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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ
относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението 
за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република 
Виетнам
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (06050/2019),

– като взе предвид проекта на Споразумение за свободна търговия (ССТ) между 
Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (06051/2019),

– като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на 
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга 
страна (0000/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, алинея първа, 
член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), подточка v), както и с член 218, 
параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C9-
0023/2019),

– като взе предвид Рамковото споразумение за всестранно партньорство и 
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано в 
Брюксел на 27 юни 2012 г., което влезе в сила през октомври 2016 г.1,

– като взе предвид рамковото споразумение за участие, подписано на 17 октомври 
2019 г., което ще улеснява участието на Виетнам в ръководени от Европейския 
съюз граждански и военни операции за управление на кризи и показва силна 
ангажираност от двете страни към основан на правила многостранен подход към 
международния мир и сигурност,

– като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. по 
процедура 2/152, съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС, поискано на 10 юли 
2015 г. от Комисията,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и 
иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите3,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за 
всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“,

– като взе предвид решението на Съвета от 22 декември 2009 г. за продължаване на 

1 ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 8.
2 Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
3 ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.
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двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

– като взе предвид указанията за водене на преговори от 23 април 2007 г. за 
междурегионално споразумение за свободна търговия с държавите — членки на 
АСЕАН,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2016 г. относно Виетнам4,

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2017 г. относно свободата на 
изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен Ван Хoa5,

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2018 г. относно Виетнам, и по-
специално положението на политическите затворници6,

– като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2016 г. по 
случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнение на задължението на Европейската 
комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата 
на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам7, 

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от 
него относно външната дейност на Съюза,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 
по-специално член 91, член 100, член 168 и член 207 във връзка с член 218, 
параграф 6, буква а), подточка v),

– като взе предвид заключенията на Съвета относно детския труд от 20 юни 2016 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно стопанската дейност и правата 
на човека от 20 юни 2016 г.,

– като взе предвид икономическите последици от Споразумението за свободна 
търговия между ЕС и Виетнам8, 

– като взе предвид всеобщия периодичен преглед относно Виетнам за 2019 г., 
изготвен от Съвета на ООН по правата на човека,

– като взе предвид заключенията от своята мисия за установяване на фактите във 
Виетнам (от 28 октомври до 1 ноември 2018 г.) и оценката на Комисията от май 
2018 г. относно отбелязания от Виетнам напредък в борбата с незаконния, 
нерегулирания и недекларирания (ННН) риболов вследствие на нотификацията от 
Комисията на 23 октомври 2017 г. за „жълт картон“,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от …9 относно проекта на 

4 ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 122.
5 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 73.
6 Приети текстове, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Виж: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
9 Приети текстове, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
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решение,

– като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по външни работи, на комисията по 
развитие и на комисията по рибно стопанство, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-
0017/2020),

А. като има предвид, че Виетнам е стратегически партньор за Европейския съюз, и 
като има предвид, че ЕС и Виетнам споделят обща програма, а именно за 
стимулиране на растежа и заетостта, подобряване на конкурентоспособността, 
борба с бедността и постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), както и че 
те споделят сериозен ангажимент за отворена, основана на правила търговия и по 
отношение на многостранната система за търговия; 

Б. като има предвид, че това е второто двустранно търговско споразумение между 
ЕС и държава — членка на АСЕАН, и че това е важна стъпка към постигането на 
междурегионално ССТ; като има предвид, че настоящото споразумение, заедно 
със Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Република 
Сингапур, одобрено от Парламента на 13 февруари 2019 г., ще послужи и като 
референтен показател за споразуменията, които ЕС понастоящем води с други 
основни икономики на АСЕАН;

В. като има предвид, че 90% от бъдещия световен икономически растеж се 
предвижда да бъде генериран извън Европа, като значителна част от това се 
отнася за Азия;

Г. като има предвид, че Виетнам се присъедини към СТО през 2007 г. и 
понастоящем представлява отворена и подкрепяща свободната търговия 
икономика, както показват сключените от Виетнам 16 търговски споразумения с 
общо 56 държави;

Д. като има предвид, че Виетнам е един от основателите на Всеобхватното и 
прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (CPTPP) и страна 
по неотдавна приключените преговори относно Всеобхватното регионално 
икономическо партньорство (RCEP);

Е. като има предвид, че Виетнам е държава с бързо развиваща се, конкурентна и 
свързана икономика и почти 100 милиона жители, с разрастваща се средна класа и 
с млада и динамична работна сила, въпреки че продължава да бъде икономика на 
домакинства с ниски и средни доходи, изправена пред конкретни 
предизвикателства за развитието, както показва позицията ѝ съгласно индекса за 
човешко развитие на ПРООН, стойността на която понастоящем е 116 от 189 
държави;

Ж. като има предвид, че Виетнам е една от най-бързо развиващите се държави в 
ACEAH, която отчита среден растеж на БВП от около 6,51% за периода от 2010-
2018 г.; като има предвид, че се очаква Виетнам да продължи да расте с все така 
бързи темпове през следващите години;
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З. като има предвид, че понастоящем ЕС е третият по значение търговски партньор 
на Виетнам след Китай и Южна Корея и вторият по големина пазар за износ след 
САЩ; като има предвид, че през последните десет години износът на ЕС за 
Виетнам нараства годишно със средно 5—7%; като има предвид, че оценката на 
икономическото въздействие, извършена от Комисията, прогнозира „ползи от 
износа в размер на 8 милиарда евро до 2035 г. за предприятията от ЕС“, като 
износът на Виетнам за ЕС „се очаква да нарасне с 15 милиарда евро“; като има 
предвид, че е важно да се увеличават максимално възможностите, предоставяни 
от това споразумение, по възможно най-приобщаващия начин, по-специално за 
МСП; 

И. като има предвид, че Съветът подчертава, че е в интерес на ЕС да продължава да 
играе водеща роля в изпълнението на Програмата до 2030 г. по съгласуван, 
всеобхватен и ефективен начин, като основен приоритет на ЕС, в полза на 
неговите граждани и за запазване на доверието в него в Европа и на световно 
равнище; като има предвид, че в писмото за определяне на ресора, изпратено до 
всички кандидати за членове на Комисията, избраният председател фон дер Лайен 
настоя, че „всички членове на Комисията ще гарантират изпълнението на целите 
за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации в рамките на 
своята област на политиката“;

Й. като има предвид, че Виетнам все още е изправен пред предизвикателства, 
свързани с устойчивото развитие, правата на човека, политическите и 
гражданските права, по-специално във връзка с положението на малцинствата, 
основните свободи, свободата на религиозните вярвания и свободата на печата, 
експлоатацията на природните ресурси (като например пясък, рибни ресурси и 
дървен материал), управлението на отпадъците и замърсяването; изразява 
съжаление поради факта, че ЕС и Виетнам продължават да изразяват различни 
позиции по отношение на препоръките на международните органи по правата на 
човека във връзка с Виетнам и изпълнението на тези препоръки, например във 
връзка с Международния пакт за граждански и политически права (ICCPR); като 
има предвид, че принудителният труд на затворници продължава да бъде 
сериозен проблем във Виетнам; 

К. като има предвид, че въпреки икономическите и политическите реформи, 
започнати през 1986 г., Виетнам продължава да бъде държава с еднопартийна 
система, в която не се зачитат основните свободи като правото на свободно 
сдружаване, свободата на словото, свободата на религията и свободата на печата; 
като има предвид, че репресивният характер на режима и тежкото и системно 
нарушаване на правата на човека във Виетнам са документирани от Европейската 
служба за външна дейност в годишния доклад на ЕС за 2018 г. относно правата на 
човека и демокрацията по света, където се подчертава по-специално нарастващият 
брой политически затворници в държавата;

Л. като има предвид, че в своята резолюция от 15 ноември 2018 г. ЕП призова 
правителството на Виетнам да „отмени, преразгледа или измени всички 
репресивни закони, по-специално Наказателния кодекс“; като има предвид, че 
Виетнам не откликна на този призив; като има предвид, че никоя от препоръките 
за изменение или отмяна на неправомерните разпоредби в наказателното 
законодателство, отправени в рамките на последния всеобщ периодичен преглед 
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през март 2019 г., не беше приета от Виетнам;

М. като има предвид, че ССТ между ЕС и Виетнам признава, че е важно да се 
гарантира опазването и устойчивото управление на живите морски ресурси и 
екосистеми, заедно с насърчаването на устойчиви аквакултури, и че в член 13, 
параграф 9 от Споразумението се предвижда сътрудничество в борбата с ННН 
риболов;

Н. като има предвид, че някои продукти на рибна основа, като например продукти с 
кодове по КН 1604 14 21 и 1604 14 26, не са включени в режима на безмитна 
търговия в ССТ поради чувствителния характер на тези продукти за Европейския 
съюз;

