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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na článek 13.9 Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem,

– s ohledem na závěry z pracovní cesty do Vietnamu (konané ve dnech 28. října – 
1. listopadu 2018) a na hodnocení Komise z května 2018 ve věci pokroku, jehož tato 
země dosáhla při boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, 
vypracované v návaznosti na oznámení Komise ze dne 23. října 2017, v němž Vietnamu 
uložila tzv. „žlutou kartu“;

– s ohledem na čl. 28 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské 
politice1,

– s ohledem na usnesení ze dne 30. května 2018 o uplatňování kontrolních opatření pro 
stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny: 
Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM (2015) 0497),

A. vzhledem k tomu, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem ve svém článku 
13.9 uznává, že je důležité zajistit zachování a udržitelné řízení živých mořských zdrojů 
a ekosystémů a podporovat udržitelnou akvakulturu a zavádí spolupráci v oblasti boje 
proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2017 uložila Evropská unie Vietnamu kvůli závažným 
nedostatkům jeho režimu kontrol tzv. „žlutou kartu“, která je stále platnosti, jakožto 
nespolupracující zemi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu;

C. vzhledem k tomu, že na některé výrobky na bázi ryb, jako jsou výrobky s kódy KN 
1604 14 21 a 1604 14 26, se vzhledem k jejich citlivosti pro Evropskou unii nevztahuje 
bezcelní režim v rámci obchodní dohody EU-Vietnam;

D. vzhledem k tomu, že se uznává, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov 
představuje organizovanou trestnou činnost na moři, která má katastrofální 
environmentální a socioekonomický dopad na celém světě a vytváří nekalou 
hospodářskou soutěž pro evropský rybářský průmysl;

E. vzhledem k tomu, že Vietnam je čtvrtým největším producentem ryb na světě, po němž 
následuje Evropská unie, a čtvrtým největším producentem produktů akvakultury;

F. vzhledem k tomu, že EU je z hlediska hodnoty největším světovým obchodníkem 
s produkty rybolovu a akvakultury, přičemž objem obchodu dosáhl v roce 2017 více než 
2,3 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že EU dováží více než 65 % produktů rybolovu, 

1 Úř. věst. L 354, 28.12. 2013, s. 22.
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0223.
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které spotřebuje, a je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu;

G. vzhledem k tomu, že Vietnam dosud zabezpečil ochranu jednoho produktu zeměpisného 
označení – Phú Quốc, druhu rybí omáčky – jako chráněného označení původu (CHOP) 
v rámci režimů jakosti EU; vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu počítá 
s ochranou 169 zeměpisných označení pro vína, lihoviny a potravinové výrobky ve 
Vietnamu a s reciproční ochranou 39 vietnamských zeměpisných označení původu 
v EU;

H. vzhledem k tomu, že Vietnam představuje trh s 95 miliony lidí s dlouholetou tradicí 
spotřeby ryb a produktů akvakultury a je druhým největším obchodním partnerem EU 
v regionu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN); zdůrazňuje potenciál pro růst 
a významné přínosy, které by mohly přinášet evropským malým a středním podnikům, 
a domnívá se, že toto odvětví hospodářství má zásadní význam pro evropskou 
prosperitu a inovace;

1. bere na vědomí a oceňuje, že vietnamská vláda přijala v roce 2017 nový rámcový zákon 
pro odvětví rybolovu, který zohledňuje mezinárodní a regionální závazky, dohody 
a doporučení Komise, spolu s různými dílčími právními dokumenty; oceňuje dále 
společné úsilí informovat rybáře o právních předpisech a vytvořit koordinované 
monitorovací, kontrolní a donucovací orgány, které jsou odhodlány účinně řešit 
nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a odrazovat od něj, jakož i závazek 
Vietnamu předložit svůj vnitrostátní prováděcí plán pro dodržování ustanovení dohody 
o volném obchodu;

