HIỆP ĐỊNH
HỢP TÁC GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ
CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU
Ngày 01 tháng 06 năm 1996
Với lòng mong muốn chung là phải củng cố, tăng cường và đa dạng hoá các mối
quan hệ trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối
xử, cùng có lợi và có đi có lại; Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để thương mại giữa
Việt Nam và cộng đồng phát triển thương mại hai chiều tự do, không bị cản trở theo cách
thức ổn định, trong sáng và không phân biệt đối xử, có tính đến điều kiện kinh tế khác
nhau của mỗi bên. Đã đi đến thỏa thuận như sau
Điều 1
Nền tảng
Tôn trọng quyền con người và nguyên tắc dân chủ là nền tảng của quan hệ hợp tác giữa
các bên cũng như của các điều khoản của Hiệp định này và tạo thành nhân tố thiết yếu
của Hiệp định.
Điều 2
Mục đích
Những mục đích chủ yếu của Hiệp định này là:
1- Đảm bảo các điều kiện và khuyến khích gia tăng và phát triển đầu tư và thương mại
hai chiều giữa hai bên vì lợi ích chung, có tính đến hoàn cảnh kinh tế của mỗi bên;
2- Hỗ trợ phát triển kinh tế vững chắc và cải thiện điều kiện sống cho các tầng lớp dân cư
nghèo ;
3- Tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích chung, bao gồm cả hỗ trợ các lỗ lực của chính
phủ Việt nam trong việc cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển sang kinh tế thị trường;
4- Hỗ trợ bảo vệ môi trường và sử dụng lâu bền các nguồn tài nguyên thiên nhiên .
Điều 3
Đối xử tối huệ quốc
Việt nam và Cộng đồng sẽ dành cho nhau đối xử tối huệ quốc về thương mại phù hợp với
các điều khoản của Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (1994).
Điều 4
Hợp tác Thương mại
1- Các bên cam kết phát triển và đa dạng hoá trao đổi thương mại và cải thiện tiếp
cận thị trường của nhau đến mức cao nhất có thể được, có tính đến hoàn cảnh
kinh tế của mỗi bên.
2- Các bên, trong khuôn khổ luật pháp và quy định hiện hành cảu mỗi bên, cam kết
thực hiện chính sách nhằm tạo thuận lợi cho việc bán sản phẩm vào thị trường của
nhau. Vì vậy, hai bên sẽ dành cho nhau điều kiện tuận lợi cho việc xuất nhập khẩu

hàng hoá và thoả thuận xem xét cách thức và biện pháp loại bỏ hàng rào thương
mại giữa ahi bên, dặc biệt là hàng rào phi thuế quan, có tính đến hệ thống khác
nhau của mỗi bên và những việc đã làm trong lĩnh vực này của các tổ chức quốc
tế.
3- Những quy định tại đoạn một và hai không hạn chế quyền của mỗi bên ký kết
được áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ những lợi ích an ninh thiết yếu cuả
mình, hoặc nhằm bảo vệ sức khoẻ và đạo đức con người và bảo vệ môi trường,
đời sống và sức khoẻ của của súc vật hoặc cây trồng. Liên quan đến vấn đề trên,
những biên pháp như
Điều 5
Đầu tư
Các bên khuyến khích tăng cường đầu tư cùng có lợi bằng cách thiết lập môi trường
thuận lợi cho đầu tư tư nhân, bao gồm điều kiện tốt hơn để tiến hành chuyển vốn và trao
đổi thông tin về các cơ hội đầu tư. Đặc biệt các bên ủng hộ, khi thích hợp. Các hiệp định
khuyến khích và bảo hộ đâù tư giữa Việt nam và các nước thành viên của Cộng đồng trên
cơ sở các nguyên tắc không phân biệt đối xử và có đi có lại.
