
AD\1194261SV.docx PE641.139v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019–2024

Fiskeriutskottet

2018/0356(NLE)

3.12.2019

YTTRANDE
från fiskeriutskottet

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam 
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Föredragande av yttrande: Pietro Bartolo



PE641.139v02-00 2/6 AD\1194261SV.docx

SV

PA_Leg_Consent



AD\1194261SV.docx 3/6 PE641.139v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Rådet bemyndigade 2007 kommissionen att inleda förhandlingar om ett mellanregionalt 
frihandelsavtal med länderna i Asean. På grundval av de förhandlingsdirektiv som rådet antog 
2007, och som kompletterades i oktober 2013 för att omfatta investeringsskydd, har 
kommissionen förhandlat med Vietnam om ett ambitiöst och omfattande frihandelsavtal och 
ett avtal om investeringsskydd i syfte att skapa nya möjligheter och rättslig förutsebarhet för 
att handeln och investeringarna mellan de båda parterna ska utvecklas.

I artikel 13.9 i frihandelsavtalet om handel och hållbar förvaltning av levande marina resurser 
och vattenbruksresurser erkänner parterna vikten av att säkerställa bevarande och hållbar 
förvaltning av levande marina resurser och marina ekosystem samt främjande av ansvarsfullt 
och hållbart vattenbruk.

Efter att ha erhållit bevis för att vietnamesiska fiskefartyg upprepade gånger gjort intrång på 
grannländers fiskevatten informerade kommissionen i oktober 2017 medlemsstaterna om att 
Vietnam inte uppfyllde kraven om att förhindra olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU-fiske) och att den utfärdat ett gult kort mot Vietnam enligt IUU-förordningen.

En delegation från fiskeriutskottet besökte Vietnam (Hanoi och Ninham) i november 2018 för 
att bedöma de vietnamesiska myndigheternas åtgärder mot olagligt, orapporterat och oreglerat 
fiske, bl.a. handlingsplanen för reform av den vietnamesiska fiskerisektorn.

Föredraganden för fiskeriutskottets yttrande vill givetvis inte engagera sig i den politiska 
utvärderingen av avtalet i fråga (vilken faller under andra utskotts behörighet). Han anser att 
parlamentet bör godkänna avtalet, eftersom det skulle ge en stabil ram för handeln med en 
viktig partner för EU. Föredraganden anser dock att han i samband med den resolution som 
inte avser lagstiftning och som utarbetats av utskottet för internationell handel bör påpeka att 
vissa frågor angående de vietnamesiska myndigheternas engagemang för att bekämpa 
IUU-fiske bör behandlas mer ingående. Till dessa frågor hör det fortfarande otillräckliga 
genomförandet av den nya ramlagen för fiskerisektorn samt av de samordnade övervaknings-, 
kontroll- och verkställandestrukturer som på ett verkningsfullt sätt ska ta itu med och 
motverka IUU-fiske, de utmaningar som de vietnamesiska myndigheterna fortfarande står 
inför när det gäller den mycket fragmenterade fiskeflottans överkapacitet och överutnyttjandet 
av resurser till följd av den snabbväxande sektorn för beredning av fisk och skaldjur samt 
behovet av att noga övervaka landets fiskeflotta och vidta åtgärder för fullständig spårbarhet 
av fiskeriprodukter som är avsedda för export till EU-marknaden.

Föredraganden anser därför att förmånstullar för fiskeri- och vattenbruksprodukter bör åtföljas 
av en övervakning av hur Vietnam genomför handlingsplanen för att bekämpa IUU-fiske och 
av en översyn av Vietnams åtaganden enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling. Han 
anser också att EU fullt ut bör utnyttja de verktyg som står till dess förfogande, t.ex. ett 
”rött kort”, ifall Vietnam inte uppfyller villkoren för hållbart fiske, för att garantera säkerhet 
i importen av fisk- och skaldjursprodukter till EU:s marknad och för att skydda 
konsumenterna i EU.

Han påminner slutligen om att kommissionens gula kort i oktober 2017 bör ses som en 
uppmuntran till de vietnamesiska myndigheterna att fortsätta att verka för hållbara 
vietnamesiska fiskeinsatser och att effektivt bekämpa IUU-fiske. Han stöder därför Vietnams 
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ansökan om att bli fullvärdig medlem av Kommissionen för bevarande och förvaltning av 
långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC), där EU och Vietnam 
kan fortsätta samarbeta och driva på för mer ambitiösa åtgärder för begränsning av IUU-fiske 
i WCPFC:s konventionsområde.

******

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av 
frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam.



AD\1194261SV.docx 5/6 PE641.139v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titeln Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Socialistiska republiken Vietnam

Referensnummer 06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Ansvarigt utskott INTA

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

PECH
15.7.2019

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Pietro Bartolo
23.7.2019

Behandling i utskott 4.9.2019 12.11.2019

Antagande 3.12.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

17
6
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, 
François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, 
Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, 
Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, 
Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, 
Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, 
June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, 
Bert-Jan Ruissen

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Jeroen Lenaers, Robert Rowland



PE641.139v02-00 6/6 AD\1194261SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

17 +
ECR Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, 
Manuel Pizarro

6 -
GUE/NGL João Ferreira

NI Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

2 0
ID Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


