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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til artikel 13.9 i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam,

– der henviser til konklusionerne fra sin undersøgelsesmission til Vietnam (fra den 28. 
oktober til den 1. november 2018) og Kommissionens evaluering fra maj 2018 om 
landets fremskridt med bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU-
fiskeri) efter Kommissionens meddelelse om et "gult kort" den 23. oktober 2017,

– der henviser til artikel 28, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles 
fiskeripolitik1,

– der henviser til beslutning af 30. maj 2018 om gennemførelsen af foranstaltninger til 
kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for 
alle: En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

A. der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam anerkender vigtigheden af 
at sikre bevarelse og bæredygtig forvaltning af levende marine ressourcer og 
økosystemer samt fremme af bæredygtig akvakultur og indeholder bestemmelser om 
samarbejde vedrørende bekæmpelse af IUU-fiskeri i henhold til artikel 13.9;

B. der henviser til, at Den Europæiske Union i 2017 gav Vietnam et "gult kort", som stadig 
er gældende, for at være et land, der ikke samarbejder om bekæmpelsen af IUU-fiskeri, 
og på grund af de alvorlige mangler i landets kontrolsystem;

C. der henviser til, at visse fiskebaserede varer såsom varer med KN-koderne 1604 14 21 
og 1604 14 26 ikke er omfattet af den toldfrie ordning i frihandelsaftalen på grund af 
varernes følsomhed for Den Europæiske Union;

D. der henviser til, at det er anerkendt, at IUU-fiskeri udgør organiseret kriminalitet på 
havene, som har katastrofale miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser på 
verdensplan og skaber illoyal konkurrence for den europæiske fiskeriindustri;

E. der henviser til, at Vietnam er verdens fjerdestørste fiskeproducent, efterfulgt af Den 
Europæiske Union, og den fjerdestørste producent af akvakulturprodukter;

F. der henviser til, at EU er verdens største handelspartner inden for fiskevarer og 
akvakulturprodukter opgjort i værdi, og at det i 2017 opnåede en handelsmængde på 
mere end 2,3 mia. EUR; der henviser til, at EU importerer over 65 % af de fiskevarer, 
det forbruger, og er en af de største udenlandske investorer i Vietnam;

G. der henviser til, at Vietnam indtil videre har sikret beskyttelse af ét produkt med 

1 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0223.
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geografisk betegnelse (GB) – Phú Quốc, en fiskesauce – som en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse (BOB) inden for rammerne af EU's kvalitetsordninger; der 
henviser til, at frihandelsaftalen indeholder bestemmelser om beskyttelse af 169 
europæiske geografiske betegnelser for vin, spiritus og fødevarer i Vietnam og gensidig 
beskyttelse af 39 vietnamesiske geografiske betegnelser i EU;

H. der henviser til, at Vietnam har et marked på 95 millioner mennesker med veletablerede 
traditioner for forbrug af fisk og akvakulturprodukter, og at det er EU's næststørste 
handelspartner i regionen for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN); 
fremhæver det vækstpotentiale og de betydelige fordele, som fiskeriet kan medføre for 
europæiske små og mellemstore virksomheder, og mener, at denne økonomiske sektor 
er af afgørende interesse for europæisk velstand og innovation;

1. anerkender og glæder sig over, at den vietnamesiske regering i 2017 vedtog en ny 
rammelov for fiskerisektoren, som tager hensyn til internationale og regionale 
forpligtelser, aftaler og henstillinger fra Kommissionen samt forskellige 
ikkelovgivningsmæssige dokumenter; glæder sig endvidere over den samlede indsats, 
der gøres for at oplyse fiskerne om retsforskrifter og oprettelsen af samordnede 
overvågnings-, kontrol- og håndhævelsesstrukturer, der er engageret i effektivt at tackle 
og afskrække fra IUU-fiskeri, samt Vietnams forpligtelse til at fremlægge sin nationale 
gennemførelsesplan for overholdelse af frihandelsaftalens bestemmelser;

