκές για το ελεύθερο εμπόριο οικονομίες στον 
κόσμο, όπως προκύπτει από τις 16 εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με 56 χώρες·

4 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.
5 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι ιδρυτικό μέλος της συνολικής και 
προοδευτικής εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP) και συμμετέχει στις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι μια ανθίζουσα, ανταγωνιστική και 
συνδεδεμένη οικονομία με σχεδόν 100 εκατομμύρια πολίτες, μια αυξανόμενη μεσαία 
τάξη, και ακμάζον εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι επίσης μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
χώρες του ASEAN, με μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6,51% περίπου από το 2000 έως 
το 2018·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
του Βιετνάμ μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα, και η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική 
αγορά μετά τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές της ΕΕ στο Βιετνάμ την 
τελευταία δεκαετία αυξάνονται ετησίως κατά 5-7% κατά μέσο όρο· 

1. τονίζει ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ είναι η πιο ολοκληρωμένη και φιλόδοξη συμφωνία που 
έχει συναφθεί ποτέ μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης χώρας και χρησιμεύει ως 
σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

2. σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώθηκαν 
τον Δεκέμβριο του 2015 μετά από 14 γύρους διαπραγματεύσεων, και εκφράζει τη λύπη 
του για τις καθυστερήσεις που ακολούθησαν όσον αφορά την υπογραφή και την 
κύρωση της συμφωνίας·

3. τονίζει την οικονομική και στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής, δεδομένου ότι η 
ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν κοινή ατζέντα και κοινές αξίες: την τόνωση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προοδευτική επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· 

4. είναι πεπεισμένο ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον 
αφορά την υιοθέτηση υψηλών προτύπων και κανόνων στην περιοχή του ASEAN, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μελλοντική διαπεριφερειακή εμπορική και 
επενδυτική συμφωνία· τονίζει ότι η συμφωνία στέλνει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ 
του ανοικτού και ελεύθερου εμπορίου, σε μια περίοδο τάσεων προστατευτισμού και 
αμφισβήτησης του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες εμπορίου· 

5. υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα εξαλείψει περισσότερο από το 99% των δασμών9· 
σημειώνει ότι, όταν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, το Βιετνάμ θα ελευθερώσει το 65% των 
εισαγωγικών δασμών επί των εξαγωγών της ΕΕ προς το Βιετνάμ, ενώ το υπόλοιπο 
ποσοστό θα καταργηθεί σταδιακά εντός δεκαετίας· σημειώνει επίσης ότι, μόλις τεθεί σε 
ισχύ η συμφωνία, η ΕΕ θα ελευθερώσει το 71% των εισαγωγών της, ενώ το 99% των 
εισαγωγών της θα είναι αδασμολόγητο μετά από επτά έτη επισημαίνει ότι η συμφωνία 

9 Εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ: το 65% των δασμών πρόκειται να καταργηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η ΣΕΣ, 
ενώ το υπόλοιπο θα καταργηθεί σταδιακά εντός περιόδου έως και 10 ετών (για παράδειγμα, προκειμένου να 
προστατευθεί η αυτοκινητοβιομηχανία του Βιετνάμ από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, η επιβολή δασμών στα 
αυτοκίνητα θα συνεχιστεί έως το τέλος της δεκαετούς περιόδου)· Εξαγωγές του Βιετνάμ προς την ΕΕ: το 71% 
των δασμών πρόκειται να καταργηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να 
καταργηθεί σταδιακά εντός περιόδου έως και επτά ετών.
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θα περιέχει επίσης ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών 
φραγμών για τις εξαγωγές της ΕΕ·

6. τονίζει ότι, με τη συμφωνία αυτή, βελτιώνεται η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις 
του Βιετνάμ κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών (GPA), δεδομένου ότι το Βιετνάμ δεν είναι ακόμη μέλος της GPA· 
υπογραμμίζει ότι το κεφάλαιο της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ για τις δημόσιες συμβάσεις 
επιτυγχάνει έναν βαθμό διαφάνειας και διαδικαστικής αμεροληψίας συγκρίσιμο με 
άλλων ΣΕΣ που έχει υπογράψει η ΕΕ με ανεπτυγμένες και πιο προηγμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι θα επωφεληθούν περίπου 169 
γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, καθώς θα απολαμβάνουν στη βιετναμέζικη αγορά 
αναγνώριση και προστασία συγκρίσιμου επιπέδου με αυτό που τους παρέχει η 
νομοθεσία της ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί σημαντική αγορά 
στην Ασία για τις εξαγωγές τροφίμων και ποτών της ΕΕ·

8. υπενθυμίζει ότι, από πλευράς υπηρεσιών, το Βιετνάμ υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ, παρέχει σημαντικά καλύτερη πρόσβαση σε μια σειρά 
επιχειρηματικών υποτομέων και προσφέρει νέα πρόσβαση στην αγορά σε τομείς όπως 
οι υπηρεσίες συσκευασίας, οι υπηρεσίες εμπορικών εκθέσεων ή οι υπηρεσίες 
ναύλωσης/χρηματοδοτικής μίσθωσης· υπογραμμίζει ότι το Βιετνάμ άνοιξε για πρώτη 
φορά διασυνοριακές υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