О. като има предвид, че се признава, че ННН риболов представлява организирана 
престъпност в моретата, която оказва катастрофално екологично и социално-
икономическо въздействие в световен мащаб и създава нелоялна конкуренция за 
европейската риболовна промишленост;

П. като има предвид, че Виетнам е четвъртият по големина производител на риба в 
света, следван от Европейския съюз, и четвъртият по големина производител на 
продукти от аквакултури;

Р. като има предвид, че ЕС е най-големият в света търговец на рибни продукти и на 
продукти от аквакултури, що се отнася до стойността, като през 2017 г. беше 
генериран обем на търговията в размер на над 2,3 милиарда евро; като има 
предвид, че ЕС внася повече от 65% от рибните продукти, които консумира, и че е 
един от най-големите чуждестранни инвеститори във Виетнам; 

С. като има предвид, че досега Виетнам е осигурил закрила на един продукт с 
географско указание (ГУ) – Phú Quốc, вид сос от риба – като защитено 
наименование за произход (ЗНП) в рамките на схемите за качество на ЕС; като 
има предвид, че ССТ предвижда защитата на 169 географски указания на ЕС за 
вина, спиртни напитки и хранителни продукти във Виетнам и реципрочната 
защита на 39 виетнамски ГУ в ЕС;

Т. като има предвид, че Виетнам има пазар от 95 милиона души с дългогодишни 
традиции в потреблението на рибни продукти и продукти от аквакултури и е 
вторият по големина търговски партньор на ЕС в региона на АСЕАН; като има 
предвид, че риболовните дейности биха могли да се превърнат в предвестници, за 
европейските малки и средни предприятия, на значителен потенциал за растеж и 
значителни ползи; като има предвид, че този сектор е от жизненоважен интерес за 
европейския просперитет и иновации;

1. подчертава, че ССТ между ЕС и Виетнам (EVFTA) е най-модерното, най-
всеобхватното и най-амбициозно споразумение, сключвано някога между ЕС и 
развиваща се страна, и че то следва да служи като референтна точка за 
ангажираността на ЕС с развиващите се страни и по-специално с региона на 
АСЕАН; припомня, че Виетнам ще продължи да бъде бенефициент по ОСП за 
преходен период от две години след влизането в сила на ССТ ;
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2. отбелязва, че преговорите първоначално започнаха през 2012 г. и бяха 
приключени през декември 2015 г. след 14 кръга на проговори, и изразява 
съжаление относно последвалото забавяне във връзка с постигането на напредък 
по споразумението с цел то да бъде подписано и ратифицирано, по-специално 
забавянето от страна на Съвета за искане на своевременно съгласието на 
Европейския парламент преди Европейските избори;

3. подчертава икономическото и стратегическото значение на разглежданото 
споразумение, тъй като ЕС и Виетнам споделят общи цели — стимулиране на 
растежа и заетостта, подобряване на конкурентоспособността, борба с бедността, 
засилване на основаната на правила многостранна търговска система, постигане 
на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и оказване на подкрепа за правата на 
работниците и основните свободи; подчертава геополитическите съображения, 
които превръщат партньорите на ЕС в Далечния изток в ключови участници, с 
които трябва да се работи, в сложната местна геоикономическа среда; 

4. припомня, че член 21 от Договора за Европейския съюз установява, че действията 
на Съюза на международната сцена трябва да се ръководят от принципите на 
демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на 
човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, 
принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на 
Организацията на обединените нации и на международното право; припомня 
необходимостта от спазване на принципа на привеждането на политиките в 
съответствие с целите на сътрудничеството за развитие, както е предвидено в 
член 208 от ДФЕС;

5. подчертава значението на споразумението, що се отнася до 
конкурентоспособността на предприятията от ЕС в региона; отбелязва, че 
европейските дружества са изправени пред увеличаваща се конкуренция от 
държави, с които Виетнам вече има споразумения за свободна търговия, по-
специално Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско 
партньорство (CPTPP);

6. изразява надежда, че споразумението, заедно със Споразумението за свободна 
търговия между ЕС и Сингапур, ще спомогне за отбелязване на по-нататъшен 
напредък в посока определянето на високи стандарти и правила в региона на 
АСЕАН, което ще спомогне за създаването на необходимите предпоставки за 
бъдещо междурегионално споразумение за търговия и инвестиции; подчертава, че 
споразумението също така е ясен знак в подкрепа на свободната, справедлива и 
реципрочна търговия в период на нарастващи протекционистки тенденции и 
сериозни предизвикателства пред многостранната търговия, основаваща се на 
правила; подчертава, че споразумението помага на ЕС да засили присъствието си 
в региона на АСЕАН, като се вземат предвид последните заключения на 
Всеобхватното регионално икономическо партньорство (RCEP) и влизането в 
сила на Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско 
партньорство (CPTPP); подчертава също така, че споразумението позволява на ЕС 
да популяризира своите стандарти и ценности в региона; припомня пълната си 
подкрепа за многостранното сътрудничество и значението на постигането на 
устойчива и амбициозна реформа на СТО, която да може да гарантира основана 
на правила международна търговия; 
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7. подчертава, че споразумението ще премахне над 99% от всички тарифи10; 
отбелязва, че Виетнам ще либерализира 65% от вносните си мита по отношение 
на износа от ЕС за Виетнам в момента, в който споразумението влезе в сила, а 
останалата част от митата ще бъдат постепенно премахнати в срок от 10 години; 
отбелязва, че ЕС ще либерализира 71% от своя вноса при влизането в сила на 
споразумението и че 99% от вноса ще бъде освободен от мита в срок до седем 
години; посочва, че споразумението също така ще съдържа специфични 
разпоредби за справяне с нетарифните бариери пред износа на ЕС, които често 
представляват значително препятствие за малките и средни предприятия (МСП); 
счита, че EVFTA може да помогне за справяне с търговския дефицит на ЕС с 
Виетнам, като се използва потенциалът за растеж на държавата от АСЕАН през 
следващите години;

8. подчертава колко е важно да се гарантира ефективността и сигурността на 
контрола, включително чрез засилено митническо сътрудничество в Европа, за да 
се предотврати превръщането на споразумението в мост за влизане на стоки от 
други държави на европейска територия;

9. отбелязва подобрения достъп съгласно настоящото споразумение до виетнамския 
пазар за обществени поръчки в съответствие със Споразумението за държавните 
поръчки (СДП), тъй като Виетнам все още не е член на СДП; подчертава, че в 
главата от EVFTA, посветена на обществените поръчки, се постига степен на 
прозрачност и процесуална справедливост, сравнима с други споразумения за 
свободна търговия, които ЕС е подписал с развити и с по-напреднали развиващи 
се страни; подчертава, че споразумението не трябва да ограничава националните 
правила относно обществените поръчки или политическата свобода на действие в 
областта на обществените поръчки, когато се определят изисквания за предмета 
на поръчките, както и изискванията например за екологичните условия, условията 
на труд и условията на заетост;

10. приветства факта, че разпоредбите относно правилата за произход, включени в 
EVFTA, следват подхода на ЕС и основните им характеристики са идентични с 
установените в ОСП на ЕС, както и в търговското споразумение на ЕС със 
Сингапур; призовава Комисията да следи за правилното и точно прилагане на 
тези правила, като обръща специално внимание на националното съдържание, и 
да засили действията срещу всички видове манипулация и злоупотреба, като 
например преопаковането на продукти с произход от трети държави;

11. отбелязва, че Виетнам вече няма да може да използва кумулация от други 
търговски партньори, които са бенефициенти по ОСП в региона, за да може да 
спазва правилата за произход; подчертава, че правилата за произход в 
споразуменията за свободна търговия не следва ненужно да нарушават 
съществуващите вериги за създаване на стойност, особено с държави, които 

10 Износ от ЕС за Виетнам: 65% от митата следва да бъдат премахнати веднага след влизането в сила на 
ССТ, а останалите следва да бъдат премахнати в срок до 10 години (например, с цел защита на 
виетнамския автомобилен сектор от европейската конкуренция, митата върху автомобилите ще се 
запазят за целия период от 10 години); Износ от Виетнам за ЕС: 71% от митата ще бъдат премахнати в 
момента на влизане в сила на споразумението, а останалите ще бъдат премахнати постепенно в срок до 
седем години.
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понастоящем се ползват от схемите ОСП, ОСП+ или ЕБО;

12. подчертава факта, че около 169 географски означения на ЕС ще се ползват от 
признаване и защита на виетнамския пазар на равнище, сравнимо с равнището 
съгласно законодателството на ЕС, с оглед на факта, че Виетнам е важен 
експортен пазар в Азия за износа на храни и напитки от ЕС; счита, че този списък 
следва да бъде разширен в близко бъдеще; освен това подчертава, че 
разпоредбите на ССТ могат да оказват отрицателно въздействие върху някои 
селскостопански сектори на ЕС, например на ориза, наред с други; във връзка с 
това призовава Комисията да наблюдава непрекъснато потока на вноса на тези 
чувствителни продукти и да използва пълноценно разпоредбите на регламента за 
защитните клаузи винаги когато правните и икономически изисквания са спазени, 
за да се избягват всички възможни отрицателни въздействия върху 
селскостопанските сектори на ЕС като пряко следствие от прилагането на ССТ;