2. je znepokojen tzv. „modrými loděmi“ vietnamských rybářů, kteří loví v posledních 
letech v teritoriálních vodách řady sousedních zemí, např. Thajska, Filipín, Indonésie 
a Malajsie, a rovněž tichomořských států, např. Palau, Mikronésie, Papuy-Nové 
Guineje, Šalamounových ostrovů, Vanuatu a Nové Kaledonie, a také Austrálie, což 
vyvolává u dotčených národů a v celém regionu ekonomické, ale také sociální 
a bezpečnostní obavy; vyjadřuje naději, že úsilí orgánů přinese okamžité výsledky ve 
vztazích EU-Vietnam, které budou ku prospěchu obou partnerů a podpoří stabilitu 
širšího regionu jihovýchodní Asie;

3. oceňuje rámec pro spolupráci stanovený v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu týkající se podpory udržitelné akvakultury a posílení 
spolupráce mezi partnery v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu;

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit konstruktivní dialog s Vietnamem s cílem úspěšně řešit 
globální problémy, které představuje nezákonný rybolov, a domnívá se, že dohoda 
o volném obchodu přispívá k motivaci Vietnamu zdvojnásobit své úsilí o rychlé 
vytvoření regulačního a kontrolního rámce pro účinný boj proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

5. zdůrazňuje, že vstup dohody o volném obchodu v platnost by mohl vytvořit podmínky 
pro významnou a plodnou spolupráci mezi oběma stranami s cílem účinně provádět její 
ustanovení o udržitelném rozvoji; zdůrazňuje, že řádné provádění dohody o volném 
obchodu by mohlo přispět k tomu, že Vietnam bude dodržovat normy EU v oblasti 
životního prostředí, řízení rybolovu, pracovních práv a sociálních práv, a domnívá se, že 
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jakékoli další prodlení s ratifikací by narušilo důvěryhodnost EU a její vliv na Vietnam 
a jeho celkové geostrategické ambice v regionu ASEAN;

6. oceňuje intenzivnější regionální spolupráci v oblasti rybolovu mezi členskými státy 
sdružení ASEAN; bere na vědomí závazek Vietnamu zabývat se nezákonným, 
nehlášeným a neregulovaným rybolovem tím, že žádá o plné členství v Komisi pro 
rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) a že dne 3. ledna 2019 se 
přistoupí k Dohodě o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, což je první závazná 
mezinárodní dohoda zaměřující se konkrétně na nezákonný, nehlášený a neregulovaný 
rybolov, což umožní EU a Vietnamu prohloubit spolupráci a vypracovat ambicióznější 
opatření k řešení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

7. zdůrazňuje, že vietnamské úřady i nadále čelí obrovským výzvám v podobě nadměrné 
kapacity velmi fragmentovaného rybářského loďstva a nadměrného využívání mořských 
zdrojů;

8. upozorňuje na závažné případy zneužívání pracovní síly, které jsou hlášeny ve 
vietnamském odvětví rybolovu; vyjadřuje politování nad tím, že Vietnam dosud 
neratifikoval Úmluvu MOP o práci v odvětví rybolovu (MOP C188), a naléhavě žádá 
vietnamské orgány, aby tak učinily před vstupem dohody o volném obchodu v platnost;

9. naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby zajistily rovné podmínky pro hospodářské 
subjekty z EU a Vietnamu, zabránily nekalé soutěži a zajistily, aby žádné vietnamské 
produkty nepocházely z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, aby 
zajistily plnou sledovatelnost produktů rybolovu určených pro vývoz na trh EU a aby 
tyto produkty splňovaly obecné požadavky EU v oblasti zdraví, životního prostředí a 
v sociální a rostlinolékařské oblasti předtím, než vstoupí na trh EU;

10. zdůrazňuje, že je důležité usilovat o to, aby se zajistilo prosazování nového právního 
rámce v oblasti rybolovu na úrovni provincií a poukazovat na význam jejich dodržování 
místními subjekty v odvětví rybolovu;

11. připomíná, že rybolov a akvakultura jsou odvětvími, na n se vztahují určité investiční 
podmínky, jak je popsáno v investičním rámci pro Vietnam, který zakazuje mimo jiné 
investice do činností považovaných za škodlivé pro životní prostředí;

12. vybízí vietnamské orgány, aby přidělily dostatečné finanční a lidské zdroje pro boj proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a to na úrovni celostátní i na 
úrovni provincií, a aby zintenzivnily informační kampaně a iniciativy zaměřené na 
budování kapacit týkající se odrazování od nepřiměřeného používání antibiotik 
v akvakultuře a zamezení vzniku antimikrobiální rezistence (AMR);

