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Crearea de oportunități economice și apărarea valorilor

Eliminarea taxelor vamale1.
Acordul comercial UE-Vietnam va elimina peste 99 % din toate tarifele și va elimina parțial restul
tarifelor prin contingente limitate cu taxe zero, cunoscute sub numele de contingente tarifare.

La intrarea în vigoare vor fi eliminate 65 % din taxele aplicabile exporturilor din UE în Vietnam, restul
fiind înlăturate treptat pe parcursul unei perioade de 10 ani. Taxele aplicabile importurilor din Vietnam
în UE vor fi eliminate progresiv de-a lungul unei perioade de 7 ani. Această abordare asimetrică ține
seama de faptul că Vietnamul este o țară în curs de dezvoltare.

Acordul va înlătura tarifele aplicabile unei serii de produse de bază exportate din UE:

Cvasitotalitatea utilajelor și dispozitivelor vor fi complet scutite de taxe în momentul intrării în
vigoare, iar restul după 5 ani. Taxele actuale sunt de până la 35 %.

-

Pentru motocicletele cu motoare de peste 150 cm³, tarifele vor fi eliminate în totalitate după 7
ani (taxa actuală este de 75 %), iar pentru automobile după 10 ani (de la taxa actuală de 78 %).

-

Piesele de schimb pentru automobile vor fi scutite de taxe după 7 ani (taxele actuale sunt de
până la 32 %).

-

Aproximativ jumătate din exporturile de medicamente din UE vor fi scutite de taxe în momentul
intrării în vigoare, iar restul după 7 ani (taxele actuale sunt de până la 8 %).

-

În momentul intrării în vigoare, vor fi eliminate taxele pentru toate exporturile de materiale
textile (taxa actuală este de 12 %).

-

Vor fi scutite de taxe la momentul intrării în vigoare aproape 70 % din exporturile UE de
substanțe chimice (taxele actuale sunt de până la 5 %), iar restul după 3, 5 sau, respectiv, 7 ani
(taxele actuale se ridică până la 25 %).

-

Vinurile și băuturile spirtoase vor fi complet scutite de taxe după 7 ani (tarifele au fost de 50 %
și respectiv 48 %)

-

Carnea de porc congelată va fi scutită de taxe după 7 ani, carnea de vită după 3 ani,
produsele lactate după maximum 5 ani și preparatele alimentare după maximum 7 ani.

-

Tarifele aplicate cărnii de pui vor fi reduse progresiv până la 0 % în următorii 10 ani.-
În ceea ce privește produsele agricole sensibile, UE nu își va deschide complet piața la importurile
vietnameze. Contingentele vor limita cantitatea care poate intra în UE cu scutire de taxe. Sunt incluse
aici orezul, porumbul dulce, usturoiul, ciupercile, ouăle, zahărul și produsele cu conținut ridicat de
zahăr, feculele de manioc, alte fecule modificate, etanolul, surimi și tonul în conserve.

Eliminarea taxelor aferente importurilor unor produse vietnameze (de exemplu, din sectoarele
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte) va face obiectul unor perioade mai lungi de tranziție, de
până la 7 ani. Pentru a se putea beneficia de accesul preferențial, se va impune, prin reguli de origine
negociate, folosirea de țesături produse în UE, Vietnam sau Coreea de Sud, un alt partener cu care UE
a încheiat un acord comercial. Se va asigura astfel că produsele din alte țări cu care UE nu are
încheiate acorduri comerciale nu vor pătrunde în mod necuvenit în UE prin Vietnam.

Pe lângă eliminarea tarifelor, Vietnamul va renunța și la taxele sale la export existente în schimburile
comerciale bilaterale cu UE și a fost de acord să nu le majoreze pe cele (puține la număr) care vor
rămâne în vigoare în mod excepțional.

 Protejarea indicațiilor geografice europene2.
Un număr de 169 de produse alimentare și băuturi europene diferite cu o origine geografică specifică
vor fi protejate de imitație pe piața vietnameză. Utilizarea indicațiilor geografice (IG) precum
Champagne, brânza Parmigiano Reggiano, vinul Rioja sau brânza Feta va fi rezervată în Vietnam
produselor importate din regiunile UE din care acestea provin în mod tradițional. Acest lucru va aduce



beneficii fermierilor europeni și întreprinderilor mici care fabrică aceste produse tradiționale.

Indicațiile geografice vietnameze vor fi de asemenea recunoscute și protejate în UE, promovându-se și
mai puternic importurile de produse de calitate precum ceaiul Mộc Châu sau cafeaua Buôn Ma Thuột.

Acordul va permite unor noi indicații geografice să fie adăugate în viitor pe lista de IG protejate.

Reducerea barierelor netarifare în calea exporturilor europene3.
UE și Vietnamul au convenit să facă mai mult decât este stabilit prin Acordul OMC privind barierele
tehnice în calea comerțului. În special, Vietnamul s-a angajat să utilizeze mai mult standardele
internaționale la elaborarea propriilor reglementări. Acordul conține și un capitol referitor la măsurile
sanitare și fitosanitare, pentru a facilita comerțul cu produse vegetale și animale. Un aspect important
este acela că Vietnamul va recunoaște UE ca entitate unică în scopul autorizării exporturilor noastre de
animale și plante.

Acordul conține și o anexă specifică cu dispoziții cuprinzătoare menite să trateze barierele netarifare
din industria autovehiculelor, inclusiv recunoașterea certificatului de conformitate al vehiculului complet
la cinci ani după intrarea în vigoare a acordului.