9. υπενθυμίζει ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ θα βοηθήσει το Βιετνάμ να βελτιώσει περαιτέρω 
την προστασία των ΔΔΙ, προς όφελος των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και των καταναλωτών, καθώς το Βιετνάμ θα προσχωρήσει στις Συνθήκες 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για το διαδίκτυο, οι 
οποίες θέτουν πρότυπα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης επιγραμμικής 
πρόσβασης σε δημιουργικό έργο ή χρήσης του, για την προστασία των δικαιωμάτων 
των ιδιοκτητών, και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν στα ΔΔΙ οι νέες 
τεχνολογίες και μέθοδοι επικοινωνίας· 

10. υπογραμμίζει ότι η συμφωνία διασφαλίζει το δικαίωμα της ΕΕ να εφαρμόζει τα δικά 
της πρότυπα σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούνται στην ΕΕ και προασπίζει 
την αρχή της προφύλαξης της ΕΕ·

11. υπογραμμίζει ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό 
κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), το οποίο αφορά εργασιακά 
και περιβαλλοντικά θέματα· τονίζει ότι το κεφάλαιο ΕΒΑ έχει σχεδιαστεί για να 
συμβάλει στην επίτευξη ευρύτερων στόχων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, 
γενικότερα, την προάσπιση των αξιών της ΕΕ· τονίζει ότι αποτελεί επίσης ένα μέσο 
ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου στο Βιετνάμ για τη στήριξη του Βιετνάμ στις 
προσπάθειές του να βελτιώσει τα εργασιακά δικαιώματα και να ενισχύσει την 
προστασία στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής 
η κυβέρνηση του Βιετνάμ, μεταξύ των οποίων η τροποποίηση της εργατικής 
νομοθεσίας και του νομικού πλαισίου για το κατώτατο όριο ηλικίας στην εργασία, που 
αποσκοπούν στην κατάργηση της παιδικής εργασίας και στην ανάληψη δεσμεύσεων για 
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την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων στην εργασία· 

13. τονίζει, ωστόσο, ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν 
σημαντικές προκλήσεις· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επικύρωση της θεμελιώδους 
Σύμβασης 98 της ΔΟΕ (συλλογικές διαπραγματεύσεις) στις 14 Ιουνίου 2019 και τη 
δέσμευση της κυβέρνησης του Βιετνάμ να κυρώσει δύο εναπομένουσες θεμελιώδεις 
συμβάσεις, ήτοι τη σύμβαση αριθ. 105 (κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας) το 
2020 και τη σύμβαση αριθ. 87 (συνδικαλιστική ελευθερία) το 2023, μετά την 
επικείμενη έγκριση του νέου Εργατικού Κώδικα·

14. χαιρετίζει τη δέσμευση για αποτελεσματική εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, και για λήψη 
μέτρων υπέρ της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης της άγριας χλωροπανίδας, 
της βιοποικιλότητας και των δασών· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία προβλέπει ειδικά 
μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) και 
για την προώθηση ενός βιώσιμου και υπεύθυνου τομέα αλιείας, συμπεριλαμβανομένης 
της υδατοκαλλιέργειας·

15. αναγνωρίζει τη δέσμευση του Βιετνάμ να αντιμετωπίσει την παράνομη υλοτομία και 
την αποψίλωση συνάπτοντας με την ΕΕ εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης 
(ΕΣΕΣ) όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το 
εμπόριο (FLEGT)· σημειώνει ότι η συμφωνία αυτή ισχύει από την 1η Ιουνίου 2019 και 
θεσπίζει δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τους εισαγωγείς της· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανοικτή και εποικοδομητική συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών στο Βιετνάμ σε αυτή τη διαδικασία·

16. υπογραμμίζει την καίρια σημασία της εφαρμογής όλων των διατάξεων και των 
κεφαλαίων της συμφωνίας, από την πρόσβαση στην αγορά έως τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα θέση 
του Chief Trade Enforcement Officer (επικεφαλής για την εφαρμογή των εμπορικών 
συμφωνιών), ο οποίος θα εργάζεται υπό την άμεση καθοδήγηση του αρμόδιου για το 
εμπόριο Επιτρόπου· 

17. ζητεί ενισχυμένη παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας και καταβολή 
προσπαθειών για την ταχεία αντιμετώπιση των αδυναμιών σε συνεργασία με τον 
εμπορικό μας εταίρο· ζητεί να παρασχεθεί ειδική τεχνική βοήθεια που θα διευκολύνει 
το Βιετνάμ να υλοποιήσει ορισμένες από τις δεσμεύσεις μέσω έργων και 
εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως σε σχέση με τις περιβαλλοντικές και εργασιακές διατάξεις· 

18. τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής της συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας, και απαιτεί την ταχεία σύσταση 
εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, και την 
ισόρροπη εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές· 

19. αναγνωρίζει τη θεσμική και νομική σύνδεση μεταξύ της ΣΕΣ και της ΣΕΣΣ, η οποία 
διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται στο επίκεντρο της σχέσης ΕΕ-
Βιετνάμ·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις 



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

EL

και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.


