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Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. vseeno priznava, da se vietnamske 
oblasti še vedno soočajo s precejšnjimi 
izzivi v zvezi s presežno zmogljivostjo zelo 
razdrobljenega ribiškega ladjevja države in 
prekomernim izkoriščanjem morskih virov, 
pri tem pa opominja na „rumeni karton“, ki 
ga je prejel Vietnam, in že sprejete ukrepe, 
s katerimi skuša izboljšati razmere; poziva, 
naj se v skladu z ugotovitvami 
pregledovalne misije novembra 2019 
sprejmejo dodatni ukrepi ter nenehno 
spremljajo in skrbno preverjajo 
prizadevanja Vietnama, da bi zagotovil 
napredek pri boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu 
ribolovu ter poskrbel za popolno sledljivost 
ribiških proizvodov, ki prihajajo na trg 
Unije, s čimer bi preprečili nezakonit uvoz; 
opozarja tudi, naj se postopek „rumenega 
kartona“ prekliče samo, če bodo vsa 
priporočila EU iz leta 2017 v celoti in 
učinkovito izvedena;

31. vseeno priznava, da se vietnamske 
oblasti še vedno soočajo s precejšnjimi 
izzivi v zvezi s presežno zmogljivostjo zelo 
razdrobljenega ribiškega ladjevja države in 
prekomernim izkoriščanjem morskih virov, 
pri tem pa opominja na „rumeni karton“, ki 
ga je prejel Vietnam, in že sprejete ukrepe, 
s katerimi skuša izboljšati razmere; poziva, 
naj se v skladu z ugotovitvami 
pregledovalne misije novembra 2019 
sprejmejo dodatni ukrepi ter nenehno 
spremljajo in skrbno preverjajo 
prizadevanja Vietnama, da bi zagotovil 
napredek pri boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu 
ribolovu ter poskrbel za popolno sledljivost 
ribiških proizvodov, ki prihajajo na trg 
Unije, s čimer bi preprečili nezakonit uvoz; 
opozarja tudi, naj se postopek „rumenega 
kartona“ prekliče samo, če bodo vsa 
priporočila EU iz leta 2017 v celoti in 
učinkovito izvedena; poziva Komisijo, naj 
v prihodnjih sporazumih predvidi zaščitne 
ukrepe za ribiške proizvode, kot je na 
primer možnost opustitve preferenčnih 
tarif, dokler ne bo preklican „rumeni 
karton“ zaradi nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova;
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