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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu artiklit 13.9,

– võttes arvesse Vietnamisse saadetud teabekogumismissiooni (28. oktoober – 1. 
november 2018) järeldusi ja komisjoni 2018. mais antud hinnangut riigi edusammude 
kohta võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga pärast seda, kui 
komisjon teatas 23. oktoobril 2017 nn kollase kaardi esitamisest,

– võttes arvesse määruse (EL) nr 1380/2013 (ühise kalanduspoliitika kohta) artikli 28 
lõike 2 punkti b1,

– võttes arvesse 30. mai 2018. aasta resolutsiooni kontrollimeetmete rakendamise kohta, 
et teha kindlaks kalandustoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele2,

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatist „Kaubandus kõigile: 
vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“ (COM(2015) 497),

A. arvestades, et ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu artiklis 13.9 tõdetakse 
mere bioloogiliste ressursside ja mereökosüsteemide kaitse ja säästva majandamise ning 
säästva vesiviljeluse edendamise olulisust, ning nähakse ette teha koostööd võitluses 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu;

B. arvestades, et 2017. aastal väljastas Euroopa Liit Vietnamile nn kollase kaardi, mida 
kohaldatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses 
koostööd mittetegeva riigi suhtes senini, kuna Vietnami kontrollisüsteemis on tõsiseid 
puudusi;

C. arvestades, et mõned kalapõhised tooted, näiteks CN-koodide 1604 14 21 ja 1604 14 26 
alla kuuluvad tooted, ei kuulu vabakaubanduslepingu tollimaksuvaba režiimi alla, kuna 
tegemist on Euroopa Liidu jaoks nö tundlike toodetega;

D. arvestades, et ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki peetakse merede 
organiseeritud kuritegevuseks, millel on katastroofiline keskkonna- ja 
sotsiaalmajanduslik mõju kogu maailmas ning mis tekitab Euroopa kalatööstuse jaoks 
kõlvatut konkurentsi;

E. arvestades, et Vietnam on maailma suuruselt neljas kalatootja, kellele järgneb Euroopa 
Liit, ning samuti vesiviljelustoodete suuruselt neljas tootja;

F. arvestades, et EL on väärtuse poolest maailma suurim kalandus- ja vesiviljelustoodetega 
kaupleja, kelle kaubandusmaht oli 2017. aastal üle 2,3 miljardi euro; arvestades, et EL 
impordib üle 65% tarbitavatest kalatoodetest ja on üks suurimaid välisinvestoreid 
Vietnamis;

1 ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0223.
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G. arvestades, et Vietnam on seni ELi kvaliteedikavade raames taganud kaitstud 
päritolunimetusena kaitse ühele geograafilise tähisega tootele – kalakastme sordile Phú 
Quốc; arvestades, et vabakaubanduslepingus on sätestatud 169 ELi geograafilise tähise 
kaitse veinidele, kangetele alkohoolsetele jookidele ja toiduainetele Vietnamis ning 
vastastikune 39 Vietnami geograafilise tähise kaitse ELis;

H. arvestades, et Vietnam on 95 miljoni inimesega turg, kus on kala ja vesiviljelustoodete 
tarbimise pikaajalised traditsioonid, ning arvestades, et Vietnam on ELi suuruselt teine 
kaubanduspartner Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) piirkonnas; rõhutab 
majanduskasvu potentsiaali ja märkimisväärset kasu, mida Euroopa väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad võivad kalandusest saada, ning peab seda majandusharu 
on Euroopa heaolu ja innovatsiooni jaoks eluliselt tähtsaks;

1. tunnustab ja hindab asjaolu, et Vietnami valitsus võttis 2017. aastal vastu uue 
kalandussektorit käsitleva raamseaduse, milles võetakse arvesse rahvusvahelisi ja 
piirkondlikke kohustusi, kokkuleppeid ja komisjoni soovitusi, samuti mitmesuguseid 
seaduse jõudu mitteomavaid dokumente; kiidab heaks kooskõlastatud jõupingutused, et 
teavitada kalureid õigusnormidest ning koordineeritud järelevalve-, kontrolli- ja 
jõustamisstruktuuride loomisest, mille eesmärk on tõhus võitlus ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu ning selle tõkestamine, samuti tunnustab 
Vietnami võetud kohustust esitada oma riiklik rakenduskava vabakaubanduslepingu 
sätete täitmiseks;