Điều 6
Quyền sở hữu trí tuệ
1-Theo đúng thẩm quyền, quy định và chính sách của mình cho phép các bên sẽ
(a) Hướng vào việc cải thiện các điều kiện nhằm bảo hộ một cách có hiệu quả và xứng
đáng và tăng cường quyền sở hữu trí tuệ, công nghiệp và thươngmại theo tiêu chuẩn quốc
tế cao nhất :
(b) Hợp tác để dảm bảo những mục đích này,kể cả thông qua giúp đỡ kỹ thuật,khi thích
hợp.
2- Các bên thoả thuận tránh phân biệt đối xử trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ,tiến hành
tham khảo ý kiến, nếu cần thiết khi các vấn đề gây ảnh hưởng tới quan hệ thương mại nẩy
sinh.
Điều 7
Hợp tác kinh tế
1- Các bên, vì lợi ích chung và phù hợp với mục tiêu và chính sách của mình,
khuyến khích hợp tác kinh tế ở quy mô rộng nhất có thể được nhằm đóng góp vào
việc mở rộng kinh tế và nhu cầu phát triển của nhau.
2- Các bên thoả thuận hợp tác kinh tế bao gồm ba lĩnh vực hoạt động lớn sau đây:
(a) Cải thiện môi trường kinh tế Việt nam bằng cách tạo thuận lợi cho việc tiếp
cận công nghệ và giảipháp của Cộng đồng.
(b) Tạo thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc giữa các nhà hoạt động kinh tế và tiến
hành cá biện pháp khác nhằm lkhuyến khích trao đổi buôn bán và đầu tư trực tiếp;
(c) Tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực môi trường kinh tế,xã hội và văn
hoã của nhau và lấy đó làm nền tảng cho sự hợp tác có hiệu quả;

3- Trong các lĩnh vực chung miêu tả ở trên, mục tiêu cụ thể sẽ là:
(a) Giúp Việt nam trong những nỗ lực tiếp tục nhằm chuyển tiếp thành công sang
nền kinh tế thị trường và nhờ vậy cải thiện môi trường kinh tế và kinh doanh;
(b) Khuyến khích hợp tác
Điều 8
Khoa học và công nghệ
1- Các bên, vì lợi ích chung và phù hợp với mục tiêu và chính sách của mình,
khuyến khích hợp tác kinh tế ở quy mô rộng nhất có thể được nhằm đóng góp vào
việc mở rộng kinh tế và nhu cầu phát triển của nhau.
2- Các bên thoả thuận hợp tác kinh tế bao gồm ba lĩnh vực hoạt động lớn sau đây:
(a) Cải thiện môi trường kinh tế Việt nam bằng cách tạo thuận lợi cho việc tiếp
cận công nghệ và giảipháp của Cộng đồng.
(b) Tạo thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc giữa các nhà hoạt động kinh tế và tiến
hành cá biện pháp khác nhằm lkhuyến khích trao đổi buôn bán và đầu tư trực tiếp;
(c) Tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực môi trường kinh tế,xã hội và văn
hoã của nhau và lấy đó làm nền tảng cho sự hợp tác có hiệu quả;
3- Trong các lĩnh vực chung miêu tả ở trên, mục tiêu cụ thể sẽ là:
(a) Giúp Việt nam trong những nỗ lực tiếp tục nhằm chuyển tiếp thành công sang
nền kinh tế thị trường và nhờ vậy cải thiện môi trường kinh tế và kinh doanh;
(b) Khuyến khích hợp tác
Điều 9
Hợp tác và phát triển
1- Cộng đồng nhận thức được nhu cầu cần viện trợ phát triển của Việt nam và sẵn
sàng tăng cường quan hệ hợp tác của mình bằng cách cung cấp viện trợ phát triển
thông qua các chương trình và dự án cụ thể phù hợp với những mục tiêu được nêu
ra trong quy định của Hội đồng EEC số 443//92 nhằm đóng góp vào những nỗ lực
và chiến lược của chính Việt nam nhằm đạt được sự phát triển kinh tế bền vững
và tiến bộ xã hội cho nhân dân Việt nam
2- Chương trình và dự án sẽ nhằm vào các tầng lớp dân cư nghèo, bao gồm cả những
khu vực có tiếp cận các công dân hồi hươngvà phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế và
xã hội.Đặc biệt chú ý phát triển cân đối nông nghiệp với sự tham gia của các
nhóm dân cư sẽ được xác định. Hợp tác trong lĩnh vực này cũng sẽ bao gồm cả
việc tạo công ăn việc làm oẻ các thị trấn và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát
triển, có chú ý thích hợp tới hoạt động giáo dục dành cho họ và phúc lợi gia đình
họ .