13. приветства силната глава относно схемата за единно плащане (СЕП), която ще 
установи единична и прозрачна процедура за одобрение на европейски износ на 
хранителни продукти във Виетнам, за да се ускори одобрението на заявленията за 
износ от ЕС и за да се избягва евентуално дискриминационно третиране; изразява 
задоволство от ангажимента на Виетнам да прилага същите изисквания за внос по 
отношение на сходни продукти с произход от всички държави — членки на ЕС;

14. припомня, че що се отнася до услугите, Виетнам излиза извън рамките на 
ангажиментите си в рамките на СТО, осигурява по-добър достъп до редица 
подсектори на икономиката и предлага достъп до нов пазар за сектори като 
пакетирането, услуги във връзка с търговски панаири и изложения или 
наемане/лизинг; подчертава, че за първи път Виетнам е разкрил двери за 
трансграничните услуги в областта на висшето образование; приветства 
използването на положителен списък в графика на услугите;

15. подчертава, че бързото ратифициране на EVFTA може да помогне на Виетнам да 
продължи да подобрява защитата на правата върху интелектуална собственост 
(ПИС) и че то може да гарантира най-високите производствени стандарти и най-
доброто качество за потребителите; подчертава, че Виетнам ще се присъедини 
към договорите за интернет на Световната организация за интелектуална 
собственост (СОИС), които определят стандарти за предотвратяване на 
неразрешен онлайн достъп до или използване на творческата дейност, защита на 
правата на собствениците и предприемане на мерки за справяне с 
предизвикателствата, които новите технологии и методи на комуникация 
пораждат по отношение на ПИС; подчертава стратегическото значение на 
капацитета за определяне на стандарти в регион, който е свидетел на тенденции за 
отделяне на нормативно и стандартизационно равнище; отново заявява, че 
липсата на силни регулаторни рамки може да предизвика надпревара за достигане 
на най-ниски равнища и отрицателна конкуренция по важни законови разпоредби; 
посочва, че насърчаването на достъпа до лекарствени продукти продължава да 
бъде основен стълб на политиката на ЕС и че разпоредбите относно ПИС в 
споразумението, що се отнася до фармацевтичните продукти, са специално 
адаптирани към равнището на развитие, съществуващата регулаторна рамка и 
загрижеността за общественото здраве във Виетнам;
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16. изразява съжаление, че споразумението не съдържа специална глава относно 
МСП, но отбелязва, че в някои от неговите части все пак са включени различни 
разпоредби относно МСП; подчертава, че етапът на изпълнение ще бъде от 
решаващо значение за въвеждането на план за действие, чрез който да се помогне 
на МСП да се възползват от възможностите, предлагани от споразумението, като 
се започне с увеличаване на прозрачността и разпространяване на цялата свързана 
информация, тъй като този сектор на икономиката е от жизненоважно значение за 
благоденствието и иновациите в Европа; счита, че при евентуално преразглеждане 
на споразумението Комисията следва да проучи възможността да въведе глава за 
МСП; 

17. приветства разпоредбите относно сътрудничество в областта на хуманното 
отношение към животните, включително техническата помощ и изграждането на 
капацитет за разработване на високи стандарти за хуманно отношение към 
животните и насърчава страните да се възползват изцяло от тях; настоятелно 
призовава страните да разработят план за действие за сътрудничество в областта 
на хуманното отношение към животните възможно най-скоро, включително 
програма за обучение, изграждане на капацитет и помощ в рамките на 
споразумението с оглед на защитата на хуманното отношение към животните по 
време на умъртвяване и по-добра защита на животните във ферми и по време на 
транспортиране във Виетнам;

18. подчертава, че споразумението установява правото на ЕС да прилага свои 
собствени стандарти по отношение на всички продавани в Съюза стоки и услуги, 
като припомня своя принцип на предпазливост; подчертава, че високите 
стандарти на ЕС, включително националните закони, уредби и колективни 
споразумения, не следва никога да се разглеждат като търговски бариери;

19. изразява съжаление, че споразумението не включва разпоредба относно 
трансграничното предаване на данни; счита, че при бъдещо преразглеждане на 
споразумението следва да се включи такава разпоредба, като се спазва 
законодателството на ЕС относно защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личния живот, и подчертава, че всеки бъдещ резултат от 
такова преразглеждане трябва да е предмет на одобрението на Парламента; в тази 
връзка отбелязва, че Общият регламент относно защитата на данните е изцяло 
съвместим с общите изключения съгласно Общото споразумение по търговията с 
услуги;

20. подчертава, че EVFTA включва изчерпателна и обвързваща глава относно 
търговията и устойчивото развитие (ТУР), която разглежда въпросите от областта 
на труда и околната среда въз основа на широко приети многостранни конвенции 
и норми; посочва, че приложимостта на главата за ТУР би могла да бъде 
значително подобрена, първо, като сред различните методи за прилагане се 
разгледа като крайна мярка механизъм, основан на санкции, и второ, чрез 
реформа на системата на вътрешните консултативни групи (ВКГ), за което 
Парламентът многократно е призовавал и което е посочено в писмото за 
определяне на ресора за новия член на Европейската комисия, отговарящ за 
търговията; подчертава, че главата за ТУР има за цел да допринесе за по-
широките цели на политиката на ЕС, по-специално приобщаващия растеж, 
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борбата срещу изменението на климата, насърчаването на правата на човека, 
включително правата на работниците и в по-общ план отстояването на ценностите 
на ЕС; подчертава, че споразумението е също така инструмент за развитие и 
социален напредък във Виетнам в подкрепа на усилията на страната за 
подобряване на трудовите права и за засилване на защитата на работното място и 
опазването на околната среда; призовава за бързото създаване и започване на 
работа на широки и независими ВКГ и призовава Комисията да сътрудничи 
интензивно с виетнамските органи и да им предостави необходимата подкрепа; 
призовава Съвместния комитет незабавно да започне работа по засилване на 
прилагането на разпоредбите на ТУР.

21. призовава за създаването на съвместен комитет на Националното събрание на 
Виетнам и Европейския парламент за подобряване на координацията и прегледа 
на мерките от главата за ТУР и на прилагането на споразумението като цяло; 
приветства положителната позиция на председателя на Националното събрание 
на Виетнам към този призив за предприемане на действия и призовава за бързо 
договаряне на меморандум за разбирателство между двата парламента; 

22. приветства конкретните стъпки, предприети до момента от виетнамското 
правителство, включително измененията на трудовото законодателство и 
правната уредба относно минималната възраст за приемане на работа, насочени 
към премахването на детския труд, и поемането на ангажименти за 
недискриминация и равенство между половете на работното място; очаква това 
ново законодателство да бъде допълнено с актове за изпълнение и да бъде 
приложено в пълна степен от виетнамските органи във възможно най-кратък срок; 

23. признава намаляването на детския труд във Виетнам през последните години, 
като припомня, че Виетнам беше първата страна в Азия и втората в света, която 
ратифицира Конвенцията на ООН за правата на детето; освен това призовава 
правителството на Виетнам да представи амбициозна пътна карта за премахване 
на детския труд до 2025 г. и да премахне принудителния труд, съвременното 
робство и трафика на хора до 2030 г.; очаква навременното получаване на 
оценката на МОТ преди ратифицирането на споразумението; призовава ЕС и 
Виетнам да си сътрудничат за разработване на план за действие, придружен от 
налични програми на ЕС за борба с детския труд, включително необходимата 
рамка за надлежна проверка за предприятията; 

24. независимо от това подчертава, че въпреки този напредък продължават да 
съществуват сериозни предизвикателства, и настоятелно призовава виетнамските 
органи да се ангажират в по-голяма степен с програмата за засилване на правата 
на работниците чрез конкретни мерки, като във връзка с това приветства 
приемането на реформирания Кодекс на труда на 20 ноември 2019 г.; приветства 
също така ратифицирането на 14 юни 2019 г. на основна Конвенция № 98 на МОТ 
(колективно договаряне) и ангажимента на правителството на Виетнам да 
ратифицира още две основни конвенции, а именно № 105 (премахване на 
принудителния труд) през 2020 г. и № 87 (свобода на сдружаване) през 2023 г., и 
призовава виетнамските органи да представят надеждна пътна карта за тяхната 
ратификация; подчертава ключовата роля на изпълнителните укази за 
прилагането на преразгледания Кодекс на труда и ратифицираните конвенции на 
МОТ и поради това подчертава необходимостта изпълнителните укази към 
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реформирания кодекс на труда да включват принципите на конвенции 105 и 87 на 
МОТ; подчертава готовността си да се ангажира с активен диалог по този въпрос; 
призовава виетнамското правителство непрекъснато да информира ЕС относно 
напредъка по ратифицирането и прилагането на тези неизпълнени конвенции; 
припомня значението на такива ангажименти, които отразяват наистина 
положителни тенденции в развиващите се страни, като същевременно подчертава 
жизненоважната роля на ефективното прилагане на разпоредбите за правата на 
човека, конвенциите на МОТ и опазването на околната среда; подчертава, че не 
следва конкретни критерии, включени в изпълнителното законодателство като 
прагове и формалности за регистрация, да водят реално до възпрепятстване на 
независими организации да се конкурират с държавни организации; подчертава 
също така, че наказателното законодателство следва да бъде приведено в 
съответствие със съответните конвенции на МОТ; подчертава, че задълженията на 
Виетнам по Международния пакт за граждански и политически права и наскоро 
реформираният кодекс на труда следва да се прилагат по начин, който да не прави 
практически невъзможно упражняването на свободите, особено по отношение на 
свободата на събранията на независимите синдикати; приветства предприетия от 
ЕС подход на обвързване с условия; 

