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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. αναγνωρίζει, ωστόσο, τις τεράστιες 
προκλήσεις που εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν οι βιετναμικές αρχές όσον 
αφορά την πλεονάζουσα ικανότητα του 
εξαιρετικά κατακερματισμένου αλιευτικού 
στόλου της χώρας και την 
υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, 
επισημαίνοντας την κίτρινη κάρτα που έχει 
λάβει το Βιετνάμ, καθώς και τα μέτρα που 
έχουν ήδη ληφθεί για τη βελτίωση της 
κατάστασης· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω 
δράσης σύμφωνα με τα πορίσματα της 
αποστολής ελέγχου του Νοεμβρίου 2019, 
καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και 
τον σχολαστικό έλεγχο των προσπαθειών 
του Βιετνάμ, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η χώρα εξακολουθεί να σημειώνει 
πρόοδο στην καταπολέμηση της ΠΛΑ 
αλιείας και να κατοχυρωθεί η πλήρης 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας 
που φθάνουν στην αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποκλειστούν οι παράνομες 
εισαγωγές· υπενθυμίζει ότι μια ενδεχόμενη 
ανάκληση της κίτρινης κάρτας πρέπει να 
έχει ως προϋπόθεση την πλήρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή όλων των 
συστάσεων που διατυπώθηκαν από την ΕΕ 
το 2017·
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έχουν ήδη ληφθεί για τη βελτίωση της 
κατάστασης· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω 
δράσης σύμφωνα με τα πορίσματα της 
αποστολής ελέγχου του Νοεμβρίου 2019, 
καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και 
τον σχολαστικό έλεγχο των προσπαθειών 
του Βιετνάμ, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η χώρα εξακολουθεί να σημειώνει 
πρόοδο στην καταπολέμηση της ΠΛΑ 
αλιείας και να κατοχυρωθεί η πλήρης 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας 
που φθάνουν στην αγορά της Ένωσης, 
ώστε να αποκλειστούν οι παράνομες 
εισαγωγές· υπενθυμίζει ότι μια ενδεχόμενη 
ανάκληση της κίτρινης κάρτας πρέπει να 
έχει ως προϋπόθεση την πλήρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή όλων των 
συστάσεων που διατυπώθηκαν από την ΕΕ 
το 2017· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβλέπει μέτρα διασφάλισης για τα 
αλιευτικά προϊόντα στις μελλοντικές 
συμφωνίες, όπως η δυνατότητα 
αναστολής των προτιμησιακών δασμών, 
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μέχρις ότου αρθεί η «κίτρινη κάρτα» για 
ΠΛΑ αλιεία·
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