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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sau đây gọi tắt là “Việt Nam”,  

và  

Liên minh Châu Âu, sau đây gọi là “Liên minh”, 

sau đây gọi chung là “các Bên” hoặc gọi riêng là “Bên”, 

  

THỪA NHẬN sự hợp tác lâu dài và mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc và giá 

trị chung đƣợc phản ánh trong Hiệp định Đối tác và Hợp tác, và mối quan hệ 

kinh tế, thƣơng mại và đầu tƣ quan trọng;  

MONG MUỐN tăng cƣờng hơn nữa mối quan hệ kinh tế, nhƣ là một phần và 

theo một cách thống nhất với các mối quan hệ tổng thể, và tin chắc rằng Hiệp 

định này sẽ tạo ra một không khí mới cho sự phát triển của thƣơng mại và đầu 

tƣ giữa các Bên;  

THỪA NHẬN rằng Hiệp định này sẽ bổ sung và thúc đẩy các nỗ lực hội nhập 

kinh tế khu vực;  

QUYẾT TÂM tăng cƣờng các mối quan hệ kinh tế, thƣơng mại, và đầu tƣ phù 

hợp với mục tiêu phát triển bền vững, trên khía cạnh kinh tế, xã hội và môi 

trƣờng, và để thúc đẩy thƣơng mại và đầu tƣ theo Hiệp định này theo hƣớng 

lƣu ý ở mức cao về bảo vệ môi trƣờng và lao động, và các thỏa thuận và tiêu 

chuẩn quốc tế có liên quan;  

MONG MUỐN nâng cao mức sống, thúc đẩy tăng trƣởng và ổn định kinh tế, 

tạo ra cơ hội việc làm mới và cải thiện phúc lợi chung và, với mục đích này, 

tái khẳng định cam kết thúc đẩy thƣơng mại và tự do hóa đầu tƣ;  

TIN TƢỞNG rằng Hiệp định này sẽ tạo ra một thị trƣờng mở rộng và an toàn 

cho hàng hóa và dịch vụ, và một môi trƣờng ổn định, có thể dự đoán đƣợc cho 

thƣơng mại và đầu tƣ, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty của 

các Bên trên thị trƣờng toàn cầu;  

TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của các Bên với Hiến chương Liên Hợp Quốc ký 

tại San Francisco vào ngày 26 tháng 6 năm 1945, và có liên quan đến các 

nguyên tắc nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền thông qua tại Đại hội đồng Liên 

Hiệp Quốc ngày 10 tháng 12 năm 1948;  

THỪA NHẬN tầm quan trọng của tính minh bạch trong thƣơng mại quốc tế vì 

lợi ích của tất cả các bên liên quan;  

NỖ LỰC thiết lập quy tắc rõ ràng và cùng có lợi để điều chỉnh thƣơng mại và 

đầu tƣ, và giảm bớt hoặc xóa bỏ các rào cản đối với thƣơng mại và đầu tƣ giữa 

các Bên;  

QUYẾT TÂM góp phần vào sự phát triển hài hòa và mở rộng thƣơng mại 

quốc tế bằng cách xóa bỏ rào cản thƣơng mại thông qua Hiệp định này và để 
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tránh tạo ra những rào cản mới cho thƣơng mại và đầu tƣ giữa hai Bên mà có 

thể làm suy giảm những lợi ích của Hiệp định này;  

XÂY DỰNG trên cơ sở quyền và nghĩa vụ tƣơng ứng của các Bên theo Hiệp 

định Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), và các hiệp định và thỏa thuận đa 

phƣơng, khu vực và song phƣơng khác mà các Bên tham gia;  

MONG MUỐN thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các công ty của các Bên 

bằng cách mang lại một khuôn khổ pháp lý có thể dự đoán đƣợc cho quan hệ 

thƣơng mại và đầu tƣ,  

ĐÃ THỎA THUẬN NHƢ SAU:  

 

  

 

 

 

 

 

 