25. приветства предвиденото сътрудничество по отношение на свързани с търговията 
аспекти на Програмата за достоен труд на МОТ, по-специално взаимовръзката 
между търговията и пълната и продуктивна заетост за всички, включително 
младежите, жените и хората с увреждания; призовава за бързо и значимо 
стартиране на това сътрудничество;

26. отбелязва, че Виетнам е една от най-уязвимите държави спрямо изменението на 
климата, особено по отношение на екстремни метеорологични явления като бури 
и наводнения; настоятелно призовава правителството на Виетнам да въведе 
ефикасни мерки за адаптиране и да гарантира ефективно прилагане на 
законодателството, свързано със защитата на околната среда и на биологичното 
разнообразие;

27. приветства ангажимента за ефективно прилагане на многостранните 
споразумения в областта на околната среда, като например Парижкото 
споразумение относно изменението на климата, и за предприемане на действия с 
цел подпомагане на опазването и устойчивото управление на дивата флора и 
фауна, биологичното разнообразие и горите; припомня, че Виетнам е една от най-
активните държави в по-широкия регион на АСЕАН, като демонстрира своята 
ангажираност с програмата на Парижкото споразумение; подчертава, че бързото 
ратифициране на EVFTA, както и пълното спазване и ефективното прилагане на 
Парижкото споразумение, ще допринесат за гарантиране на най-високите 
възможни стандарти за опазване на околната среда в региона;

28. подчертава стратегическото значение на Виетнам като ключов партньор на ЕС в 
Югоизточна Азия и сред държавите от АСЕАН, по-специално, но не само във 
връзка с преговорите относно изменението на климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и социалния напредък и борбата срещу 
тероризма; подчертава необходимостта Виетнам да се превърне в партньор в 
утвърждаването на правата на човека и демократичните реформи; отбелязва, че 
през 2020 г. Виетнам председателства АСЕАН; подчертава необходимостта ЕС и 
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Виетнам да спазват напълно и да прилагат Парижкото споразумение;

29. приветства споразумението между ЕС и правителството на Виетнам за създаване 
на рамка за участието на Виетнам в операциите на ЕС за управление на кризи, 
което беше подписано на 17 октомври 2019 г.; подчертава, че Виетнам стана 
втората партньорска държава в Азия, подписала рамково споразумение за участие 
с ЕС; подчертава, че споразумението представлява значителна стъпка напред в 
отношенията между ЕС и Виетнам;

30. припомня, че Споразумението предвижда специфични мерки за борба срещу ННН 
риболова и за насърчаване на устойчив и отговорен сектор на рибарството, 
включително на аквакултурите; във връзка с това признава ангажимента на 
Виетнам за справяне с ННН риболова, като страната е подала молба за 
пълноправно членство в Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи 
океан (WCPFC), станала е официален член на Споразумението за мерки на 
пристанищната държава (PSMA), приела е преразгледания закон за рибарството 
през 2017 г., в който са взети предвид международните и регионалните 
задължения, споразуменията и препоръките на Комисията, и като изпълнява 
национален план за действие за борба с ННН риболова; 

31. признава обаче огромните предизвикателства, пред които все още са изправени 
виетнамските органи по отношение на свръхкапацитета на силно фрагментирания 
риболовен флот на страната и прекомерната експлоатация на морските ресурси, 
като отбелязва жълтия картон, даден на Виетнам, както и вече предприетите 
мерки за подобряване на положението; призовава за по-нататъшни действия в 
съответствие с констатациите на мисията за преглед от ноември 2019 г. и за 
непрекъснат мониторинг и строги проверки по отношение на усилията на 
Виетнам да гарантира, че страната продължава да отбелязва напредък в борбата с 
ННН риболова и да гарантира пълната проследимост на продуктите от риболов, 
които пристигат на пазара на Съюза, така че да се изключи незаконният внос; 
припомня, че отмяната на „жълтия картон“ трябва да зависи от пълното и 
ефективно изпълнение на всички препоръки, направени от Съюза през 2017 г.; 

32. признава ангажимента на Виетнам за справяне с незаконната сеч и обезлесяването 
чрез сключването на споразумение за доброволно партньорство за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението и търговията 
(СДП/FLEGT) с ЕС; отбелязва, че това споразумение е в сила от 1 юни 2019 г. и с 
него се въвеждат задължения за надлежна проверка за вносителите; приветства 
откритото и конструктивно участие на всички съответни заинтересовани страни 
във Виетнам в този процес;

33. подчертава решаващото значение на ефективното изпълнение на всички 
разпоредби и глави от споразумението – от достъпа до пазара до устойчивото 
развитие и прилагането на всички ангажименти; счита, че всички разпоредби на 
ТУР следва да се разбират като предвиждащи правни задължения в 
международното право и в Споразумението за свободна търговия; подчертава в 
този контекст новата длъжност на главния служител по правоприлагането в 
областта на търговията, който ще работи непосредствено под ръководството на 
члена на Комисията, отговарящ за търговията, и ангажимента на комисията по 
международна търговия към Парламента да поеме активна роля в мониторинга на 
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изпълнението на ангажиментите за EVFTA; подчертава освен това, че 
европейските компании, особено МСП, следва да бъдат насърчавани да се 
възползват изцяло от предимствата на споразумението и че всяко препятствие по 
отношение на изпълнението следва да бъде незабавно отстранявано; 

34. подчертава, че влизането в сила на споразумението ще създаде условия за 
значително и ползотворно сътрудничество между двете страни с оглед на 
ефективното прилагане на разпоредбите относно устойчивото развитие, което би 
могло да доведе до подобряване на политическото положение и положението с 
правата на човека в страната; подчертава, че правилното прилагане на EVFTA 
може да даде тласък на Виетнам при спазването на европейските стандарти в 
областта на околната среда, правата на човека, доброто управление, трудовите 
права и корпоративната социална отговорност (КСО); приветства в този контекст 
ангажимента на Виетнам да представи своя национален план за изпълнение с цел 
спазване на разпоредбите на EVFTA;

35. припомня предишния опит, който показва, че правилното прилагане на 
споразуменията за свободна търговия и присъствието на дружества от ЕС на 
място може да доведе до подобряване на положението с правата на човека, КСО и 
стандартите в областта на околната среда; изисква дружествата от ЕС да 
продължат да играят основна роля в преодоляването на трудностите, свързани със 
стандартите и добрите практики, с оглед на създаването на най-подходящата и 
устойчива бизнес среда във Виетнам чрез EVFTA;

36. призовава за подробен и строг мониторинг на споразумението и за ангажименти, 
за да се гарантира, че пропуските се отстраняват бързо съвместно с нашия 
търговски партньор; призовава ЕС да окаже подкрепа за необходимите мерки за 
изграждане на капацитет и да предостави специфична техническа помощ, за да 
помогне на Виетнам да изпълни своите ангажиментите чрез проекти и експертен 
опит, по-специално във връзка с разпоредбите в областта на околната среда и 
труда; припомня на Комисията нейните задължения за докладване пред 
Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на EVFTA;

37. подчертава, че участието на независимото гражданско общество и социалните 
партньори в мониторинга на изпълнението на споразумението е от решаващо 
значение и призовава за подготовката и бързото създаване на ВКГ след влизането 
в сила на споразумението, както и за широко и балансирано представителство на 
независими, свободни и разнообразни организации на гражданското общество в 
тези групи, включително на независими виетнамски организации от сектора на 
труда и опазването на околната среда, както и защитници на правата на човека; 
подкрепя усилията на организациите на гражданското общество във Виетнам за 
разработване на предложения в това отношение и ще подкрепи усилията за 
изграждане на капацитет; 

38. припомня, че отношенията между ЕС и Виетнам се основават на СПС, което 
обхваща неикономически области, включително политически диалог, права на 
човека, образование, наука и технологии, правосъдие, предоставяне на убежище и 
миграция;

