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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το άρθρο 13.9 της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-
Βιετνάμ,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διερευνητικής αποστολής του στο Βιετνάμ (28 
Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2018) και την αξιολόγηση της Επιτροπής, του Μαΐου 
2018, σχετικά με την πρόοδο της χώρας στην αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας 
και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), μετά την κοινοποίηση από την Επιτροπή μιας «κίτρινης 
κάρτας» στις 23 Οκτωβρίου 2017,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή των 
μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα 
κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο 
«Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις 
επενδύσεις» (COM(2015)0497),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιμη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και 
των οικοσυστημάτων και να προωθηθεί η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, προβλέπεται δε η 
συνεργασία για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας βάσει του άρθρου 13.9·

B. υπενθυμίζει ότι το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κατά του Βιετνάμ «κίτρινη 
κάρτα», η οποία εξακολουθεί να ισχύει, με την αιτιολογία της μη συνεργάσιμης χώρας 
στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, λόγω των σοβαρών ελλείψεων του συστήματος 
ελέγχου της χώρας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα προϊόντα με βάση τα ψάρια, όπως προϊόντα με 
κωδικούς ΣΟ 1604 14 21 και 1604 14 26, δεν εντάσσονται στο αδασμολόγητο 
καθεστώς της ΣΕΣ, επειδή για την ΕΕ αποτελούν ευαίσθητα προϊόντα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι η ΠΛΑ αλιεία συνιστά οργανωμένο 
έγκλημα κατά των θαλασσών, με καταστροφικές περιβαλλοντικές και κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό 
για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ιχθυοπαραγωγός 
παγκοσμίως, ακολουθούμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο τέταρτος μεγαλύτερος 
παραγωγός προϊόντων υδατοκαλλιέργειας·

1 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0223.
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκόσμια ο μεγαλύτερος έμπορος προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από άποψη αξίας, με όγκο εμπορικών συναλλαγών που 
υπερέβη τα 2,3 δισ. EUR το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει περισσότερο 
από το 65 % των προϊόντων αλιείας που καταναλώνει, και είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει μέχρι τώρα προστατεύσει ένα προϊόν 
γεωγραφικής ένδειξης (GI/ΓΕ) – Phú Quốc, είδος σάλτσας ψαριού – ως προϊόν 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) στο πλαίσιο των συστημάτων 
ποιότητας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ προβλέπει την προστασία 169 
γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ για οίνους, οινοπνευματώδη ποτά και τρόφιμα στο 
Βιετνάμ και την αμοιβαία προστασία 39 γεωγραφικών ενδείξεων του Βιετνάμ στην ΕΕ·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ διαθέτει αγορά 95 εκατομμυρίων ανθρώπων με 
μακροχρόνιες παραδόσεις στην κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή του 
Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)· υπογραμμίζει το 
αναπτυξιακό δυναμικό και τα σημαντικά οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η αλιεία 
στις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και θεωρεί ότι ο εν λόγω τομέας έχει 
ζωτικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ευημερία και καινοτομία·

1. αναγνωρίζει και εκτιμά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ θέσπισε το 2017 έναν 
νέο νόμο-πλαίσιο για τον τομέα της αλιείας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς και 
περιφερειακές υποχρεώσεις και συμφωνίες, και τις συστάσεις της Επιτροπής, σε 
συνδυασμό με διάφορα κανονιστικά έγγραφα· επικροτεί, επιπλέον, τις συντονισμένες 
προσπάθειες για την ενημέρωση των αλιέων σχετικά με τις νομικές ρυθμίσεις και τη 
δημιουργία συντονισμένων δομών παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής, που 
αποσκοπούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποτροπή της ΠΛΑ αλιείας, 
καθώς και τη δέσμευση του Βιετνάμ να ευθυγραμμίσει το εθνικό του σχέδιο εφαρμογής 
με τις διατάξεις της ΣΕΣ·

2. εκφράζει ανησυχία για το φαινόμενο των λεγόμενων «γαλάζιων πλοίων» των 
Βιετναμέζων αλιέων, το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα χωρικά ύδατα 
διαφόρων γειτονικών χωρών όπως η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία και η 
Μαλαισία, σε κράτη του Ειρηνικού όπως το Παλάου, η Μικρονησία, η Παπουασία-Νέα 
Γουινέα, οι Νήσοι Σολομώντος, το Βανουάτου και η Νέα Καληδονία, καθώς και στην 
Αυστραλία, γεγονός που προκαλεί οικονομικές και κοινωνικές ανησυχίες, αλλά και 
ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια, για τα έθνη που επηρεάζονται και για την 
περιοχή συνολικά· ελπίζει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές θα έχουν 
άμεσα αποτελέσματα, τόσο για το κοινό καλό των σχέσεων ΕΕ-Βιετνάμ όσο και για τη 
σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ασίας·