2. er bekymret over det såkaldte "blå båd"-fænomen, som vietnamesiske fiskere i de 
seneste år har praktiseret i territorialfarvande i flere nabolande såsom Thailand, 
Filippinerne, Indonesien og Malaysia, i Stillehavsstater som f.eks. Palau, Mikronesien, 
Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Vanuatu og Ny Kaledonien samt i Australien, og som 
har skabt økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige problemer for de berørte nationer 
og regionen som helhed; håber, at myndighedernes indsats omgående vil tjene det fælles 
bedste for forbindelserne mellem EU og Vietnam og for stabiliteten i den bredere 
sydøstasiatiske region;

3. glæder sig over den samarbejdsramme, som er beskrevet i kapitlet om handel og 
bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen, og som handler om at fremme bæredygtig 
akvakultur og styrke samarbejdet mellem partnerne i bekæmpelsen af IUU-fiskeri;

4. understreger, at det er vigtigt at styrke den konstruktive dialog med Vietnam for på 
vellykket vis at tackle de globale udfordringer, som ulovligt fiskeri udgør, og mener, at 
frihandelsaftalen tilskynder Vietnam til at forstærke sine bestræbelser på hurtigt at 
etablere en regulerings- og kontrolramme til effektivt at bekæmpe IUU-fiskeri;

5. understreger, at frihandelsaftalens ikrafttræden kan skabe betingelserne for et 
omfattende og frugtbart samarbejde mellem de to parter med henblik på en effektiv 
gennemførelse af dens bestemmelser om bæredygtig udvikling; understreger, at en 
korrekt gennemførelse af frihandelsaftalen kan fremme Vietnams overholdelse af EU's 
standarder for miljø, fiskeriforvaltning, arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder, 
og mener, at enhver yderligere forsinkelse i ratificeringen vil undergrave EU's 
troværdighed og indflydelse over for Vietnam og dets samlede geostrategiske 
ambitioner i ASEAN-regionen;

6. glæder sig over det øgede regionsdækkende samarbejde om fiskeri mellem ASEAN's 
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medlemsstater; anerkender Vietnams tilsagn om at bekæmpe IUU-fiskeri ved at ansøge 
om fuldt medlemskab af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav 
(WCPFC) og ved den 3. januar 2019 at have tiltrådt aftalen om 
havnestatsforanstaltninger (PSMA) – den første bindende internationale aftale, der 
specifikt er rettet mod IUU-fiskeri – to tiltrædelser som hver især vil sætte EU og 
Vietnam i stand til at uddybe deres samarbejde og udvikle mere ambitiøse 
foranstaltninger til at bekæmpe IUU-fiskeri;

7. understreger de enorme udfordringer, som de vietnamesiske myndigheder står over for 
med hensyn til overkapaciteten i landets meget opsplittede fiskerflåde og 
overudnyttelsen af de marine ressourcer;

8. fremhæver det alvorlige misbrug af arbejdskraft, som er blevet indberettet i den 
vietnamesiske fiskeindustri; beklager i denne forbindelse, at Vietnam endnu ikke har 
ratificeret ILO's konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (ILO C188), og 
opfordrer indtrængende de vietnamesiske myndigheder til at få dette gjort, inden 
frihandelsaftalen træder i kraft;

9. opfordrer indtrængende de vietnamesiske myndigheder til – med henblik på at sikre lige 
konkurrencevilkår mellem EU's og Vietnams operatører, forhindre illoyal konkurrence 
og sikre, at ingen vietnamesiske produkter stammer fra IUU-fiskeri – at sikre fuld 
sporbarhed for fiskevarer, der er bestemt til eksport til EU-markedet, og at disse 
produkter opfylder EU's generelle sundheds- og miljømæssige, sociale og 
plantesundhedsmæssige krav, inden de kommer ind på EU-markedet;

10. understreger, at det er nødvendigt at gøre en yderligere indsats for at sikre, at den nye 
retlige ramme gennemføres og håndhæves effektivt, navnlig på provinsplan, og for at 
formidle til de lokale aktører i fiskerisektoren, hvor vigtigt det er, at den overholdes;

11. minder om, at fiskeri- og akvakulturprodukter er betingede investeringssektorer, således 
som det beskrives i Vietnams investeringsramme, der forbyder enhver investering, som 
anses for at være skadelig for bl.a. miljøet;

12. opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at afsætte tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer til at bekæmpe IUU-fiskeri på både nationalt og provinsielt 
plan og til at styrke bevidstgørelseskampagner og initiativer til kapacitetsopbygning 
med henblik på at modvirke uhensigtsmæssig brug af antibiotika inden for akvakultur 
og forebygge antimikrobiel resistens (AMR);