De asemenea, pentru a ține seama de integrarea tot mai mare a pieței UE, Vietnamul a acceptat
marcajul de origine „Made in EU” pentru produsele neagricole (cu excepția medicamentelor, care fac
încă, în mare măsură, obiectul autorizărilor naționale în UE). De asemenea, marcajele de origine
specifice ale statelor membre vor continua să fie acceptate.

Dispozițiile privind acordarea de licențe de import și de export, procedurile vamale, comerțul cu
produse vegetale și animale vor facilita la rândul lor accesul mărfurilor UE la piața vietnameză.

Achizițiile publice4.
Datorită acordului, companiile din UE vor beneficia de un nivel al accesului la piața vietnameză a
achizițiilor publice de care nu beneficiază companii din nicio altă țară.

Companiile din UE vor putea participa la licitații pentru contracte publice cu ministere și
întreprinderi vietnameze importante deținute de stat, precum și cu cele mai mari orașe
vietnameze, Hanoi și Ho Chi Minh.

-

Acordul este în deplină conformitate cu normele Acordului OMC privind achizițiile publice, căpătând
astfel un grad de transparență și echitate procedurală comparabil cu alte acorduri comerciale ale UE cu
țări în curs de dezvoltare și țări în curs de dezvoltare mai avansate.
5. Apărarea standardelor de protecție socială și a mediului
UE și Vietnamul au convenit asupra unui capitol solid și cuprinzător referitor la comerț și la dezvoltarea
durabilă, incluzând o listă extinsă de angajamente. Printre acestea se numără:

Angajamentul de a implementa efectiv standardele fundamentale de muncă și convențiile
Organizației Internaționale a Muncii (OIM), acordurile multilaterale de mediu ratificate de UE și
Vietnam, împreună cu asigurarea că vor fi ratificate convențiile de bază ale OIM neratificate încă.

-

Angajamentul de a implementa efectiv acordurile internaționale de mediu, precum Acordul de la
Paris.

-

Angajamentul de a evita uniformizarea la un nivel inferior: nu vor fi subminate forța de muncă
internă și legislația de mediu în scopul de a se intensifica schimburile comerciale și a se atrage
investiții.

-

Măsuri în sectoare cu importanță specială în Vietnam, precum conservarea și gestionarea durabilă
a faunei sălbatice, a biodiversității, a activităților forestiere și pescărești.

-

Implicarea societății civile în procesul de monitorizare și consiliere cu privire la punerea în aplicare
de ambele părți a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă.

-

Soluționarea litigiilor de la caz la caz în legătură cu capitolul privind comerțul și dezvoltarea
durabilă.

-

6. Promovarea democrației și respectarea drepturilor omului
Există o legătură instituțională și juridică între Acordul de liber schimb și Acordul de parteneriat și
cooperare UE-Vietnam. Această legătură permite adoptarea unor măsuri considerate adecvate în cazul
încălcărilor drepturilor omului, inclusiv suspendarea Acordului comercial.

7. Crearea unor condiții de concurență echitabile pentru companiile și produsele inovatoare
din UE
Acordul comercial UE-Vietnam va permite crearea unor condiții de concurență echitabile între
întreprinderile deținute de stat și întreprinderile private atunci când întreprinderile deținute de stat sunt
implicate în activități comerciale. Există și norme privind transparența, precum și consultări pe tema

http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/pca.pdf
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subvențiilor naționale. Acestea sunt cele mai ambițioase norme convenite vreodată de Vietnam în
cadrul unui acord internațional.

În domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, Vietnamul s-a angajat să asigure un nivel
ridicat de protecție, care implică mai mult decât impun standardele din Acordul OMC privind aspectele
legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS). Prin acest acord, inovațiile, operele
de artă și mărcile UE vor fi mai bine protejate împotriva copierii ilegale, inclusiv prin dispoziții mai
ferme în materie de asigurare a respectării acestor drepturi.

Sectorul UE al medicamentelor, în special, va beneficia de o mai bună protecție a datelor de testare și
de posibilitatea de a obține o prelungire a termenului brevetului de până la doi ani dacă se
înregistrează întârzieri în privința autorizației de comercializare. Vietnamul și-a asumat totodată
angajamente ambițioase legate de achizițiile publice ale medicamentelor, permițând, de exemplu,
companiilor cu capital european să importe și să vândă medicamente distribuitorilor și distribuitorilor
angro din țară.

8. Deschiderea pieței vietnameze pentru prestatorii de servicii din UE
Vietnamul s-a angajat să amelioreze substanțial accesul companiilor din UE la o gamă largă de
sectoare ale serviciilor, printre care:

servicii pentru întreprinderi-

servicii de mediu-

servicii poștale și de curierat-

servicii bancare-

asigurări-

transport maritim-
În plus, acordul va include o clauză care va permite înglobarea în acordul comercial UE-Vietnam a celor
mai bune rezultate ale altor acorduri comerciale care sunt în proces de negociere în acest moment.

9. Promovarea investițiilor bilaterale
Vietnamul s-a angajat să își deschidă piața la investiții în sectoare-cheie de producție:

produse alimentare și băuturi-

îngrășăminte și compuși ai azotului-

anvelope și țevi-

mănuși și produse din plastic-

produse ceramice-

materiale de construcții-
10. O soluționare mai eficace a litigiilor
Mecanismul de soluționare a litigiilor instituit prin acord este mai rapid și mai eficient decât mecanismul
de soluționare a litigiilor din cadrul OMC.

Acest mecanism se aplică majorității domeniilor vizate de acord și este văzut ca un ultim resort pentru
cazul în care UE și Vietnamul nu pot găsi o soluție prin alte mijloace. Acordul prevede posibilitatea unor
consultări formale și a unei medieri voluntare cu scopul de a aborda măsuri care afectează schimburile
comerciale și investițiile bilaterale.
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