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Tóm tắt Chương 1 – Mục tiêu và Định nghĩa chung 

 

 

 

Chương 1 EVFTA giới thiệu về các mục tiêu và định nghĩa chung trong Hiệp định 

thương mại giữa Việt Nam và EU. 

Hiệp định hướng tới mục tiêu chung là tự do hóa và tạo thuận lợi thương mại và đầu tư 

giữa hai Bên. 

Phần Mở đầu của Văn kiện Hiệp định một số định hướng cụ thể mà hai Bên cùng quan 

tâm. Các định hướng này có ý nghĩa quan trọng khi giải thích và triển khai các cam kết 

trong quá trình thực thi Hiệp định này: 

- Các nguyên tắc và giá trị chung trong Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt 

Nam – EU (PCA) ký ngày 27/6/2012 

- Phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy thương mại phải gắn liền với các tiêu chuẩn 

cao về môi trường, lao động 

- Thị trường cạnh tranh cho hàng hóa, dịch vụ 

- Tuyên bố toàn cầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc 10/1948 

- Minh bạch trong thương mại quốc tế 

- Giảm thiểu và loại bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư giữa hai Bên 

- Các cam kết WTO và các cam kết thương mại khác đã có 

- Khung khổ pháp luật về thương mại và đầu tư đáng tin cậy, có thể dự đoán trước 



Chương 1 cũng nêu định nghĩa một số thuật ngữ được sử dụng trong Hiệp định, làm cơ 

sở để xác định phạm vi, ý nghĩa cụ thể các từ ngữ này trong nội dung các cam kết tại 

Hiệp định. 

 


