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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2007 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη 
σύναψη διαπεριφερειακής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με χώρες του ASEAN. 
Με βάση τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που εξέδωσε το Συμβούλιο το 2007, και οι οποίες 
συμπληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2013 προκειμένου να συμπεριλάβουν την προστασία των 
επενδύσεων, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με το Βιετνάμ μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη 
ΣΕΣ και μια συμφωνία προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ), με στόχο τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών και ασφάλειας δικαίου για την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ 
των δύο εταίρων.

Στο άρθρο 13 παράγραφος 9 της ΣΕΣ -Συναλλαγές και βιώσιμη διαχείριση των ζώντων 
θαλάσσιων πόρων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας- τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι 
σημαντική η εξασφάλιση της διατήρησης και βιώσιμης διαχείρισης των ζώντων θαλάσσιων 
πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και η προώθηση της υπεύθυνης και 
βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

Τον Οκτώβριο του 2017, αφού απέκτησε αποδείξεις για μια σειρά παραβιάσεων των χωρικών 
υδάτων γειτονικών κρατών εκ μέρους αλιευτικών σκαφών του Βιετνάμ, η Επιτροπή 
ενημέρωσε τα κράτη μέλη σχετικά με το ότι η χώρα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την 
καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ) και την 
προειδοποίησε με τη διαδικασία της «κίτρινης κάρτας» βάσει του κανονισμού ΠΑΑ.

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφτηκε το Βιετνάμ (Ανόι και Νινχάμ) τον Νοέμβριο του 
2018, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβαν οι βιετναμέζικες αρχές για να 
αντιμετωπίσουν την καταπολέμηση των αλιευτικών πρακτικών της ΠΑΑ, μεταξύ άλλων το 
σχέδιο δράσης που έχει ως στόχο την αναμόρφωση του αλιευτικού κλάδου του Βιετνάμ.

Ο εισηγητής της γνώμης για την Επιτροπή Αλιείας δεν επιθυμεί να προβεί σε πολιτική 
αξιολόγηση της συμφωνίας, για την οποία είναι υπεύθυνες άλλες επιτροπές. Είναι της γνώμης 
πως η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι θα συνιστά 
σταθερό πλαίσιο για τις συναλλαγές με μείζονα εταίρο της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά το μη 
νομοθετικό ψήφισμα που καταρτίστηκε από την Επιτροπή για το Διεθνές Εμπόριο, θεωρεί ότι 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ειδικότερα, ορισμένα θέματα σχετικά με τη δέσμευση των 
βιετναμέζικων αρχών να χειριστούν την καταπολέμηση της αλιείας ΠΑΑ. Για παράδειγμα, η 
ως τώρα ανεπαρκής εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου για τον αλιευτικό κλάδο, καθώς και 
των συντονισμένων δομών παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής που στοχεύουν στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποτροπή της αλιείας ΠΑΑ· οι προκλήσεις τις οποίες 
ακόμη αντιμετωπίζουν οι βιετναμέζικες αρχές όσον αφορά την πλεονάζουσα αλιευτική 
δυνατότητα του λίαν κατακερματισμένου αλιευτικού στόλου της χώρας και την 
υπερεκμετάλλευση των πόρων που πυροδοτείται από τον ταχέως αυξανόμενο τομέα 
επεξεργασίας ιχθύων και θαλασσινών· η ανάγκη στενής παρακολούθησης του αλιευτικού 
στόλου της χώρας και εφαρμογής μέτρων για την πλήρη ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών 
προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγές στην ενωσιακή αγορά.

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οι προτιμησιακοί δασμοί για τα 
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται από την παρακολούθηση 
της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του Βιετνάμ για την αντιμετώπιση της αλιείας ΠΑΑ και 
από μια ανασκόπηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Βιετνάμ στο πλαίσιο του «Κεφαλαίου 
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για τις συναλλαγές και τη βιώσιμη ανάπτυξη». Επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει πλήρως το εργαλείο που έχει στη διάθεσή της, όπως η «κόκκινη κάρτα», σε 
περίπτωση που οι όροι για βιώσιμη αλιεία δεν εκπληρωθούν από το Βιετνάμ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων και θαλασσινών στην 
ενωσιακή αγορά και να προστατευθούν οι καταναλωτές της ΕΕ.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι η ειδοποίηση με «κίτρινη κάρτα» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Οκτώβριου του 2017 θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ενθάρρυνση προς τις βιετναμέζικες 
αρχές προκειμένου αυτές να επιμείνουν στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητα των βιετναμέζικων αλιευτικών επιχειρήσεων, καθώς και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις αλιευτικές δραστηριότητες ΠΑΑ. Συνεπώς, υποστηρίζει την αίτηση του 
Βιετνάμ να συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού 
Ειρηνικού (WCPFC), στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ και το Βιετνάμ θα μπορούσαν περαιτέρω 
να συνεργαστούν και να πιέσουν για περισσότερο φιλόδοξα μέτρα που έχουν ως στόχο τη 
μείωση της αλιείας ΠΑΑ στην περιοχή που διέπεται από τη Σύμβαση WCPFC.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.
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