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Comisia Europeană a adoptat astăzi acordul comercial și acordul de investiții UE-Vietnam,
deschizând calea pentru semnarea și încheierea acestora. Prin această adoptare, Comisia își
demonstrează angajamentul de a pune aceste acorduri în practică în cel mai scurt timp.

Acordul comercial va elimina practic toate taxele vamale aplicabile mărfurilor comercializate între cele
două părți. De asemenea, acordul include un angajament ferm, cu caracter juridic obligatoriu, privind
dezvoltarea durabilă, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a drepturilor
lucrătorilor, protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice, cu o trimitere explicită la
Acordul de la Paris.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat în acest sens: „Acordul comercial și
acordul de investiții cu Vietnamul sunt exemplare pentru politica comercială a Europei. Aceste acorduri
aduc avantaje și beneficii fără precedent pentru întreprinderile, lucrătorii și consumatorii din Europa și
din Vietnam. Ele țin seama pe deplin de diferențele economice dintre cele două părți. Acordurile
promovează o politică comercială bazată pe norme și pe valori, însoțită de angajamente solide și clare
privind dezvoltarea durabilă și drepturile omului. Prin adoptarea lor cu câteva ore înainte de primirea
participanților la reuniunea la nivel înalt ASEM-UE de la Bruxelles, Comisia își demonstrează
angajamentul față de deschiderea schimburilor comerciale și relațiilor cu Asia. Aștept acum ca
Parlamentul European și statele membre ale UE să ia măsurile necesare pentru ca acordurile să intre în
vigoare cât mai curând posibil”.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Comisia prezintă acum două acorduri
valoroase și progresive cu Vietnamul și sunt convinsă că Parlamentul European și statele membre ale
UE sunt în măsură să le susțină. Vietnamul are un potențial enorm de oferit exportatorilor și
investitorilor din UE în materie de afaceri atât în prezent, cât și în viitor. Vietnamul constituie una
dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est, cu o piață activă de peste 95 de
milioane de consumatori, o clasă de mijloc emergentă și o forță de muncă tânără și dinamică. Prin
acordurile noastre, contribuim, de asemenea, la diseminarea standardelor europene ridicate și la
crearea posibilităților pentru discuții aprofundate privind drepturile omului și protecția cetățenilor. Sper
ca Consiliul și Parlamentul European să aprobe rapid acordurile pentru a le permite întreprinderilor,
lucrătorilor, agricultorilor și consumatorilor să beneficieze de aceste avantaje cât mai curând posibil.”

Acordul comercial va elimina peste 99 % din taxele vamale aplicabile mărfurilor care fac obiectul
schimburilor comerciale între cele două părți. La intrarea în vigoare a acordului, Vietnamul va elimina
65 % din taxele la import aplicate exporturilor UE. Restul taxelor vor fi eliminate treptat pe parcursul
unei perioade de 10 ani, pentru a ține cont de faptul că Vietnamul este o țară în curs de dezvoltare.
Acordul conține, de asemenea, dispoziții specifice vizând să elimine barierele netarifare din sectorul
autovehiculelor și va oferi protecție pentru 169 de produse alimentare și băuturi tradiționale europene
în Vietnam, cunoscute sub numele de indicații geografice, precum vinul Rioja sau brânza Roquefort.
Prin intermediul acordului, întreprinderile din UE vor fi în măsură să participe pe picior de egalitate cu
întreprinderile vietnameze la licitații de achiziții publice ale autorităților vietnameze și întreprinderilor
de stat.

Pe lângă faptul că oferă oportunități economice semnificative, acordul comercial garantează, de
asemenea, că schimburile comerciale, investițiile și dezvoltarea durabilă merg mână în mână, stabilind
cele mai înalte standarde în materie de forță de muncă, siguranță, mediu și protecția consumatorilor,
asigurându-se că nu există niciun fel de „uniformizare la un nivel inferior” în scopul atragerii comerțului
și a investițiilor. Acordul obligă cele două părți să respecte și să pună efectiv în aplicare principiile
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind drepturile fundamentale la locul de muncă și să pună
în aplicare acordurile internaționale de mediu, cum ar fi Acordul de la Paris, să acționeze în favoarea
conservării și a gestionării durabile a faunei și florei sălbatice, a biodiversității, a silviculturii și a
pescuitului și să implice societatea civilă în monitorizarea și implementarea acestor angajamente de
către ambele părți.

Acordul comercial include o legătură instituțională și juridică cu Acordul de parteneriat și cooperare UE-
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Vietnam, care permite adoptarea de măsuri adecvate în cazul încălcărilor drepturilor omului.

La rândul său, Acordul privind protejarea investițiilor include norme moderne privind protejarea
investițiilor a căror respectare poate fi asigurată prin intermediul noului sistem jurisdicțional în materie
de investiții și garantează menținerea dreptului guvernelor din ambele părți de a legifera în interesul
cetățenilor lor. Acest acord va înlocui acordurile bilaterale de investiții actualmente în vigoare între 21
de state membre ale UE și Vietnam.

În paralel cu acordul încheiat recent cu Singapore, prezentul acord va face în continuare progrese în
direcția stabilirii unor standarde și norme ridicate în regiunea ASEAN, contribuind la pregătirea
terenului pentru un viitor acord interregional comercial și de investiții.

Context
Vietnamul este cel de-al doilea partener comercial al UE ca mărime din Asociația Națiunilor din Asia de
Sud-Est (ASEAN), după Singapore, înregistrând un comerț cu mărfuri în valoare de 47,6 miliarde de
euro pe an și cu servicii în valoare de 3,6 miliarde de euro. În timp ce stocul de investiții al UE în
Vietnam rămâne modest, ridicându-se la 8,3 miliarde de euro în 2016, un număr tot mai mare de
întreprinderi europene se stabilesc în Vietnam pentru a institui un centru care să deservească regiunea
Mekong. Printre principalele importuri ale UE din Vietnam se numără echipamentele de telecomunicații,
îmbrăcămintea și produsele alimentare. UE exportă în principal în Vietnam mărfuri precum utilaje și
echipamente de transport, produse chimice și produse agricole.

Etapele următoare
Comisia prezintă acum Consiliului propunerile de semnare și de încheiere a ambelor acorduri. După
obținerea aprobării din partea Consiliului, acordurile vor fi semnate și vor fi prezentate Parlamentului
European spre aprobare. În urma aprobării de către Parlamentul European, acordul comercial poate fi
încheiat de către Consiliu și poate intra în vigoare. Acordul privind protejarea investițiilor, încheiat cu
Vietnamul, va fi ratificat de statele membre în conformitate cu procedurile interne corespunzătoare ale
acestora.

Informații suplimentare
Notă de informare: Acordul comercial și acordul de investiții UE-Vietnam

Acordul comercial UE-Vietnam — site dedicat

Fișe informative: beneficiile acordului comercial UE-Singapore, agricultura, standarde și valori

Exemple de întreprinderi mici din Europa care desfășoară în prezent activități economice cu Vietnamul

Comerțul în orașul dumneavoastră: Fișe informative detaliate privind schimburile comerciale cu
Vietnam ale tuturor statelor membre ale UE
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