3- Chú ý đặc biệt sẽ được dành cho các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp nh
Điều 10
Hợp tác khu vực
1- Hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này với thoả thuận chung, có thể được mở
rộng đến các hoạt động trong bối cảnh hợp tác với các nước trong khu vực Đông

Nam Á và không tổn hại tới quyền của mỗi bên được tiến hành các hoạt động hợp
tác với các đối tác khác trong khu vực.
2- Chú ý đặc biệt sẽ được dành cho:
(a) Xúc tiến thương mại trong khu vực;
(b) Hỗ trợ các sáng kiến và dự án khu vực;
(c) Nghiên cứu nhằm cải thiện đầu mối giao thông và truyền thông trong khu vực
Điều 11
Hợp tác về môi trường
1- Các bên thấy cần thiết phải chú ý đầy đủ tới bảo vệ môi trường và coi đó là một
bộ phận cấu thành của hợp tác phát triển và hợp tác kinh tế.Hơn nữa,hai bên nhấn
mạnh tầm quan trọng của các vấn đề môi trường và phát triển bền vững, và khẳng
định mong muốn của mình tiến hành hợp tác bảo vệ và cải thiện môi trường,đặc
biệt trong lĩnh vvực ô nhiễm nước, đất,không khí, sói mòn, phá rừng, vấn đề sử
dụng lâu bền các nguồn tài nguyên thiên nhiên, có tính đến những việc đã làm
được trên diễn đàn quốc tế.
2- Chú ý đặc biệt sẽ được dành cho :
(a) Bảo vệ, gìn giữ và sử dụng lâu bền rừng tự nhiên;
(b) Tầm quan trọng của mối liên hệ giữa năng lượng, môi trường ;
(c) Tìm kiếm các giải pháp thực tiễn cho vấn đề năng lượng ở nông thôn:
(d) Bảo vệ môi trường ở thành thị;
(e) Phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp;
(f) Bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển;
(g) Tăng cường khả năng quản lý môi trường cho các cơ quan quản lý môi trường
trung ương và địa phương.
Điều 12
Thông tin và truyền thông
Các bên sẽ hợp tác trên lĩnh vực thông tin và truyền thông để hiểu biết lẫn nhau hơnvà
tăng cường các mối quan hệ giữa hai khu vực.
Điều 13
Kiểm soát việc lạm dụng ma túy
1- Các bên khẳng định quyết tâm của mình, phù hợp với thẩm quyền của mỗi bên,
tăng cường hiệu quả của các chính sách và biện pháp phòng ngừa sản xuất và
phân phối mọi loại ma tuý, chất gây mủ, chất gây rối loạn tâm thần cũng như
phòng ngừa và giảm lạm dụng ma tuý,có chú ý đến công việc do các tổ chức quốc
tế thực hiện trong lĩnh vực này.
2- Hợp tác giữa hai bên bao gồm các vấn đề sau đây:
(a) Đào tạo, giáo dục,tăng cường sức khoẻ và cai nghiện,bao gồm các dự án tái
hoà nhập người nghiện vào môi trường lao động và xã hội
(b) Các biện pháp nhằm khuyến khích các cơ hội kinh tế khác;
(c) Giúp đỡ hành chính, tài chính và kỹ thuật về kiểm soát buôn bán ma tuý,

phòng ngừa, điều trị và giảm việc lạm dụng ma tuý;
(d) Viện trợ kỹ thuật và đào tạo để phòng ngừa việc tẩy sạch đồng tiền;
(e) Trao đổi những thông tin có liên quan.