39. признава институционалната и правна връзка между ССТ и СПС, която гарантира, 
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че правата на човека се поставят в центъра на отношенията между ЕС и Виетнам; 
подчертава значението на истински положителните тенденции по отношение на 
правата на човека за бързото ратифициране на настоящото споразумение и 
призовава виетнамските органи да предприемат конкретни мерки за подобряване 
на положението като сигнал за тяхната ангажираност; припомня искането си от 15 
ноември 2018 г., по-специално по отношение на реформата на наказателното 
законодателство, смъртното наказание, политическите затворници и основните 
свободи; настоятелно призовава страните да се възползват в пълна степен от 
споразуменията, за да се подобри неотложната ситуация, свързана с правата на 
човека във Виетнам, и подчертава значението на един амбициозен диалог по 
правата на човека между ЕС и Виетнам; посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, която може да доведе до незабавното 
предприемане на подходящи мерки, включително – като крайна мярка – временно 
спиране на СПС и косвено на EVFTA или на части от него;

40. изразява съжаление, че Комисията не е извършила всеобхватна оценка на 
въздействието на ССТ между ЕС и Виетнам върху правата на човека; призовава 
Комисията да извърши такава оценка; призовава Комисията да включва 
систематично правата на човека в оценките на въздействието, когато се изготвят 
такива оценки, включително за търговски споразумения, които имат значително 
икономическо, социално и свързано с околната среда въздействие; посочва, че 
Комисията също така се е ангажирала да извърши последваща оценка на 
икономическото, социалното и екологичното въздействие;

41. призовава ЕС и Виетнам да въведат независим механизъм за мониторинг в 
областта на правата на човека и независим механизъм за подаване на жалби, 
който да предостави на засегнатите граждани и местни заинтересовани страни 
ефективно средство за правна защита, както и инструмент за справяне с 
потенциални отрицателни последици върху правата на човека, по-специално чрез 
прилагането на механизма за уреждане на спорове между държавите в главата 
относно ТУР;

42. изразява своята загриженост относно прилагането на новия закон за 
киберсигурността, по-специално относно изискванията за локализиране и 
оповестяване, онлайн наблюдението и контрола, както и мерките за защита на 
личните данни, които не са съвместими с програмата на ЕС в областта на 
търговията, основана на ценности и либерализация; приветства желанието за 
участие в интензивен диалог, включително ангажимента на председателя на 
Националното събрание на Виетнам да включи двата парламента в обсъждането и 
разискването на указите за прилагане; освен това призовава виетнамските органи 
да предприемат конкретни мерки и приветства помощта на ЕС в това отношение;

43. припомня, че член 8 от ДФЕС предвижда, че „във всичките негови дейности 
Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на 
равенството между мъжете и жените“; приветства факта, че Виетнам и ЕС 
подписаха Декларацията на СТО от Буенос Айрес относно жените и търговията и 
призовава страните да засилят ангажиментите по отношение на пола и търговията 
в споразумението; призовава за подобряване на условията за жените, така че те да 
могат да се възползват от настоящото споразумение, включително чрез 
изграждане на капацитет за жените на работното място и в бизнеса, насърчаване 
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на представителството на жените в процеса на вземане на решения и на 
ръководни постове и чрез подобряване на достъпа на жените до науката, 
технологиите и иновациите и на тяхното участие и лидерство в тази област; 
припомня ангажимента на Комисията да включи глави относно равенството 
между половете в бъдещите търговски споразумения на ЕС, включително онези, 
които ще бъдат постигнати след сключването на настоящото споразумение; 
призовава ЕС и Виетнам да се ангажират с оценка на изпълнението на 
споразумението и да включат специална глава относно равенството между 
половете и търговията в бъдещия си преглед; 

44. изисква незабавно освобождаване на всички политически затворници и членове 
на гражданското общество, като блогъри или независими профсъюзни активисти, 
които понастоящем са задържани или осъдени, по-специално онези, които са 
изброени в резолюциите на Парламента от 14 декември 2017 г. и 15 ноември 
2018 г.;

45. призовава Комисията и ЕСВД да докладват официално на Парламента относно 
ангажимента на Виетнам за постигане на напредък по редица въпроси, свързани с 
правата на човека, както се посочва в неговата резолюция от 17 декември 
2015 г.11;

46. подчертава, че споразумението вече насърчи промени в много области чрез 
диалог, и го разглежда като основа за по-нататъшни подобрения за хората чрез 
диалог;

47. приветства споразумението, с което ще се създадат повече възможности за 
свободна и справедлива търговия между ЕС и Виетнам; счита, че одобрението на 
Европейския парламент е обосновано, при условие че Виетнам предприеме 
стъпки за подобряване на положението във връзка с гражданските и трудовите 
права, за да постигне напредък по изпълнението на своите ангажименти;

48. призовава Съвета да приеме бързо Споразумението; 

49. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД, 
правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и 
парламента на Социалистическа република Виетнам.

11 Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно проекта на 
решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно 
партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Социалистическа република Виетнам, от друга страна (ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 141).
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за 
свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
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Докладчик по становище: Изабел Визелер-Лима

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че на 17 декември 2015 г.1 Парламентът даде своето одобрение за 
Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество (СПС) 
между ЕС и Виетнам, което определя бъдещите отношения и има за цел да засили 
по-нататъшното сътрудничество по отношение на глобалните и регионалните 
предизвикателства; отбелязва със загриженост, че положението с правата на 
човека в страната се е влошило след влизането в сила на СПС;

2. изразява съжаление, че Комисията не е извършила оценка на въздействието на 
споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам върху правата на 
човека, въпреки искането отправено в този смисъл от парламента, което е в 
противоречие с решението на Европейския омбудсман от 2015 г. и на 
ангажиментите, поети в Плана за действие на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията, и призовава Комисията да извърши незабавно такава оценка; 
посочва, че Комисията също така се е ангажирала да извърши последваща оценка 
на икономическото, социалното и екологичното въздействие;

3. подчертава стратегическото значение на Виетнам като ключов партньор на ЕС в 
Югоизточна Азия и сред държавите от АСЕАН, по-специално, но не само във 
връзка с преговорите относно изменението на климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и социалния напредък и борбата срещу 
тероризма; подчертава необходимостта Виетнам да се превърне в партньор в 
утвърждаването на правата на човека и демократичните реформи; отбелязва, че 
през 2020 г. Виетнам председателства АСЕАН; подчертава необходимостта ЕС и 
Виетнам да спазват напълно и да прилагат Парижкото споразумение;

4. приветства споразумението между ЕС и правителството на Виетнам за създаване 

1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467.
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на рамка за участието на Виетнам в операциите на ЕС за управление на кризи, 
което беше подписано на 17 октомври 2019 г.; подчертава, че Виетнам стана 
втората партньорска държава в Азия, подписала рамково споразумение за участие 
с ЕС; подчертава, че споразумението представлява значителна стъпка напред в 
отношенията между ЕС и Виетнам;

5. отбелязва усилията на Виетнам да предприеме програма за реформи, 
по-специално относно екологичните и трудовите права на главата относно 
устойчивото развитие от споразумението за свободна търговия (ССТ); призовава 
правителството на Виетнам да предприеме всички подходящи законодателни и 
незаконодателни мерки, за да гарантира ефективно и да прилага възможно 
най-високи стандарти в областта на правата на човека, включително, но не само, 
екологичните и трудовите стандарти; приветства ратифицирането на шест от 
осемте основни конвенции на МОТ, а именно № 29 относно принудителния труд, 
№ 100 и № 111 относно недискриминацията, № 138 и № 182 относно детския труд 
и съвсем наскоро – № 98 относно правото на организиране и колективно 
договаряне; настоятелно призовава правителството на Виетнам бързо да 
ратифицира и да изпълни изцяло останалите конвенции; призовава за 
действително приложим механизъм, който да се прилага за главата относно 
търговията и устойчивото развитие (ТУР), както и за ясен, публичен и обвързващ 
график за ратифицирането на Конвенция № 87 на МОТ за синдикалната свобода и 
закрила на правото на синдикално организиране и на Конвенция № 105 относно 
премахването на принудителния труд;

6. продължава да бъде загрижен във връзка с нарушенията на правата на човека във 
Виетнам, включително осъждането, политическото сплашване, наблюдение, което 
нарушава неприкосновеността на личния живот, тормоза, нападенията, 
отвличането и несправедливите съдебни процеси срещу политически активисти, 
журналисти, блогъри, дисиденти и защитници на правата на човека, 
ограничаването на свободата на вероизповедание и свободата на изразяване на 
мнение и свободата на сдружаване, както и прилагането на смъртното наказание; 
призовава Виетнам да въведе мораториум върху смъртното наказание и да 
предприеме незабавни стъпки за неговото премахване; изразява дълбоко 
съжаление, че броят на задържаните политически затворници и журналисти, 
блогъри и защитници на правата на човека, профсъюзни, религиозни и 
екологични активисти е нараснал през последните години; призовава за 
освобождаване на всички лица, задържани единствено на основание упражнена от 
тях свобода на изразяване на мнение и за оттегляне на всички обвинения срещу 
тях;

