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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie międzyregionalnej 
umowy o wolnym handlu z państwami ASEAN.  Na podstawie wytycznych negocjacyjnych 
przyjętych przez Radę w 2007 r. i uzupełnionych w październiku 2013 r. o ochronę inwestycji 
Komisja wynegocjowała z Wietnamem ambitną i kompleksową umowę o wolnym handlu 
oraz umowę o ochronie inwestycji, by stworzyć nowe możliwości i zapewnić pewność prawa 
w celu sprzyjania rozwojowi handlu i inwestycji między obydwoma partnerami.

W art. 13.9 umowy o wolnym handlu – Handel i zrównoważone zarządzanie żywymi 
zasobami morskimi i produktami akwakultury – Strony uznają znaczenie zapewnienia 
ochrony żywych zasobów morskich i ekosystemów morskich oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi, jak również propagowania odpowiedzialnej i zrównoważonej akwakultury.

W październiku 2017 r. – po zgromadzeniu dowodów w związku z szeregiem wtargnięć 
wietnamskich statków rybackich na wody krajów sąsiadujących – Komisja poinformowała 
państwa członkowskie, że kraj ten nie spełnia wymogów dotyczących zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN) i że na podstawie 
rozporządzenia w sprawie połowów NNN zastosowała przeciwko niemu wstępnie procedurę 
żółtej kartki.

W listopadzie 2018 r. delegacja Komisji Rybołówstwa udała się do Wietnamu (Hanoi i 
Ninham), by ocenić działania podjęte przez władze wietnamskie w celu zwalczania połowów 
NNN, w tym również plan działania mający na celu reformę wietnamskiego sektora 
rybołówstwa.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z Komisji Rybołówstwa nie zamierza poważyć się na 
polityczną ocenę umowy, za którą odpowiedzialne są inne komisje. Uważa on, że Parlament 
powinien zatwierdzić umowę, ponieważ stworzy ona stabilne ramy dla handlu z jednym z 
ważnych partnerów UE. Jednakże w odniesieniu do rezolucji nieustawodawczej 
przygotowanej przez Komisję Handlu Międzynarodowego sprawozdawca uważa, że należy 
bardziej szczegółowo poruszyć kilka kwestii dotyczących zaangażowania władz Wietnamu w 
zwalczanie połowów NNN,  na przykład kwestię nadal niewystarczającego stopnia wdrożenia 
nowej ustawy ramowej w odniesieniu do sektora rybołówstwa, a także skoordynowanych 
struktur monitorowania, kontroli i egzekwowania prawa w celu skutecznego zwalczania i 
powstrzymywania połowów NNN, kwestię wciąż stojących przed władzami wietnamskimi 
wyzwań związanych z nadmierną zdolnością połowową bardzo rozdrobnionej floty rybackiej 
tego kraju oraz nadmierną eksploatacją zasobów napędzaną przez szybko rozwijający się 
sektor przetwórstwa ryb i owoców morza, czy kwestię konieczności ścisłego monitorowania 
floty rybackiej tego kraju i wdrożenia środków umożliwiających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych do wywozu na rynek UE.

Z tych powodów sprawozdawca jest zdania, że taryfy preferencyjne stosowane w odniesieniu 
do produktów rybołówstwa i akwakultury powinny być połączone z monitorowaniem 
wdrażania wietnamskiego planu działania w zakresie zwalczania połowów NNN oraz z 
przeglądem zobowiązań podjętych przez Wietnam w ramach rozdziału „Handel i 
zrównoważony rozwój”.  Sprawozdawca uważa ponadto, że w razie niespełnienia przez 
Wietnam warunków zrównoważonego rybołówstwa UE powinna w pełni wykorzystać 
narzędzia, którymi dysponuje, jak np. „czerwona kartka”, aby zapewnić bezpieczeństwo 
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przywozu ryb i owoców morza na rynek UE oraz chronić jej konsumentów, 

Sprawozdawca przypomina również, że wydanie „żółtej kartki” przez Komisję Europejską w 
październiku 2017 r. powinno być postrzegane jako zachęta dla władz wietnamskich do 
kontynuowania wysiłków na rzecz zapewnienia zrównoważonego charakteru działalności 
połowowej w Wietnamie i skutecznego zwalczania połowów NNN. Sprawozdawca popiera w 
związku z tym wniosek Wietnamu o przystąpienie do Komisji ds. Rybołówstwa na 
Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) w charakterze pełnoprawnego członka, w 
ramach której UE i Wietnam mogłyby dalej współpracować i dążyć do podjęcia 
ambitniejszych środków mających na celu ograniczenie połowów NNN w obszarze objętym 
konwencją WCPFC.

******

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby zatwierdził projekt 
decyzji Rady dotyczący zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a 
Socjalistyczną Republiką Wietnamu.
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