Điều 14
Ủy Ban hỗ trợ
1- Các bên khẳng định quyết tâm của mình, phù hợp với thẩm quyền của mỗi bên,
tăng cường hiệu quả của các chính sách và biện pháp phòng ngừa sản xuất và
phân phối mọi loại ma tuý, chất gây mủ, chất gây rối loạn tâm thần cũng như
phòng ngừa và giảm lạm dụng ma tuý,có chú ý đến công việc do các tổ chức quốc
tế thực hiện trong lĩnh vực này.
2- Hợp tác giữa hai bên bao gồm các vấn đề sau đây:
(a) Đào tạo, giáo dục,tăng cường sức khoẻ và cai nghiện,bao gồm các dự án tái
hoà nhập người nghiện vào môi trường lao động và xã hội
(b) Các biện pháp nhằm khuyến khích các cơ hội kinh tế khác;
(c) Giúp đỡ hành chính, tài chính và kỹ thuật về kiểm soát buôn bán ma tuý,
phòng ngừa, điều trị và giảm việc lạm dụng ma tuý;
(d) Viện trợ kỹ thuật và đào tạo để phòng ngừa việc tẩy sạch đồng tiền;
(e) Trao đổi những thông tin có liên quan.
Điều 15
Phát triển trong tương lai
1- Các bên có thể, theo thoả thuận chung, cải tiến Hiệp định này nhằm nâng cao mức
độ hợp tác và bổ sung vào Hiệp định này các hiệp định về các lĩnh vực và hoạt
động cụ thể .
2- Trong khuôn khổ của Hiệp định này, mỗi bên có thể đề nghị mở rộng phạm vi
hợp tác, có chú ý đến kinh nghiệm thu thập được qua việc thực hiện hiệp định
này.
Điều 16
Các Hiệp định khác
Không gây tổn hại tới các điều khoản liên quan của các hiệp ước thành lập cộng đồng
Châu Âu. Hiệp định này hay bất cứ hoạt động nào xuất phát từ Hiệp định cũng sẽ không
ảnh hưởng gì tới quyền của các nước thành viên thuộc Cộng đồng được tiến hành các
hoạt động song phương với Việt nam trong khuôn khổ hợp tác kinh tế hay được ký kết,
khi thích hợp, các hiệp định hợp tác kinh tế mới với Việt nam.
Điều 17
Điều kiện thuận lợi
Để việc hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định này được dễ dàng, nhà chức trách Việt nam
sẽ dành cho các viên chức và chuyên gia của Cộng đồng những đảm bảo và điều kiện

thuận lợi cần thiết để thực thi chức năng của mình. Quy định chi tiết sẽ được nêu ra trong
thư trao đổi.
Điều 18
Lãnh thổ áp dụng
Hiệp định nầy được áp dụng, về một bên, trên lãnh thổ Việt nam và bên kia, trên các lãnh
thổ mà tại đó Hiệp ước thành lập Cộng đồng kinh tế Châu Âu được áp dụng theo các điều
kiện quy định trong Hiệp ước.
Điều 19
Phụ lục
Các phụ lục kèm theo Hiệp định này là một bộ phần không thể tách rời khỏi Hiệp định
Điều 20
Hiệu lực và gia hạn
1- Hiệp lực sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo ngày mà các bên
thông báo cho nhau đã hoàn thành những thủ tục cần thiết cho mục đích này.
2- Hiệp định này được ký cho giai đoạn năm năm, nghiễm nhiên được gia hạn thêm
một năm một trừ khi một trong các bên tuyên bố huỷ bỏ sáu tháng trước khi Hiệp
định hết hạn.