7. подчертава, че правата на човека представляват крайъгълен камък на главата за 
търговията и устойчивото развитие на ССТ; изразява загриженост, че ССТ се 
съсредоточава само върху определен набор от права, най-вече на основните 
конвенции на МОТ; ето защо призовава правата на човека да бъдат включени по 
по-изчерпателен начин и да се придружават от механизъм, който да гарантира 
действителното им прилагане; призовава за периодично извършване на 
независима оценка на въздействието на споразумението;

8. призовава Виетнам да изпълни препоръките, изказани по време на последния 
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универсален периодичен преглед; призовава органите на Виетнам да приведат 
законодателството си в съответствие с международните стандарти и задължения в 
областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански 
и политически права, по който Виетнам е страна, по-специално като преразгледат 
Наказателния кодекс, Закона за киберсигурността и Закона за убежденията и 
религията; призовава правителството на Виетнам да приведе законодателство, 
което урежда публичните събирания и демонстрации, в съответствие с правото на 
свободни събрания и на свободно сдружаване;

9. подчертава, че член 13 от ССТ обединява в себе си подход на сътрудничество, 
основан на общи ценности и интереси, при същевременно отчитане на различията 
в съответното равнище на развитие на страните; приветства възможността за 
първо разрешаване на въпросите, които попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; изразява съжаление, че в случай че тези въпроси 
не бъдат решени, вторият механизъм, който позволява на дадена страна да поиска 
независима експертна група, може да остане подчинен на процедурите на 
страните и да бъде задължен да ги използва; призовава ЕС и Виетнам да въведат 
независим механизъм за мониторинг в областта на правата на човека и независим 
механизъм за подаване на жалби, който да предостави на засегнатите граждани и 
местни заинтересовани страни ефективно средство за правна защита, както и 
инструмент за справяне с потенциални отрицателни последици върху правата на 
човека, по-специално чрез прилагането на механизма за уреждане на спорове 
между държавите в главата относно търговията и устойчивото развитие;

10. изтъква, че споразумението за свободна търговия (ССТ) създава институционална 
и правно обвързваща рамка със споразумението за партньорство и 
сътрудничество (СПС); посочва, че член 1 от СПС съдържа стандартна клауза за 
правата на човека, която може да доведе до предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка – временно спиране на СПС или на части от него, 
без забавяне; припомня, че по случай 1409/2014/MHZ относно споразумението за 
свободна търговия между ЕС и Виетнам Европейският омбудсман установи, че 
преамбюлът на споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам и 
други традиционни инструменти, като например клаузата за „съществените 
елементи“ на СПС и диалога по правата на човека, не са достатъчни, за да се 
гарантира адекватно спазване на задълженията на ЕС, особено когато 
законодателството на третата държава не е в съответствие с международните 
стандарти в областта на правата на човека; призовава за създаването на 
механизъм за наблюдение на прилагането на клаузата за правата на човека въз 
основа на периодични оценки и за процедура, която да определя ясни и 
убедителни последици, произтичащи от нарушения на споразумението;

11. отбелязва със загриженост, че виетнамското независимо гражданско общество 
бива подложено на сериозни репресии и че много от неговите представители 
развиват дейност нелегално поради страх от преследване и ответни мерки; 
насърчава Комисията да увеличи техническата помощ и наличното финансиране 
за развитието на независимото гражданско общество на Виетнам, за да подкрепи 
страната в спазването на нейните международни задължения в областта на 
правата на човека и наблюдението на правилното прилагане на член 13 от ССТ; 
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призовава Комисията да гарантира, че вътрешните консултативни групи (ВКГ), 
предвидени в главата за ТУР, включват действително независими представители 
на гражданското общество и да изясни съществуващите механизми, за да се 
гарантира, че те могат да изпълняват правилно и безопасно ролята си по 
отношение на контрола върху изпълнението на ССТ, без да се страхуват от 
репресии;

12. подчертава необходимостта Парламентът и неговата компетентна 
междупарламентарна делегация да следят отблизо и да наблюдават събитията във 
Виетнам и прилагането на всички раздели на ССТ, за да се даде възможност за 
отговор на събитията на място; призовава Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД) и Комисията да работят в тясно сътрудничество с Парламента 
при подготовката на годишните диалози относно правата на човека, свързаните с 
тях информационни сесии и при актуализирането на стратегията на ЕС за правата 
на човека за Виетнам;

13. твърдо вярва, че във Виетнам са необходими подобрения в областта на 
принципите на правовата държава, доброто управление, устойчивото развитие и 
зачитането на правата на човека;

14. призовава Комисията и ЕСВД да докладват официално на Парламента относно 
ангажимента на Виетнам да постигне напредък по редица въпроси, свързани с 
правата на човека, както се посочва в неговата резолюция от 17 декември 2015 г.2;

15. счита, че споразумението следва да получи одобрение единствено ако 
виетнамските органи освободят политическите затворници; подчертава 
необходимостта от поемане на ангажимент и постигане на съгласие с Комисията 
относно ясен график за предприемане на ефективни законодателни и 
незаконодателни мерки в отговор на опасенията, изложени в настоящата 
резолюция; призовава Комисията да вземе предвид тези опасения.

2 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно проекта на 
решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно 
партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Социалистическа република Виетнам, от друга страна (ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 141).
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търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
(2018/0356M(NLE))

Докладчик по становище: Томас Тобе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че член 21 от Договора за Европейския съюз установява, че действията 
на Съюза на международната сцена трябва да се ръководят от „принципите на 
демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на 
човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, 
принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на 
Организацията на обединените нации и на международното право“;

2. припомня предходните резолюции на Европейския парламент относно 
положението във Виетнам, по-специално тези от 14 декември 2017 г. относно 
свободата на изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен 
Ван Хoa1, от 9 юни 2016 г. относно Виетнам2 и от 15 ноември 2018 г. относно 
Виетнам, по-специално положението на политическите затворници3;

3. настоятелно призовава ЕС и Виетнам да се възползват изцяло от разпоредбите на 
Споразумението за свободна търговия, за да допринасят за укрепването на 
правата на човека във Виетнам; отново посочва значението на доброто развитие 
на двустранния диалог между ЕС и Виетнам по въпросите на правата на човека, 
по-специално в институционалната рамка и процедурите по Споразумението за 
свободна търговия (ССТ) и Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ);

4. приветства правната връзка между ССТ/СЗИ между ЕС и Виетнам и 
Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Виетнам; 
настоятелно призовава Комисията да използва всички налични в споразуменията 

1 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 73.
2 ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 122.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0459.
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инструменти, включително като последно средство временно преустановяване, 
когато това е необходимо, за да се защитават и насърчават основни свободи;

5. подчертава значението на включването на всеобхватна и обвързваща глава 
относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) с изрични позовавания на 
многостранните споразумения в областта на околната среда, Парижкото 
споразумение и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; отбелязва, че 
главата относно устойчивото развитие не е включена в междудържавен 
механизъм за уреждане на спорове, а в специфичен за ТУР механизъм, който не 
предвижда временно преустановяване на прилагането на търговски преференции; 
счита, че Съюзът би могъл да разгледа, наред с други възможности, включването 
на основан на санкции подход в главата за ТУР; подчертава, че е важно да има 
задължителни и изпълними разпоредби в главата относно търговията и 
устойчивото развитие, за да се допринася ефективно за засилването на трудовите 
права и екологичните стандарти, включително корпоративната отговорност;

6. призовава за укрепване на механизмите за ефективен мониторинг и прилагане; 
призовава Комисията да включва последователно правата на човека в оценките на 
въздействието, когато се изготвят такива оценки, включително за търговски 
споразумения, които имат значително икономическо, социално и свързано с 
околната среда въздействие;

7. припомня, че отношенията между ЕС и Виетнам се основават на Споразумението 
за партньорство и сътрудничество (СПС), което обхваща неикономически 
области, включително политически диалог, права на човека, образование, наука и 
технологии, правосъдие, предоставяне на убежище и миграция;

8. припомня необходимостта от спазване на принципа на съгласуваност на 
политиките с целите на сътрудничеството за развитие, както е предвидено в член 
208 от ДФЕС;

