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Споразумението за свободна търговия с Виетнам се очаква да засили търговията между ЕС и страната

• Споразумението за свободна търговия постепенно ще елиминира почти всички мита

• Споразумението включва правно обвързващи правила за климата, труда и правата на
човека

• ЕС е една стъпка по-близо до междурегионално споразумение за търговия с
Югоизточна Азия
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Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам, „най-модерното и
амбициозно споразумение, сключвано някога между ЕС и развиваща се страна“,
получи одобрение от Парламента в сряда.
 
Евродепутатите подкрепиха споразумението за свободна търговия с 401 гласа „за“, 192
гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. „Най-модерното, най-всеобхватното и най-
амбициозно споразумение, сключвано някога между ЕС и развиваща се страна“ ще
допринесе  за  определянето  на  високи  стандарти  в  региона  и  може да  доведе  до
бъдещо споразумение за търговия и инвестиции между регионите, заяви Парламентът в
придружаваща резолюция,  приета  с  416  гласа  „за“,  187  гласа  „против“  и  44  гласа
„въздържал се“. Споразумението е „ясен знак в подкрепа на свободната, справедлива и
реципрочна търговия в период на нарастващи протекционистки тенденции и сериозни
предизвикателства  пред  многостранната  търговия,  основаваща  се  на  правила“,
подчертаха  евродепутатите.
 
Премахване на почти всички мита 
 
Споразумението ще премахне почти всички мита между двете страни през следващите
десет години, включително за основните европейски продукти за износ за Виетнам:
машини,  автомобили и химикали.  То обхваща банкови услуги,  морски транспорт и
пощенски услуги, до които предприятията на ЕС ще имат по-добър достъп. Компаниите
също ще могат да участват в публични търгове обявени от правителството на Виетнам и
от  няколко  града,  включително  Ханой.  Споразумението  също  така  защитава  169
емблематични  европейски  продукта.
 
Освен това споразумението е инструмент за опазване на околната среда и за запазване
на социалния напредък във Виетнам, включително трудовите права. То задължава
прилагането на Парижкото споразумение от страна на Виетнам. Страната пое също
ангажимент да ратифицира два законопроекта, по желание на Парламента - един за
премахването на принудителния труд, а другия за свободата на сдружаване, съответно
до 2020 г. и 2023 г.
 
Търговското споразумение може да бъде прекратено, ако има нарушения на правата на
човека.
 
Вижте повече подробности относно споразумението.
 
Уреждане на спорове между компании и държава
 
Парламентът отделно прие с 407 гласа „за“, 188 гласа „против“ и 53 гласа „въздържал
се“ споразумение за защита на инвестициите, което установява инвестиционна съдебна
система с независими съдии, които уреждат спорове между инвеститори и държавата.
Придружаващата резолюция бе приета с 406 гласа „за“, 184 гласа „против“ и 58 гласа
„въздържал се“.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157371.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157371.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee


Цитат
 
Докладчикът  Херт  Буржоа  (ЕКР,  Белгия)  заяви:  „Току-що  приетите  съвременни
споразумения представляват уникална възможност за постигане на целта на ЕС да се
превърне в геополитически играч, който защитава многостранната търговия, отхвърля
протекционизма и повишава стандартите за труда, защитава околната среда и правата
на човека по целия свят. Сделките ще увеличат просперитета, ще създадат нови и по-
добре платени работни места, ще намалят разходите за големи и малки предприятия и
ще им дадат по-добър достъп до пазарите на другата страна”. Гледайте цялата реч тук.
 
Председателят на комисията по търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) заяви след
гласуването: „Историята показва, че изолацията не променя дадена държава. Ето защо
Парламентът гласува в подкрепа на това търговско споразумение с Виетнам. С него ние
засилваме ролята на ЕС във Виетнам и региона, като гарантираме, че гласът ни има по-
голяма тежест отпреди. Това е особено важно по въпроси, по които не сме съгласни,
като  ролята  на  свободната  преса  или  политическите  свободи.  Ние  също  така
разширяваме пространството за действие на гражданското общество. Нашата работа
отсега нататък е да гарантираме, че споразумението ще бъде приложено на практика“.
Гледайте цялата реч от дебата тук.
 
Следващи стъпки 
 
След  като  Съветът  официално  одобри  търговското  споразумение  и  страните  се
уведомят взаимно, че процедурите им са затворени, то може да влезе в сила. За да
влезе  в  сила  споразумението  за  защита  на  инвестициите,  първо  трябва  да  го
ратифицират  парламентите  на  държавите  членки  на  ЕС.
 
Бързи факти 
 
Виетнам е вторият най-голям търговски партньор на ЕС в Асоциацията на народите от
Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, като търговията със стоки възлиза на 47.6
млрд.  евро годишно и 3.6 млрд.  евро по отношение на услугите.  Износът на ЕС за
Виетнам расте годишно с 5-7%, като търговският дефицит на ЕС със Виетнам е бил в
размер на 27 млрд. евро през 2018 г.
 
Основният внос на ЕС от Виетнам включва телекомуникационното оборудване, облекло
и хранителни продукти. Главният износ на ЕС за Виетнам са машини и транспортно
оборудване, облекло и хранителни продукти.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=1581415107585&date=20200211
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1581416056905&date=20200211


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Комисия по международна търговия
Приетият текст (12.02.2020)
Видеозапис от дебата (11.02.2020)
Видеозапис от пресконференцията (12.02.2020)
Резултати от поименното гласуване (12.02.2020)
Процедурно досие - споразуменията за свободна търговия
Процедурно досие - споразумение за защита на инвестициите
Проучване на ЕП - свободна търговия между ЕС и Виетнам и защита на инвестициите
(14.11.2019)
Проучване на ЕП: Споразумения за търговия и инвестиции с Виетнам (февруари 2020)
Търговският договор на ЕС с Виетнам: „Ще има ръст на износа и в двете посоки“
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200211-0900-PLENARY
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20200131STO71518/trghovskiiat-doghovor-na-es-s-vietnam-shche-ima-rst-na-iznosa-i-v-dvete-posoki
https://twitter.com/EP_Trade