Điều 21
Giá trị văn bản
Hiệp định này được thảo thành hai bản bằng các ngữ Đan mạch, Hà lan, Anh, Đức, Phần
lan, Pháp , Hy lạp, Italia, Bồ đào nha, Tây ban nha, Thuỵ điển và Việt nam, các văn bản
đều có giá trị như nhau
Phụ Lục

Phụ lục I
Các tuyên bố của Cộng đồng Châu ÂU
Tuyên bố của Cộng đồng Châu Âu về đoạn 5 phần mở đầu
của Hiệp định hợp tác
Cộng đồng Châu Âu tuyên bố sẵn sàng xem xét, trong khuôn khổ các dự án hợp tác
phát triển và mỗi khi có thể, các cơ thể, các cơ hội đóng góp vào việc tái hoà nhập kinh tế
cho các công dân Việt nam hồi hương.
Tuyên bố của Cộng đồng Châu Âu về điều chỉnh thuế quan

Cộng đồng Châu Âu khẳng định rằng Việt nam được hưởng Quy chế ưu đãi chung
(GSP) được Cộng đồng đơn phương thực hiện từ 1/7/1971 trên cơ sở nghị quyết số 21
(II) được thông qua tại Hội nghị Liên hiệp quốc về mậu dịch và phát triển lần thứ hai họp
năm 1986.
Cộng đồng sẵn sàng tổ chức hội thảo tại Việt nam cho những cá nhân sử dụng quy
chế GSP trong cả khu vực công và tư nhân để đảm bảo quy chế này được sử dụng tối đa.
Tuyên bố của Cộng đồng Châu Âu
Trong quá trình thương lượng về Hiệp định hợp tác giưac Cộng đồng Châu Âu và
Việt nam, Cộng đồng tuyên bố rằng trên cơ sở điều 16 của Hiệp định thì các điều khoản
của Hiệp định này sẽ thay thế các điều khoản của các Hiêph định được ký kết giữa Việt
nam và các nước thành viên của Cộng đồng khi các điều khoản đó không hợp hoặc không
đồng nhất với các điều khoản cua Hiệp định này.
Phụ lục II
Tuyên bố chung giữa Chính phủ Việt nam và Cộng đồng Châu Âu
Các bên thoả thuận rằng để dùng cho Hiệp định này "sở hữu trí tuệ, công nghiệp và
thương mại" đặc biệt bao gồm bảo vệ bản quyền (kể cả phần mềm máy tính) và các
quyền có liên quan, nhãn hiệu thương mại và dịch vụ, xuất xứ địa lý, kể cả xuất sứ gốc,
đồ hoạ và thiết kế công nghiệp, bằng sáng chế, sơ đồ thiết kế vi mạch cũng như bảo vệ
thông tin không được tiết lộ và bảo vệ chống cạnh tranh không công bằng.
Phụ lục III
Tuyên bố của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt nam tuyên bố rằng việc hồi hương
các công dân của mình sẽ được thực hiện trên cơ sở thoả thuận chung giữa Việt nam và
nước có liên quan nhằm đảm bảo nguyên tắc hồi hương có trật tự trong điều kiện an toàn,
nhân phẩm phù hợp với các thông lệ quốc tế được chấp nhận và kế hoạch hành động toàn
diện (CPA) năm 1989 và với tài trợ của Cộng đồng quốc tế.
Tuyên bố của Cộng đồng Châu Âu
Cộng đồng Châu Âu nhắc lại rằng Cộng đồng và các nước thành viên coi trọng
nguyên tắc hồi hương các công dân về nước ra đi ban đầu đề cập đến trong đoạn 5 phần
mở đầu của Hiệp định này.
Cộng đồng Châu Âu chỉ ró rằng các điều khoản của Hiệp định sẽ không hề ảnh
hưởng đến nghĩa vụ trong vấn đề này được quy định trong các Hiệp định tay đôi được ký
kết giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và các nước thành viên Cộng đồng.

