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Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των
συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει τις
συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ πρόκειται να τεθεί
σε ισχύ το 2020, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσής της από το Βιετνάμ. Η εμπορική
συμφωνία θα εξαλείψει σχεδόν όλους τους δασμούς για τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών και θα εξασφαλίσει —μέσω των ισχυρών, νομικά
δεσμευτικών και εκτελεστών υποχρεώσεων που προβλέπει για αειφόρο ανάπτυξη— τον σεβασμό των
εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της συμφωνίας των Παρισίων για το
κλίμα.

Ο επίτροπος Εμπορίου, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ έχει τεράστιες
οικονομικές προοπτικές και αποτελεί νίκη για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους, τους γεωργούς
και τις επιχειρήσεις. Μάλιστα υπερβαίνει κατά πολύ τα οικονομικά οφέλη. Αποδεικνύει ότι η εμπορική
πολιτική μπορεί να εργάζεται για το καλό. Το Βιετνάμ έχει ήδη καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να
βελτιώσει τις επιδόσεις του όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, χάρη στις εμπορικές συνομιλίες
μας. Μόλις τεθούν σε ισχύ, οι εν λόγω συμφωνίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τις δυνατότητές μας για
την προώθηση και την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στο Βιετνάμ.»

Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης
χώρας, γεγονός το οποίο συνεκτιμήθηκε πλήρως: Το Βιετνάμ θα εξαλείψει τους δασμούς του σταδιακά
εντός μακρότερου χρονικού διαστήματος 10 ετών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακές του
ανάγκες. Ωστόσο, πολλά σημαντικά εξαγώγιμα προϊόντα της ΕΕ, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα
χημικά προϊόντα ή τα μηχανήματα θα απολαύουν ήδη συνθηκών ατελούς εισαγωγής από την έναρξη
ισχύος της συμφωνίας. Η εμπορική συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις για την
αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ θα παρέχει
προστασία για 169 παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών, τις αποκαλούμενες
«γεωγραφικές ενδείξεις», όπως το κρασί Rioja ή το τυρί ροκφόρ (Roquefort).

Επίσης, μέσω της εμπορικής συμφωνίας, οι εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν να συμμετέχουν επί ίσοις
όροις με τις εγχώριες επιχειρήσεις του Βιετνάμ σε διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
που διοργανώνουν οι αρχές και οι κρατικές επιχειρήσεις στο Βιετνάμ.

Η συμφωνία, πέραν των σημαντικών οικονομικών ευκαιριών που προσφέρει, εξασφαλίζει επίσης τη
συμπόρευση του εμπορίου, των επενδύσεων και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς θέτει υψηλά πρότυπα
σε θέματα εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι
δεν θα υπάρξει «ανταγωνισμός προς τα κάτω» για την προσέλκυση εμπορίου και επενδύσεων.

Η συμφωνία δεσμεύει τα δύο μέρη:

να κυρώσουν τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και να
σέβονται, να προωθούν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της ΔΟΕ σχετικά με τα
θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία·

να εφαρμόζουν τη συμφωνία των Παρισίων, καθώς και άλλες διεθνείς περιβαλλοντικές
συμφωνίες, και να προωθούν τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση της άγριας
χλωροπανίδας, της βιοποικιλότητας, της δασοκομίας και της αλιείας· και

να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση
της εφαρμογής αυτών των δεσμεύσεων και από τις δύο πλευρές.

Το Βιετνάμ έχει ήδη σημειώσει πρόοδο σε ορισμένες από τις εν λόγω δεσμεύσεις:

Τον Ιούνιο του 2019 κύρωσε τη Σύμβαση 98 της ΔΟΕ για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Τον Νοέμβριο του 2019 ενέκρινε αναθεωρημένο Κώδικα Εργατικού Δικαίου.

Επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα για την κύρωση των υπόλοιπων δύο θεμελιωδών συμβάσεων
της ΔΟΕ για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αναγκαστική εργασία.



Η εμπορική συμφωνία περιλαμβάνει επίσης θεσμικό και νομικό δεσμό με τη Συμφωνία Εταιρικής
Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ–Βιετνάμ, επιτρέποντας έτσι τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση
σοβαρών προσβολών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επόμενα βήματα

Με την έγκριση του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί πλέον να συνάψει την εμπορική συμφωνία.
Μόλις η Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ κυρώσει επίσης την εμπορική συμφωνία, η τελευταία μπορεί να
τεθεί σε ισχύ, πιθανότατα στις αρχές του καλοκαιριού του 2020. Η συμφωνία προστασίας των
επενδύσεων με το Βιετνάμ θα πρέπει επιπλέον να κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις
οικείες εσωτερικές διαδικασίες τους. Η εν λόγω συμφωνία, μόλις κυρωθεί, θα αντικαταστήσει τις
διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που ισχύουν αυτή τη στιγμή μεταξύ 21 κρατών μελών και του Βιετνάμ.

Ιστορικό

Το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος, μετά τη Σινγκαπούρη, μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στον
Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), με εμπορευματικές συναλλαγές ύψους 49,3
δισ. ευρώ ετησίως και συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ύψους 4,1 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ αφορούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας,
συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, αεροσκαφών, οχημάτων και
φαρμακευτικών προϊόντων. Οι κυριότερες εξαγωγές του Βιετνάμ προς την ΕΕ αφορούν ηλεκτρονικά
προϊόντα, υποδήματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, καφέ, ρύζι, θαλασσινά και
έπιπλα.

Η ΕΕ, με συνολικό μερίδιο άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους 6,1 δισ. ευρώ (2017), αποτελεί έναν από
τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ. Οι περισσότερες επενδύσεις της ΕΕ αφορούν τη
βιομηχανική επεξεργασία και μεταποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα: Οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ

Εμπορική συμφωνία ΕΕ–Βιετνάμ — ειδικός ιστότοπος

Ενημερωτικά δελτία: Οφέλη από την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Βιετνάμ, γεωργία, πρότυπα και αξίες

Παραδείγματα μικρών ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Βιετνάμ
σήμερα

Το εμπόριο στην πόλη σας: Λεπτομερή ενημερωτικά δελτία για τις εμπορικές συναλλαγές κάθε χώρας
της ΕΕ με το Βιετνάμ

Ενημερωτικό γράφημα
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)
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