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LÜHISELGITUS

2007. aastal andis nõukogu komisjonile loa alustada ASEANi riikidega läbirääkimisi 
piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu üle. Võttes aluseks nõukogu poolt 2007. aastal 
vastuvõetud läbirääkimisjuhised, mida täiendati 2013. aasta oktoobris investeeringute kaitse 
lisamisega, on komisjon pidanud Vietnamiga läbirääkimisi ambitsioonika ja ulatusliku 
vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu üle, seades eesmärgiks uute 
võimaluste ja õiguskindluse loomise, et soodustada kahe partneri vahel kaubandust ja 
investeeringuid.

Vabakaubanduslepingu artikli 13 lõikes 9, milles käsitletakse mere elusressursside ja 
vesiviljeluse toodete kaubandust ja säästvat majandamist, tunnistavad lepinguosalised, et on 
oluline tagada mere elusressursside ja mere ökosüsteemide kaitse ja säästev majandamine 
ning vastutustundliku ja säästva vesiviljeluse edendamine.

Pärast seda, kui komisjon oli saanud tõendeid Vietnami kalalaevade korduvate sisenemiste 
kohta naaberriikide vetesse, teavitas komisjon 2017. aasta oktoobris liikmesriike, et Vietnam 
ei täida ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüügi) vältimise 
nõudeid, ning määras riigile ETR-kalapüügi määruse kohase nn kollase kaardi menetluse.

Kalanduskomisjoni delegatsioon külastas novembris 2018 Vietnami (Hanoid ja Ninhami), et 
hinnata meetmeid, mida Vietnami ametiasutused on võtnud ETR-kalapüügi vastu 
võitlemiseks, muu hulgas Vietnami kalandussektori reformimisele suunatud tegevuskava.

Kalanduskomisjoni arvamuse koostaja ei soovi tegeleda lepingu poliitilise hindamisega, mille 
eest vastutavad teised komisjonid. Ta usub, et Euroopa Parlament peaks lepingu heaks kiitma, 
sest sellega luuakse stabiilne raamistik kaubavahetuseks ELile olulise partneriga. Mis aga 
puudutab rahvusvahelise kaubanduse komisjoni koostatud muud kui seadusandlikku 
resolutsiooni, leiab ta, et mitmeid küsimusi, mis puudutavad Vietnami ametiasutuste võetud 
kohustust tegeleda ETR-kalapüügi vastase võitlusega, tuleks konkreetsemalt käsitleda. 
Näiteks kalandussektori uue raamseaduse endiselt ebapiisav rakendamine, samuti 
koordineeritud järelevalve-, kontrolli- ja jõustamisstruktuurid, mis on pühendunud ETR-
kalapüügi tõhusale tõkestamisele ja ennetamisele; Vietnami ametivõimude ees seisvad 
probleemid seoses riigi väga killustatud kalalaevastiku liigse püügivõimsusega ja kiiresti 
kasvava kala ja mereandide töötlemise sektori poolt stimuleeritud ressursside ülekasutamine; 
vajadus hoolikalt kontrollida oma kalalaevastikku ja rakendada meetmeid ELi turule suunatud 
kalandustoodete täielikuks jälgitavuseks.

Eelmainitud põhjustel on arvamuse koostaja seisukohal, et kalandus- ja vesiviljelustoodete 
soodustariifidega peaks kaasnema järelevalve Vietnami ETR-kalapüügiga võitlemise 
tegevuskava rakendamise üle ning Vietnami võetud kohustuste läbivaatamine kaubanduse ja 
säästva arengu peatüki raames. Lisaks usub ta, et tagamaks kala ja mereandide ELi turule 
impordi ohutust ning kaitsta oma tarbijaid, peaks EL täielikult ära kasutama tema käsutuses 
olevaid vahendeid, näiteks punast kaarti, juhul kui Vietnam ei täida säästva kalapüügi 
tingimusi.

Lõpetuseks tuletab arvamuse koostaja meelde, et Euroopa Komisjoni poolt oktoobris 2017 
esitatud kollase kaardi teatist tuleks vaadelda kui toetust Vietnami ametivõimudele nende 
püüdlustes tagada Vietnami püügitegevuse jätkusuutlikkus ja võidelda tõhusalt ETR-
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kalapüügiga. Seetõttu toetab ta Vietnami taotlust ühineda täieõigusliku liikmena Vaikse 
ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoniga (WCPFC), kus EL ja Vietnam võiksid jätkata 
omavahelist koostööd ja tõugata tagant ambitsioonikamaid meetmeid, mille eesmärk on 
vähendada WCPFC konventsiooni alal ETR-kalapüüki.

******

Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse 
kiita heaks nõukogu otsuse ettepanek Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi 
vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta.
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