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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V roku 2007 poverila Rada Komisiu, aby začala rokovania o medziregionálnej dohode 
o voľnom obchode s krajinami ASEAN-u.  Na základe smerníc na rokovania prijatých Radou 
v roku 2007 a doplnených v októbri 2013 o ochranu investícií Komisia vyrokovala 
s Vietnamom ambicióznu a komplexnú dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane 
investícií s cieľom vytvoriť nové príležitosti a právnu istotu pre rozvoj obchodu a investícií 
medzi oboma partnermi.

V článku 13.9 dohody o voľnom obchode (Obchodovanie s morskými biologickými zdrojmi a 
produktmi akvakultúry a ich udržateľné riadenie) zmluvné strany uznávajú význam 
zabezpečenia zachovania a udržateľného riadenia morských biologických zdrojov a morských 
ekosystémov, ako aj podpory zodpovednej a udržateľnej akvakultúry.

Po tom, ako Komisia získala dôkazy o viacerých prípadoch nedovoleného vniknutia 
vietnamských rybárskych plavidiel do vôd susedných krajín, informovala v októbri 2017 
členské štáty o tom, že Vietnam nespĺňa požiadavky týkajúce sa predchádzania nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (tzv. NNN rybolov), a v súlade s nariadením o 
NNN rybolove voči krajine s predbežnou platnosťou použila tzv. postup žltej karty.

Delegácia tohto výboru navštívila Vietnam (Hanoj and Ninham) v novembri 2018, aby 
posúdila opatrenia, ktoré prijali vietnamské orgány v boji proti NNN rybolovu – okrem iného 
akčný plán zameraný na reformu odvetvia rybárstva v krajine.

Spravodajca Výboru pre rybárstvo, ktorý bol požiadaný o stanovisko, nechce politicky 
hodnotiť dohodu, za ktorú sú zodpovedné iné výbory. Domnieva sa, že dohodu by mal 
Parlament schváliť, pretože by poskytovala stabilný rámec pre obchodovanie s významným 
partnerom EÚ. Pokiaľ však ide o nelegislatívne uznesenie vypracované Výborom pre 
medzinárodný obchod, domnieva sa, že niektoré otázky týkajúce sa úsilia vietnamských 
orgánov v boji proti NNN rybolovu treba riešiť konkrétnejšie.  Napríklad to, že aj naďalej sa 
nedostatočne vykonáva nový rámcový zákon o rybárstve, rovnako ako koordinované 
štruktúry monitorovania, kontroly a presadzovania určené na účinný boj proti NNN rybolovu 
a na odrádzanie od neho; problémy, ktorým aj naďalej čelia vietnamské orgány, pokiaľ ide o 
nadmernú kapacitu veľmi nesúrodej rybárskej flotily krajiny a prílišné využívanie zdrojov v 
dôsledku rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia spracovania rýb a morských plodov; potrebu, aby 
Vietnam pozorne sledoval svoju rybársku flotilu a prijal opatrenia, ktoré v plnej miere 
zabezpečia vysledovateľnosť produktov rybolovu určených na vývoz na trh EÚ.

Spravodajca sa preto domnieva, že preferenčné sadzby pre produkty rybolovu a akvakultúry 
by mali byť doplnené monitorovaním vykonávania vietnamského akčného plánu na boj proti 
NNN rybolovu a preskúmaním záväzkov, ktoré Vietnam prijal v rámci kapitoly Obchod a 
trvalo udržateľný rozvoj.  Okrem toho sa domnieva, že ak Vietnam nesplnil podmienky pre 
udržateľný rybolov, EÚ by mala plne využívať nástroj, ktorý má k dispozícii, napríklad tzv. 
červenú kartu, aby zaistila bezpečnosť dovozu produktov z rýb a morských plodov na trh EÚ 
a chránila svojich spotrebiteľov.

Napokon pripomína, že oznámenie Európskej komisie o „žltej karte“ z októbra 2017 treba 
považovať za povzbudenie pre orgány Vietnamu, aby vytrvali vo svojom úsilí zabezpečiť 
udržateľnosť vietnamských rybolovných operácií a účinne brániť rybolovu NNN. Preto 
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podporuje žiadosť Vietnamu o plné členstvo v Komisii pre rybolov v západnom a strednom 
Tichom oceáne (WCPFC), v rámci ktorej by EÚ a Vietnam mohli naďalej spolupracovať a 
presadzovať ambicióznejšie opatrenia zamerané na zredukovanie NNN rybolovu v oblasti, na 
ktorú sa vzťahuje dohovor WCPFC.

******

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
odporučil Parlamentu schváliť návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode 
medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou.
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