13. understreger vigtigheden af politisk sammenhæng i Unionens initiativer, navnlig for så 
vidt angår handels- og miljøaktiviteter; understreger, at handelsaftaler skal forbindes 
med og tilpasses den fælles fiskeripolitik, herunder EU's politik vedrørende IUU-fiskeri, 
og at bestemmelserne i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen 
skal overholdes og behandles konsekvent; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre 
effektiv integrering af og politisk sammenhæng mellem EU's forskellige politikker for 
bæredygtig udvikling, herunder bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur, i 
fremtidige handelsaftaler;

14. understreger, at samhandel med fiskevarer og akvakulturprodukter samt toldpræferencer 
bør ledsages af betingelser såsom kontrol, overvågning, revision og en gennemgang af 
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resultaterne af gennemførelsen af den vietnamesiske handlingsplan for bekæmpelse af 
IUU-fiskeri samt de tilsagn, som Vietnam har afgivet i henhold til artikel 13.9 i 
frihandelsaftalen;

15. er bekymret over indførelsen af et nultoldskontingent for eksport af 11 500 ton dåsetun 
til EU og indvirkningen heraf på konkurrenceevnen i EU's konservessektor, især set i 
lyset af det gule kort, som Vietnam har fået som følge af mangler i forbindelse med 
IUU-fiskeri; mener, at det er nødvendigt at gøre denne kvote betinget af, at disse 
mangler afhjælpes, og at overvåge indvirkningerne af denne type kvoter på EU's 
industri og marked;

16. udtrykker sin skuffelse over bestemmelserne i artikel 12.26, stk. 2, i frihandelsaftalen, 
som i princippet ikke tillader, at der føjes et produkt til listen over geografiske 
betegnelser, som skal beskyttes på den respektive parts område, hvis det pågældende 
produkt allerede er opført på begge parters relevante register på datoen for 
frihandelsaftalens undertegnelse; understreger i denne forbindelse vigtigheden af at 
medtage alle EU's fiskevarer, der er beskyttet med en geografisk oprindelsesbetegnelse, 
i frihandelsaftalens kapitel 12 om intellektuel ejendomsret;

17. minder om, at meddelelsen om et gult kort bør ses som et middel til indtrængende at 
opfordre de vietnamesiske myndigheder til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe 
IUU-fiskeri; mener, at en yderligere forlængelse af det gule kort bør ledsages af klare 
operationelle mål og tidsfrister med henblik på at gennemføre de nødvendige 
foranstaltninger og gøre denne sanktion konstruktiv; minder endvidere om, at en 
ophævelse af det gule kort skal være betinget af en fuldstændig og effektiv 
gennemførelse af alle de henstillinger, som EU fremsatte i 2017;

18. opfordrer Kommissionen til at yde særlig finansiel og teknisk støtte til Vietnam med 
henblik på at lette gennemførelsen af standarder for miljømæssig bæredygtighed for 
fiskevarer; opfordrer desuden Kommissionen til at tilskynde de forskellige 
undersektorer i det vietnamesiske fiskeri til at bidrage til at opfylde 
bæredygtighedsstandarder;

19. understreger vigtigheden af en ansvarlig handelspolitik som et instrument til 
gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling;

20. minder om, at IUU-forordningen er det mest effektive instrument til at sikre bæredygtigt 
fiskeri på globalt plan, og udtrykker bekymring over, at der indrømmes præferentielle 
handelsbetingelser til et land, der er omfattet af proceduren med gult kort; opfordrer 
Kommissionen til fortsat at overvåge Vietnams bestræbelser på at sikre, at landet bliver 
ved med at gøre fremskridt med hensyn til at bekæmpe IUU-fiskeri og til fuldt ud at 
udnytte alle de værktøjer, den har til rådighed, herunder det "røde kort", hvis Vietnam 
ikke opfylder betingelserne for bæredygtigt fiskeri og sikker import af fisk og skaldyr til 
EU-markedet; opfordrer Kommissionen til at indføre beskyttelsesforanstaltninger i 
fremtidige aftaler, f.eks. muligheden for at suspendere toldpræferencer på fiskevarer, 
indtil det gule kort er ophævet.
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