3. επικροτεί το πλαίσιο συνεργασίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο της ΣΕΣ για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όσον αφορά την προώθηση της βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

4. υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του εποικοδομητικού διαλόγου με το Βιετνάμ 
για την επιτυχή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η παράνομη 
αλιεία, θεωρεί δε ότι η ΣΕΣ λειτουργεί ως ενθαρρυντικό μήνυμα προς το Βιετνάμ ώστε 
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να διπλασιάσει τις προσπάθειές του για την ταχεία δημιουργία ενός κανονιστικού 
πλαισίου και ενός πλαισίου ελέγχου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ΠΛΑ 
αλιείας·

5. τονίζει ότι η έναρξη ισχύος της ΣΕΣ θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
για μια σημαντική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, με σκοπό 
την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεών της για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ορθή εφαρμογή της ΣΕΣ θα μπορούσε να προωθήσει τη 
συμμόρφωση του Βιετνάμ με τα πρότυπα της ΕΕ για το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση 
της αλιείας, τα εργασιακά δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα, θεωρεί δε ότι 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην επικύρωση θα υπονόμευε την αξιοπιστία 
και την επιρροή της ΕΕ έναντι του Βιετνάμ, καθώς και τις συνολικές γεωστρατηγικές 
φιλοδοξίες της στην περιοχή του ASEAN·

6. εκτιμά την αυξημένη περιφερειακή συνεργασία για την αλιεία μεταξύ των κρατών 
μελών του ASEAN· αναγνωρίζει τη δέσμευση του Βιετνάμ να αντιμετωπίσει την ΠΛΑ 
αλιεία υποβάλλοντας αίτηση για πλήρη συμμετοχή στην Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και 
Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) και προσχωρώντας, στις 3 Ιανουαρίου 2019, στη 
συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα (PSMA), την πρώτη 
δεσμευτική διεθνή συμφωνία για τη στόχευση συγκεκριμένα της ΠΛΑ αλιείας, και 
θεωρεί ότι τα βήματα αυτά θα επιτρέψουν αμφότερα στην ΕΕ και στο Βιετνάμ να 
εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και να αναπτύξουν πιο φιλόδοξα μέτρα για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

7. υπογραμμίζει τις τεράστιες προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αρχές 
του Βιετνάμ όσον αφορά την πλεονάζουσα αλιευτική παραγωγική ικανότητα του σε 
μεγάλο βαθμό κατακερματισμένου αλιευτικού του στόλου και την υπερεκμετάλλευση 
των θαλάσσιων πόρων·

8. υπογραμμίζει ότι έχουν αναφερθεί σοβαρές περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης 
στον αλιευτικό κλάδο του Βιετνάμ· αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι το 
Βιετνάμ δεν έχει επικυρώσει ακόμα τη σύμβαση της ΔΟΕ για την εργασία στον τομέα 
της αλιείας (ILO C188), και προτρέπει τις αρχές του Βιετνάμ να την επικυρώσουν πριν 
από την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ·

9. καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να διασφαλίσουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των 
αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή στην αγορά της ΕΕ και ότι τα εν 
λόγω προϊόντα πληρούν τις γενικές υγειονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της ΕΕ πριν εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ, με στόχο να 
διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων της ΕΕ και του Βιετνάμ, 
να αποτρέψουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να διασφαλίσουν ότι κανένα προϊόν του 
Βιετνάμ δεν προέρχεται από ΠΛΑ αλιεία·

10. τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το 
νέο νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται αποτελεσματικά, ιδίως σε επαρχιακό επίπεδο, και για 
να ενημερωθούν οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα της αλιείας σχετικά με 
τη σημασία της συμμόρφωσης·

11. υπενθυμίζει ότι τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτελούν επενδυτικούς 
τομείς που υπόκεινται σε όρους, όπως περιγράφεται στο επενδυτικό πλαίσιο του 
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Βιετνάμ, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται οι επενδύσεις που θεωρούνται επιζήμιες, 
μεταξύ άλλων, για το περιβάλλον·

12. ενθαρρύνει τις αρχές του Βιετνάμ να ενεργοποιήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας τόσο σε εθνικό όσο και 
σε επαρχιακό επίπεδο, και να εντείνουν τις εκστρατείες ενημέρωσης και τις 
πρωτοβουλίες δημιουργίας ικανοτήτων, ώστε να αποθαρρύνουν την ακατάλληλη χρήση 
αντιβιοτικών στις υδατοκαλλιέργειες και να αποτρέψουν την εμφάνιση μικροβιακής 
αντοχής (AMR)·

13. τονίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής μεταξύ των ενωσιακών πρωτοβουλιών, ιδίως 
όσον αφορά τις εμπορικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες· επισημαίνει την 
ανάγκη οι εμπορικές συμφωνίες να συνδέονται και να ευθυγραμμίζονται με την κοινή 
αλιευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία, 
και οι διατάξεις του κεφαλαίου της ΣΕΣ σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη να τηρούνται και να αντιμετωπίζονται με συνέπεια· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση και τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων πολιτικών της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο των μελλοντικών εμπορικών 
συμφωνιών·

14. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 
προτιμησιακοί δασμοί, θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από προϋποθέσεις, όπως η 
διεξαγωγή ελέγχων, η παρακολούθηση, η διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων και η 
επανεξέταση των επιτευγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του 
Βιετνάμ για την αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας και των δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί από το Βιετνάμ βάσει του άρθρου 13.9 της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

15. σημειώνει με ανησυχία την καθιέρωση αδασμολόγητης ποσόστωσης όσον αφορά τις 
εξαγωγές κονσερβών τόνου προς την ΕΕ ύψους 11 500 τόνων και τον αντίκτυπό της 
στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου κονσερβοποίησης, όταν μάλιστα έχει 
δοθεί στο Βιετνάμ «κίτρινη κάρτα» από τις ευρωπαϊκές αρχές λόγω των αδυναμιών του 
σε σχέση με την ΠΛΑ αλιεία· θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ποσόστωση 
αυτή την εξάλειψη των εν λόγω αδυναμιών, και θεωρεί αναγκαία την παρακολούθηση 
του αντικτύπου αυτού του τύπου ποσοστώσεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και αγορά·

16. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις διατάξεις του άρθρου 12.26 παράγραφος 2 της 
ΣΕΣ, η οποία, καταρχήν, δεν επιτρέπει την προσθήκη ενός προϊόντος στον κατάλογο 
των γεωγραφικών ενδείξεων, οι οποίες πρέπει να προστατεύονται στην επικράτεια του 
αντίστοιχου μέρους, εάν το εν λόγω προϊόν έχει ήδη καταχωριστεί στον σχετικό 
κατάλογο ενός εκ των μερών κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό, στο πλαίσιο αυτό, να συμπεριληφθούν όλα τα αλιευτικά προϊόντα 
της ΕΕ που προστατεύονται με γεωγραφική ένδειξη προέλευσης στο κεφάλαιο 12 της 
ΣΕΣ σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία·

17. υπενθυμίζει ότι η κοινοποίηση της «κίτρινης κάρτας» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
μέσο για να ενθαρρυνθούν οι αρχές του Βιετνάμ να λάβουν μέτρα για την 
καταπολέμηση των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας· πιστεύει ότι η περαιτέρω παράταση 
της «κίτρινης κάρτας» θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς επιχειρησιακούς στόχους 
και χρονοδιαγράμματα, με σκοπό να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα και να 
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αποκτήσουν οι κυρώσεις εποικοδομητικό χαρακτήρα· υπενθυμίζει, επίσης, ότι μια 
ενδεχόμενη ανάκληση της κίτρινης κάρτας πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την πλήρη 
και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των συστάσεων που διατυπώθηκαν από την ΕΕ το 
2017·

18. καλεί την Επιτροπή να παράσχει ειδική χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη στο 
Βιετνάμ προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προτύπων περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας για τα θαλασσινά προϊόντα· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να δώσει 
κίνητρα σε επιμέρους τομείς της αλιείας στο Βιετνάμ ώστε να τηρήσουν τα πρότυπα 
βιωσιμότητας·

19. υπογραμμίζει τη σημασία μιας υπεύθυνης εμπορικής πολιτικής ως μέσου για την 
υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

20. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός ΠΛΑ αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για τη 
διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο, και εκφράζει ανησυχίες 
σχετικά με τη χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων σε μια χώρα που υπόκειται στη 
διαδικασία της «κίτρινης κάρτας»· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
τις προσπάθειες του Βιετνάμ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χώρα εξακολουθεί να 
σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, και να 
αξιοποιήσει πλήρως όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένης 
της «κόκκινης κάρτας», σε περίπτωση που το Βιετνάμ δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
τη βιώσιμη αλιεία και για την ασφάλεια των εισαγωγών αλιευτικών και θαλασσινών 
προϊόντων στην ενωσιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει μέτρα διασφάλισης 
στις μελλοντικές συμφωνίες, όπως τη δυνατότητα αναστολής των προτιμησιακών 
δασμών για τα προϊόντα αλιείας, μέχρις ότου αρθεί η «κίτρινη κάρτα».
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