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KORT BEGRUNDELSE

Rådet gav i 2007 Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en 
interregional frihandelsaftale med landene i ASEAN. På grundlag af de 
forhandlingsdirektiver, der blev vedtaget af Rådet i 2007 – og som i oktober 2013 blev 
udvidet til at omfatte investeringsbeskyttelse – har Kommissionen forhandlet med Vietnam 
om en ambitiøs og vidtrækkende frihandelsaftale og en investeringsbeskyttelsesaftale med 
henblik på at skabe nye muligheder og retssikkerhed for, at handelen og investeringerne 
mellem parterne kan udvikle sig.

I artikel 13.9 i frihandelsaftalen – Handel og bæredygtig forvaltning af levende marine 
ressourcer og akvakulturprodukter – anerkender parterne betydningen af at sikre bevarelse og 
bæredygtig forvaltning af de levende marine ressourcer og marine økosystemer samt af at 
fremme ansvarlig og bæredygtig akvakultur.

I oktober 2017 informerede Kommissionen medlemsstaterne om landets manglende 
opfyldelse af kravene til forebyggelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-
fiskeri) og forhåndsudpegede en procedure med et "gult kort" i henhold til IUU-forordningen, 
efter at de havde fået dokumentation for, at vietnamesiske fiskerfartøjer et antal gange 
uretmæssigt var trængt ind i nabolandenes farvande.

En delegation fra dette udvalg besøgte Vietnam (Hanoi og Ninham) i november 2018 for at 
vurdere de vietnamesiske myndigheders foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-fiskeri, bl.a. 
handlingsplanen for reform af den vietnamesiske fiskerisektor.

Ordføreren for udtalelsen fra Fiskeriudvalget ønsker ikke at foretage en politisk vurdering af 
aftalen, hvilket andre udvalg er ansvarlige for. Han mener, at aftalen bør godkendes af 
Parlamentet, da det vil skabe en stabil ramme for handel med en af EU's vigtige partnere. Med 
hensyn til den ikke-lovgivningsmæssige beslutning, der er udarbejdet af Udvalget om 
International Handel, mener han imidlertid, at nogle spørgsmål vedrørende de vietnamesiske 
myndigheders engagement i kampen mod IUU-fiskeri bør behandles mere specifikt. For 
eksempel den stadig utilstrækkelige gennemførelse af den nye rammelov for fiskerisektoren 
samt af de samordnede overvågnings-, kontrol- og håndhævelsesstrukturer, der er engageret i 
effektivt at tackle og afskrække fra IUU-fiskeri; de udfordringer, som de vietnamesiske 
myndigheder stadig står over for, for så vidt angår overkapaciteten i den meget opsplittede 
fiskerflåde og overudnyttelsen af ressourcer som følge af den hurtigt voksende 
forarbejdningssektor for fisk og skaldyr; behovet for nøje at overvåge landets fiskerflåde og 
gennemføre foranstaltninger til fuld sporbarhed af fiskevarer, der er bestemt for eksport til 
EU-markedet.

Ordføreren mener derfor, at toldpræferencerne for fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
ledsages af en overvågning af gennemførelsen af den vietnamesiske handlingsplan med 
henblik på at bekæmpe IUU-fiskeri og en revision af de forpligtelser, som Vietnam har 
indgået under kapitlet om handel og bæredygtig udvikling. Han mener desuden, at EU bør 
gøre fuld brug af det værktøj, det har til rådighed, f.eks. et "rødt kort", hvis betingelserne for 
bæredygtigt fiskeri ikke opfyldes af Vietnam, for at garantere sikkerheden ved import af fisk 
og skaldyr til EU-markedet og for at beskytte dets forbrugere.
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Endelig minder han om, at Kommissionens meddelelse om det "gule kort" i oktober 2017 bør 
ses som en opfordring til de vietnamesiske myndigheder om at fortsætte deres bestræbelser på 
at sikre, at det vietnamesiske fiskeri er bæredygtigt, og effektivt bekæmpe IUU-fiskeri. Han 
støtter derfor Vietnams ansøgning om at blive medlem af Fiskerikommissionen for det 
Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC), hvor EU og Vietnam kan samarbejde yderligere og 
presse på for mere ambitiøse foranstaltninger til begrænsning af IUU-fiskeri i WCPFC-
konventionsområdet.

******
Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af 
frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam.
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