9. настоятелно призовава Комисията да задели специално финансиране за 
организациите на гражданското общество, като например вътрешните 
консултативни групи, за да изпълни основните цели на главата относно ТУР, 
които включват засилен мониторинг на поетите задължения, разработване на 
планове за действие за области, в които са установени опасения, и задействане на 
процедури за уреждане на спорове в случай на неспазване на плановете за 
действие; отбелязва, че вътрешната консултативна група трябва да бъде истински 
представител на гражданското общество, като включва участници, които 
представляват организации, защитаващи правата на човека, трудовите права и 
опазването на околната среда; изразява съжаление, че мандатът на вътрешните 
консултативни групи е ограничен само до мониторинг на главата относно ТУР; 
настоятелно призовава ЕС и Виетнам да се възползват изцяло от разпоредбите на 
Споразумението за свободна търговия, за да допринасят за укрепването на 
правата на човека във Виетнам; отново посочва значението на доброто развитие 
на двустранния диалог между ЕС и Виетнам по въпросите на правата на човека, 
по-специално в институционалната рамка и процедурите по ССТ и СЗИ; изразява 
съжаление, че насърчаването на равенството между половете и овластяването на 
жените не се посочва ясно в ССТ;
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10. приветства Виетнам за ратифицирането като първа стъпка на шест от осемте 
основни конвенции на МОТ, а именно № 29 относно принудителния труд, № 100 
и № 111 относно недискриминацията, № 138 и № 182 относно детския труд и най-
неотдавна – № 98 относно правото на организиране и колективно договаряне; 
настоятелно призовава правителството на Виетнам бързо да ратифицира 
останалите конвенции – № 105 относно принудителния труд и № 87 относно 
свободата на сдружаване, и подчертава решаващото значение на това да се 
гарантира, че всички тези конвенции са приложени стриктно и своевременно, в 
съответствие с ясен график, определен преди ратификацията на Споразумението 
за свободна търговия от Европейския парламент, включени са в правната система 
на Виетнам и се изпълняват; призовава виетнамските органи да изменят 
Наказателния кодекс в съответствие с ратификацията на тези конвенции;

11. посочва, че съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 978/2012 
(Регламент за ОСП) след сключването и влизането в сила на ССТ 
Социалистическа република Виетнам ще загуби статута си на държава, която 
отговаря на условията за възползване от тарифните преференции, предоставени 
съгласно общия режим на ОСП; изразява надежда, че ССТ ще допринесе за по-
голям растеж, развитие и заетост в Социалистическа република Виетнам, 
отколкото при режима на ОСП;

12. приветства ангажимента на Виетнам за преразглеждане и бързо ратифициране на 
Кодекса на труда, който действително ще позволи създаване на независими 
синдикални организации и ще насърчи достоен труд за всички; подчертава 
значението на популяризирането и практическото прилагане на равенството 
между половете и овластяването на жените, както и закрилата на децата; 
призовава Комисията, в рамките на Споразумението за партньорство и 
сътрудничество, активно да подкрепя проекти в областта на справянето с детския 
труд и с принудителния труд на жени, за да се подобрят условията на труд на тези 
групи; отново заявява, че неравенството между половете не следва повече да се 
разглежда като чисто социален въпрос, а и като икономически проблем, който 
представлява ключово предизвикателство за постигането на приобщаващ и 
устойчив растеж; призовава Комисията да наблюдава отблизо положението и да 
информира редовно Парламента относно промените;

13. подчертава, че в случай на нарушаване на правата на човека и на ангажиментите, 
поети в рамките на Парижкото споразумение, трябва да бъдат приети мерки за 
отстраняване на тези проблеми; припомня, че главата относно устойчивото 
развитие трябва да бъде обект на внимателен и строг мониторинг и че спазването 
ѝ трябва да бъде разглеждано като приоритет;

14. припомня, че е важно търговските политики да бъдат адаптирани за подкрепа на 
националните усилия за борба с изменението на климата, за да бъде спазено 
Парижкото споразумение; в този контекст подчертава необходимостта 
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам да бъде съгласувано 
със споразумението между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и търговията, по-специално чрез включване в 
главите относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) на обвързващи и 
изпълними разпоредби за спиране на незаконния дърводобив, обезлесяването, 
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деградацията на горите и заграбването на земи; подчертава значението на 
ефективния мониторинг на тези разпоредби; по-специално подчертава, че този 
механизъм трябва да отдава специално внимание на правата на коренните народи 
и на зависимите от гората общности, както и на правата, предоставени с 
Конвенция № 169 на МОТ относно коренното население и племенните народи, 
когато това е приложимо;

15. отбелязва, че Виетнам е една от най-уязвимите държави спрямо изменението на 
климата, особено по отношение на екстремни метеорологични явления като бури 
и наводнения; настоятелно призовава правителството на Виетнам да въведе 
ефикасни мерки за адаптиране и да гарантира ефективно прилагане на 
законодателството относно защитата на околната среда и на биологичното 
разнообразие;

16. припомня, че Комисията отправи предупреждение с „жълт картон“ на Виетнам 
през октомври 2017 г. предвид неспособността на страната да се справи 
ефективно с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов (ННН 
риболов); настоятелно призовава правителството на Виетнам да изпълни 
ефективно препоръките на ЕС преди ратификацията на Споразумението за 
свободна търговия между ЕС и Виетнам;

17. отбелязва продължаващите случаи на нарушаване на права на човека и на 
социални права във Виетнам и счита, че е необходимо да бъдат положени повече 
усилия в това отношение от страна на виетнамските органи; призовава 
правителството на Виетнам да наложи мораториум върху смъртното наказание с 
оглед на пълното му премахване.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна 
търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам 
(2018/0356M(NLE))

Докладчик по становище: Пиетро Бартоло

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна 
търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

– като взе предвид член 13.9 от Споразумението за свободна търговия между ЕС и 
Виетнам (ССТ),

– като взе предвид заключенията от своята мисия за установяване на фактите във 
Виетнам (от 28 октомври до 1 ноември 2018 г.) и оценката на Комисията от май 
2018 г. относно отбелязания от Виетнам напредък в борбата с незаконния, 
нерегулирания и недекларирания риболов (ННН риболов) вследствие на 
нотификацията от Комисията на 23 октомври 2017 г. за „жълт картон“,

– като взе предвид член 28, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 
относно общата политика в областта на рибарството1,

– като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно прилагането на 
мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп 
до пазара на ЕС2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено 
„Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна 
политика“(COM(2015)0497),

А. като има предвид, че ССТ между ЕС и Виетнам признава, че е важно да се 
гарантира опазването и устойчивото управление на живите морски ресурси и 
екосистеми, както и насърчаването на устойчиви аквакултури, и че в 
Споразумението се предвижда сътрудничество в борбата с ННН риболов съгласно 

1 OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0223.
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член 13.9;

Б. като има предвид, че поради сериозни пропуски в системата за контрол на 
Виетнам Европейският съюз издаде през 2017 г. „жълт картон“ на страната като 
несътрудничеща в борбата срещу ННН риболова, който все още е в сила;

В. като има предвид, че някои продукти на рибна основа, като например продукти с 
кодове по КН 1604 14 21 и 1604 14 26, не са включени в режима на безмитна 
търговия в ССТ поради чувствителния характер на тези продукти за Европейския 
съюз;

Г. като има предвид, че се признава, че ННН риболовът представлява организирана 
престъпност в моретата, която оказва катастрофално екологично и социално-
икономическо въздействие в световен мащаб и създава нелоялна конкуренция за 
европейската риболовна промишленост;

Д. като има предвид, че Виетнам е четвъртият по големина производител на риба в 
света, следван от Европейския съюз, и четвъртият по големина производител на 
продукти от аквакултури;

Е. като има предвид, че в стойностно изражение ЕС е най-големият в света търговец 
на рибни продукти и на продукти от аквакултури, като през 2017 г. беше 
генериран обем на търговията в размер на над 2,3 милиарда евро; като има 
предвид, че ЕС внася повече от 65% от рибните продукти, които консумира, и че е 
един от най-големите чуждестранни инвеститори във Виетнам;

Ж. като има предвид, че досега Виетнам е осигурил закрила на един продукт с 
географско указание (ГУ) – Phú Quốc, вид сос от риба – като защитено 
наименование за произход (ЗНП) в рамките на схемите за качество на ЕС; като 
има предвид, че ССТ предвижда защитата на 169 географски указания на ЕС за 
вина, спиртни напитки и хранителни продукти във Виетнам и реципрочната 
защита на 39 виетнамски ГУ в ЕС;

З. като има предвид, че Виетнам има пазар от 95 милиона души с дългогодишни 
традиции в потреблението на рибни продукти и продукти от аквакултури и е 
вторият по големина търговски партньор на ЕС в региона на Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия (АСЕАН); подчертава потенциала за растеж и 
значителните ползи, които се предоставят от рибарството на европейските малки 
и средни предприятия, и счита, че този сектор на икономиката е от жизненоважен 
интерес за европейския просперитет и иновации;

