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Projekt rezolucji Poprawka

31. zauważa jednak ogromne 
wyzwania, przed którymi wciąż stoją 
władze Wietnamu w związku z nadmierną 
zdolnością połowową bardzo 
rozdrobnionej floty rybackiej i nadmierną 
eksploatacją zasobów morskich, zwracając 
uwagę na żółtą kartkę otrzymaną przez 
Wietnam, a także środki, które zostały już 
podjęte w celu poprawy sytuacji; wzywa 
do dalszych działań zgodnych z 
ustaleniami misji kontrolnej z listopada 
2019 r. oraz do stałego monitorowania i 
skrupulatnych kontroli starań Wietnamu na 
rzecz zapewnienia dalszych postępów tego 
kraju w zwalczaniu nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów oraz zagwarantowania pełnej 
identyfikowalności produktów 
rybołówstwa trafiających na rynek UE, aby 
nie dopuścić do możliwości nielegalnego 
importu; przypomina również, że 
ewentualne uchylenie żółtej kartki musi 
być uzależnione od pełnego i skutecznego 
wdrożenia wszystkich zaleceń Unii z 2017 
r.;

31. zauważa jednak ogromne 
wyzwania, przed którymi wciąż stoją 
władze Wietnamu w związku z nadmierną 
zdolnością połowową bardzo 
rozdrobnionej floty rybackiej i nadmierną 
eksploatacją zasobów morskich, zwracając 
uwagę na żółtą kartkę otrzymaną przez 
Wietnam, a także środki, które zostały już 
podjęte w celu poprawy sytuacji; wzywa 
do dalszych działań zgodnych z 
ustaleniami misji kontrolnej z listopada 
2019 r. oraz do stałego monitorowania i 
skrupulatnych kontroli starań Wietnamu na 
rzecz zapewnienia dalszych postępów tego 
kraju w zwalczaniu nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów oraz zagwarantowania pełnej 
identyfikowalności produktów 
rybołówstwa trafiających na rynek UE, aby 
nie dopuścić do możliwości nielegalnego 
importu; przypomina również, że 
ewentualne uchylenie żółtej kartki musi 
być uzależnione od pełnego i skutecznego 
wdrożenia wszystkich zaleceń Unii z 2017 
r.; wzywa Komisję, by w przyszłych 
umowach zagwarantowała środki 
ochronne w odniesieniu do produktów 
rybołówstwa, takie jak możliwość 
zawieszenia preferencji taryfowych do 
momentu uchylenia żółtej kartki za 
nielegalne, nieraportowane i 
nieuregulowane połowy;
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