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Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. anerkender imidlertid de enorme 
udfordringer, som de vietnamesiske 
myndigheder står over for med hensyn til 
overkapaciteten i landets meget opsplittede 
fiskerflåde og overudnyttelsen af marine 
ressourcer, idet der henvises til det gule 
kort, som Vietnam har fået, samt de 
foranstaltninger, der allerede er truffet for 
at forbedre situationen; opfordrer til, at der 
træffes yderligere foranstaltninger i 
overensstemmelse med konklusionerne fra 
kontrolbesøget i november 2019 samt til en 
løbende overvågning og omhyggelig 
kontrol af Vietnams bestræbelser på at 
sikre, at landet fortsat gør fremskridt med 
hensyn til at bekæmpe IUU-fiskeri, og på 
at garantere fuld sporbarhed af fiskevarer, 
der kommer ind på EU-markedet, således 
at ulovlig import udelukkes; minder om, at 
en ophævelse af det gule kort skal være 
betinget af en fuldstændig og effektiv 
gennemførelse af alle de henstillinger, som 
EU fremsatte i 2017;

31. anerkender imidlertid de enorme 
udfordringer, som de vietnamesiske 
myndigheder står over for med hensyn til 
overkapaciteten i landets meget opsplittede 
fiskerflåde og overudnyttelsen af marine 
ressourcer, idet der henvises til det gule 
kort, som Vietnam har fået, samt de 
foranstaltninger, der allerede er truffet for 
at forbedre situationen; opfordrer til, at der 
træffes yderligere foranstaltninger i 
overensstemmelse med konklusionerne fra 
kontrolbesøget i november 2019 samt til en 
løbende overvågning og omhyggelig 
kontrol af Vietnams bestræbelser på at 
sikre, at landet fortsat gør fremskridt med 
hensyn til at bekæmpe IUU-fiskeri, og på 
at garantere fuld sporbarhed af fiskevarer, 
der kommer ind på EU-markedet, således 
at ulovlig import udelukkes; minder om, at 
en ophævelse af det gule kort skal være 
betinget af en fuldstændig og effektiv 
gennemførelse af alle de henstillinger, som 
EU fremsatte i 2017; opfordrer 
Kommissionen til at indføre 
beskyttelsesforanstaltninger for fiskevarer 
i fremtidige aftaler, f.eks. ved at åbne 
mulighed for at suspendere præferentielle 
toldtariffer, indtil det gule kort for IUU-
fiskeri er ophævet.
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