1. признава и оценява приемането през 2017 г. от виетнамското правителство на нов 
рамков закон за сектора на рибарството, в който се вземат предвид 
международните и регионалните задължения, споразуменията и препоръките на 
Комисията, заедно с различни документи на вторичното право; освен това 
оценява съгласуваните усилия да се информират рибарите за правните разпоредби 
и създаването на координирани структури за наблюдение, контрол и 
правоприлагане, насочени към ефективното справяне с ННН риболов и неговото 
възпиране, както и ангажимента на Виетнам да представи своя национален план 
за изпълнение за спазване на разпоредбите на ССТ;
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2. изразява загриженост относно така нареченото явление „синя лодка“, свързано с 
виетнамските рибари и практикувано през последните години в териториалните 
води на няколко съседни държави като например Тайланд, Филипините, 
Индонезия и Малайзия и също така на тихоокеански държави като Палау, 
Микронезия, Папуа-Нова Гвинея, Соломоновите острови, Вануату и Нова 
Каледония, както и на Австралия, което създава за засегнатите народи и за 
региона като цяло икономически и социални проблеми и опасения, свързани със 
сигурността; изразява надежда, че предприеманите от органите усилия ще 
допринесат незабавно за общото благо както за отношенията между ЕС и 
Виетнам, така и за стабилността на региона на Югоизточна Азия;

3. оценява рамката за сътрудничество, изложена в главата „Търговия и устойчиво 
развитие“ от ССТ, за насърчаване на устойчивите аквакултури и за засилване на 
сътрудничеството между партньорите в борбата с ННН риболов;

4. подчертава значението на засилването на конструктивния диалог с Виетнам с цел 
успешно справяне с глобалните предизвикателства, свързани с незаконния 
риболов, и счита, че ССТ служи като знак за насърчаване за Виетнам да удвои 
усилията си за бързо създаване на регулаторна и контролна рамка за ефективна 
борба с ННН риболов;

5. подчертава, че влизането в сила на ССТ би могло да създаде условия за 
съществено и ползотворно сътрудничество между двете страни с цел ефективно 
прилагане на неговите разпоредби за устойчиво развитие; подчертава факта, че 
правилното изпълнение на ССТ би могло да допринесе за спазването от страна на 
Виетнам на стандартите на ЕС в областта на околната среда, управлението на 
рибарството, трудовите права и социалните права и счита, че всяко по-нататъшно 
забавяне на ратифицирането би подкопало доверието в ЕС и неговото влияние 
върху Виетнам, както и неговите общи геостратегически амбиции в региона на 
АСЕАН;

6. оценява нарасналото сътрудничество в областта на рибарството между 
държавите – членки на АСЕАН; признава ангажимента на Виетнам за справяне с 
ННН риболов чрез кандидатстване за пълноправно членство в Комисията за 
риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC) и чрез присъединяването 
на 3 януари 2019 г. към Споразумението за мерките на пристанищната държава 
(PSMA), което е първото обвързващо международно споразумение, насочено 
конкретно към справянето с ННН риболов, като и двете ще дадат възможност на 
ЕС и Виетнам да задълбочат сътрудничеството си и да разработят по-амбициозни 
мерки за справяне с ННН риболов;

7. подчертава огромните предизвикателства, пред които все още са изправени 
виетнамските органи, по отношение на свръхкапацитета на силно 
фрагментирания риболовен флот на Виетнам и прекомерната експлоатация на 
морските ресурси;

8. подчертава съобщенията за сериозни нарушения на трудовите правоотношения 
във виетнамската риболовна промишленост; в този контекст изразява съжаление 
поради факта, че Виетнам все още не е ратифицирал Конвенцията на МОТ 
относно условията на труд в сектора на риболова (Конвенция № 188 на МОТ), и 
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настоятелно призовава виетнамските органи да я ратифицират преди влизането в 
сила на Споразумението за свободна търговия;

9. настоятелно призовава виетнамските органи, с цел гарантиране на еднакви 
условия на конкуренция между ЕС и виетнамските оператори, предотвратяване на 
нелоялната конкуренция и гарантиране, че никакви виетнамски продукти не 
произхождат от ННН риболов, да осигурят пълната проследяемост на продуктите 
от риболов, предназначени за износ към пазара на ЕС, и да гарантират, че тези 
продукти отговарят на общите здравни, екологични, социални и фитосанитарни 
изисквания на ЕС, преди да навлязат на пазара на ЕС;

10. подчертава необходимостта от полагане на допълнителни усилия за гарантиране 
на ефективното прилагане и налагане с правни средства на новата правна рамка, 
особено на равнище провинция, и за ясно посочване на значението на спазването 
ѝ от страна на местните заинтересовани страни в сектора на рибарството;

11. припомня, че продуктите от риболов и аквакултури са сектори за инвестиции, 
свързани с условия, както е описано в инвестиционната рамка на Виетнам, която 
забранява инвестиции, считани за вредни за околната среда, наред с други 
области;

12. насърчава виетнамските органи да предоставят достатъчно финансови и човешки 
ресурси за борбата срещу ННН риболов както на национално равнище, така и на 
равнище провинция, както и да засилят кампаниите за повишаване на 
осведомеността и инициативите за изграждане на капацитет с цел 
предотвратяване на неуместната употреба на антибиотици в аквакултурите и 
предотвратяване на възникването на антимикробна резистентност (АМР);

13. подчертава значението на съгласуваността на политиките, що се отнася до 
инициативите на ЕС, по-специално по отношение на търговията и екологичните 
дейности; подчертава необходимостта търговските споразумения да бъдат 
свързани и приведени в съответствие с общата политика в областта на 
рибарството, включително политиката на ЕС относно ННН риболов, както и да 
зачитат и третират последователно разпоредбите, съдържащи се в главата от ССТ 
относно търговията и устойчивото развитие; поради това призовава Комисията да 
гарантира ефективното интегриране и съгласуваност на политиките между 
различните политики на ЕС за устойчиво развитие, включително устойчивото 
рибарство и аквакултури, в рамките на бъдещите търговски споразумения;

14. подчертава, че търговията с рибни продукти и с продукти от аквакултури, както и 
преференциалните тарифи следва също така да бъдат придружавани от условия, 
като например проверки, мониторинг, одит и преглед на постиженията, свързани 
с изпълнението на виетнамския план за действие за справяне с ННН риболов и с 
ангажиментите, поети от Виетнам съгласно член 13.9 от ССТ;

15. изразява загриженост относно включването на нулева тарифна квота за износ на 
11 500 тона консервирана риба тон за ЕС и въздействието ѝ върху 
конкурентоспособността на консервната промишленост на ЕС, като се има 
предвид не на последно място, че на Виетнам е наложен „жълт картон“ за 
пропуски, свързани с ННН риболов; счита, че е необходимо тази квота да бъде 
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обвързана с преодоляването на тези пропуски и да се наблюдава въздействието на 
този вид квоти върху промишлеността и пазара на ЕС;

16. изразява разочарованието си от разпоредбите на член 12.26, параграф 2 от ССТ, 
който по принцип не позволява добавянето на даден продукт към списъка на 
географските указания, които следва да бъдат защитени на територията на 
съответната страна, ако този продукт не е бил вече включен в съответния 
регистър на която и да е от страните към датата на подписване на ССТ; в този 
контекст подчертава значението на включването на всички рибни продукти от ЕС, 
защитени с географско указание, в съдържащата се в ССТ глава 12 относно 
интелектуалната собственост;

17. припомня, че уведомлението за „жълт картон“ следва да се разглежда като 
средство за настоятелно насърчаване на виетнамските органи да предприемат 
мерки за справяне с дейностите, свързани с ННН риболов; счита, че 
допълнителното удължаване на срока на „жълтия картон“ следва да бъде 
придружено от ясни оперативни цели и срокове с оглед на прилагането на 
необходимите мерки и даване на конструктивно измерение на тази санкция; 
припомня също така, че отмяната на „жълтия картон“ трябва да зависи от пълното 
и ефективно изпълнение на всички препоръки, направени от Съюза през 2017 г.;

18. призовава Европейската комисия да предоставя специфична финансова и 
техническа подкрепа за Виетнам, за да се улеснява прилагането на стандарти за 
устойчивост по отношение на околната среда за морските продукти; освен това 
призовава Комисията да стимулира отделните виетнамски рибни стопанства, за да 
се подпомогне постигането на стандартите за устойчивост;

19. подчертава значението на една отговорна търговска политика като инструмент за 
изпълнението на Целите за устойчиво развитие;

20. припомня, че Регламентът относно ННН риболов е най-ефективният инструмент 
за гарантиране на устойчиво рибарство на световно равнище и изразява 
загриженост относно предоставянето на преференциални търговски условия на 
държава, която е обект на процедурата „жълт картон“; призовава Комисията да 
продължава да наблюдава полаганите от Виетнам усилия, за да се гарантира, че 
страната продължава да отбелязва напредък по отношение на борбата срещу ННН 
риболов, и да използва изцяло всички инструменти, с които разполага, 
включително „червен картон“, в случай че Виетнам не изпълнява условията за 
устойчиво рибарство и за безопасност на вноса на риба и морски продукти на 
пазара на ЕС; призовава Комисията да предвиди защитни мерки в бъдещите 
споразумения, като например възможността за суспендиране на 
преференциалните тарифи за рибни продукти докато бъде отменен „жълтият 
картон“.
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