13. zdůrazňuje význam strategické soudržnosti iniciativ EU, zejména pokud jde o činnosti 
v oblasti obchodu a životního prostředí; zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní dohody 
byly propojeny a v souladu se společnou rybářskou politikou, včetně politiky EU 
týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a aby byla 
dodržována ustanovení kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, která jsou součástí 
kapitoly o volném obchodu; vyzývá proto Komisi, aby v rámci budoucích obchodních 
dohod zajistila účinné zohledňování různých politik EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
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včetně udržitelného rybolovu a akvakultury, a soudržnost politik;

14. zdůrazňuje, že obchod s produkty rybolovu a akvakultury a preferenční sazby by měly 
být spojeny s podmínkami, jako jsou kontroly, monitorování, audit a přezkoumání 
výsledků provádění vietnamského akčního plánu pro boj proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a přezkum závazků, které Vietnam přijal 
v článku 13.9 Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem;

15. se znepokojením sleduje začlenění vývozní kvóty do EU ve výši 11 500 tun konzerv 
tuňáka do bezcelního režimu a jeho dopad na konkurenceschopnost konzervárenství 
Společenství, nejenom vzhledem k tomu, že Vietnamu byla uložena tzv. „žlutá karta“ 
kvůli nedostatkům v souvislosti s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným 
rybolovem; považuje za nezbytné spojit tuto kvóty s odstraněním takových nedostatků a 
s monitorováním dopadu podobných kvót na průmysl a trh Společenství;

16. vyjadřuje své zklamání nad ustanoveními článku 12.26 odst. 2 smlouvy o volném 
obchodu EU-Vietnam, který v zásadě neumožňuje doplnit produkt na seznam produktů 
se zeměpisným označením, které mají být na území příslušné strany chráněny, pokud 
produkt není uveden na tomto seznamu, ale má ke dni podpisu dohody status 
„zapsaný“; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu důležité začlenit všechny produkty 
rybolovu EU chráněné zeměpisným označením původu do kapitoly 12 dohody 
o volném obchodu týkající se duševního vlastnictví;

17. připomíná, že uložení tzv. „žluté karty“ je třeba chápat jako pobídku vietnamským 
orgánům, aby podnikly kroky proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu; domnívá se, že další prodloužení žluté karty by mělo být doplněno o jasné 
operační cíle a harmonogramy s cílem provést potřebná opatření a dát této sankci 
konstruktivní rozměr; připomíná dále, že případné odvolání žluté karty by mělo být 
podmíněno plným a účinným zavedením všech doporučení EU z roku 2017;

18. vyzývá Komisi, aby Vietnamu poskytla konkrétní finanční a technickou pomoc za 
účelem zavádění norem environmentální udržitelnosti pro mořské produkty; vyzývá 
dále Komisi, aby vybízela také jednotlivé vietnamské rybolovné oblasti, aby přispívaly 
k plnění norem udržitelnosti;

19. zdůrazňuje význam odpovědné obchodní politiky jakožto nástroje pro uskutečňování 
cílů udržitelného rozvoje;

20. připomíná, že nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu je 
nejúčinnějším nástrojem pro zajištění udržitelného rybolovu na celosvětové úrovni, 
a vyjadřuje znepokojení nad tím, že země, na něž se vztahuje postup udělení žluté karty, 
poskytují preferenční obchodní podmínky; vyzývá Komisi, aby i nadále soustavně 
sledovala úsilí Vietnamu, aby se zajistil další pokrok této země v boji proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a plně využila veškeré 
nástroje, které má k dispozici, včetně tzv. „červené karty“, nebude-li Vietnam plnit 
podmínky udržitelného rybolovu s cílem zajistit bezpečný dovoz produktů rybolovu 
a mořských produktů na trh EU a chránit spotřebitele; vyzývá Komisi, aby v budoucích 
dohodách stanovila ochranná opatření, jako je možnost pozastavit preferenční sazby na 
produkty rybolovu, dokud nebude žlutá karta zrušena.
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