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Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet erkänner 
emellertid de stora utmaningar som de 
vietnamesiska myndigheterna fortfarande 
står inför med tanke på den mycket 
fragmenterade fiskeflottans överkapacitet 
och överutnyttjandet av marina resurser, 
och noterar det gula kort som Vietnam fått 
liksom de åtgärder som redan vidtagits för 
att förbättra situationen. Parlamentet 
efterlyser ytterligare åtgärder i linje med 
slutsatserna från granskningsuppdraget i 
november 2019 och en löpande 
övervakning och rigorösa kontroller av 
Vietnams insatser, för att säkerställa att 
landet fortsätter att göra framsteg i kampen 
mot IUU-fiske och garantera full 
spårbarhet av de fiskeprodukter som 
kommer in på unionens marknad så att 
olaglig import kan uteslutas. Parlamentet 
påminner om att återkallandet av det gula 
kortet måste villkoras av ett fullständigt 
och effektivt genomförande av alla EU:s 
rekommendationer från 2017.
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vietnamesiska myndigheterna fortfarande 
står inför med tanke på den mycket 
fragmenterade fiskeflottans överkapacitet 
och överutnyttjandet av marina resurser, 
och noterar det gula kort som Vietnam fått 
liksom de åtgärder som redan vidtagits för 
att förbättra situationen. Parlamentet 
efterlyser ytterligare åtgärder i linje med 
slutsatserna från granskningsuppdraget i 
november 2019 och en löpande 
övervakning och rigorösa kontroller av 
Vietnams insatser, för att säkerställa att 
landet fortsätter att göra framsteg i kampen 
mot IUU-fiske och garantera full 
spårbarhet av de fiskeprodukter som 
kommer in på unionens marknad så att 
olaglig import kan uteslutas. Parlamentet 
påminner om att återkallandet av det gula 
kortet måste villkoras av ett fullständigt 
och effektivt genomförande av alla EU:s 
rekommendationer från 2017. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att införa 
skyddsåtgärder för fiskeriprodukter i 
framtida avtal, t.ex. en möjlighet att 
upphäva förmånstullar tills det gula kortet 
för IUU-fiske har upphävts.
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