2. on mures Vietnami kalurite ebaseaduslike paatide (nn sinised paadid) pärast, millega on 
viimastel aastatel sisenetud mitmete naaberriikide, nagu Tai, Filipiinid, Indoneesia ja 
Malaisia, territoriaalvetesse, samuti selliste Vaikse ookeani piirkonna riikide vetesse 
nagu Palau, Mikroneesia, Paapua Uus-Guinea, Saalomoni Saared, Vanuatu ja Uus-
Kaledoonia ning Austraalia territoriaalvetesse, ning see on tekitanud majanduslikke, 
sotsiaalseid ja julgeolekuprobleeme mõjutatud riikidele ja kogu piirkonnale; väljendab 
lootust, et ametivõimude jõupingutused teenivad koheselt nii ELi ja Vietnami suhete kui 
ka laiema Kagu-Aasia piirkonna stabiilsuse huve;

3. väljendab heameelt vabakaubanduslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatükis 
sätestatud koostööraamistiku üle, mis käsitleb säästva vesiviljeluse edendamist ja 
partnerite vahelise koostöö tugevdamist võitluses ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vastu;

4. rõhutab, kui oluline on tugevdada konstruktiivset dialoogi Vietnamiga, et edukalt 
lahendada ebaseaduslikust kalapüügist tulenevaid ülemaailmseid probleeme, ning on 
seisukohal, et vabakaubandusleping on ergutav signaal Vietnamile kahekordistada oma 
jõupingutusi, et luua ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tõhusaks 
võitlemiseks kiiresti regulatiivne ja kontrolliraamistik;

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu jõustumine võib luua tingimused ulatuslikuks ja 
viljakaks koostööks lepinguosaliste vahel, et tulemuslikult rakendada selle kestlikku 
arengut käsitlevaid sätteid; rõhutab asjaolu, et vabakaubanduslepingu nõuetekohane 
rakendamine võiks edendada Vietnami vastavust ELi standarditele keskkonna, 
kalanduse juhtimise, töötajate õiguste ja sotsiaalsete õiguste valdkonnas, ning on 
seisukohal, et ratifitseerimisega viivitamine kahjustaks ELi usaldusväärsust ja 
mõjuvõimu Vietnami suhtes, samuti ELi üldisi geostrateegilisi eesmärke ASEANi 
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piirkonnas;

6. tunnustab suuremat kogu piirkonda hõlmavat kalandusalast koostööd ASEANi 
liikmesriikide vahel; tunnustab Vietnami võetud kohustust tegeleda ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügiga, taotledes Vaikse ookeani lääne- ja keskosa 
kalanduskomisjoni (WCPFC) täisliikmeks saamist ja ühinedes 3. jaanuaril 2019 
sadamariigi meetmete lepinguga (PSMA), mis on esimene siduv rahvusvaheline leping, 
milles käsitletakse konkreetselt ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki 
ning mis mõlemad võimaldavad ELil ja Vietnamil süvendada koostööd ja töötada välja 
ulatuslikumad meetmed ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu 
võitlemiseks;

7. rõhutab Vietnami ametivõimude ees seisvaid ülisuuri probleeme seoses riigi väga 
killustatud kalalaevastiku liigse püügivõimsusega ja mereressursside liigkasutusega;

8. juhib tähelepanu töötajate õiguste rasketele rikkumistele, millest Vietnami 
kalatööstusega seoses on teatatud; peab sellega seoses kahetsusväärseks asjaolu, et 
Vietnam ei ole veel ratifitseerinud ILO kalandustöö konventsiooni (ILO C188), ning 
nõuab tungivalt, et Vietnami ametivõimud teeksid seda enne vabakaubanduslepingu 
jõustumist;

9. et kindlustada ELi ja Vietnami ettevõtjatele võrdsed tingimused, vältida kõlvatut 
konkurentsi ja tagada, et ükski Vietnami toode ei pärine ebaseaduslikust, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügist, nõuab tungivalt Vietnami ametiasutustelt, et nad tagaksid, et 
ELi turule eksporditavad kalandustooted oleksid täielikult jälgitavad ning vastaksid 
enne ELi turule sisenemist ELi üldistele tervishoiu-, keskkonna-, sotsiaal- ja 
fütosanitaarnõuetele;

10. rõhutab vajadust teha täiendavaid jõupingutusi, et tagada uue õigusraamistiku tõhus 
rakendamine ja jõustamine, eelkõige provintsi tasandil, ning teavitada kalandussektori 
kohalikke sidusrühmi nõuete täitmise tähtsusest;

11. tuletab meelde, et kalandus- ja vesiviljelustooted on investeeringute seisukohast 
tingimuslikud sektorid, nagu on kirjeldatud Vietnami investeerimisraamistikus, mis 
keelab muu hulgas kõik keskkonnale kahjulikuks peetavad investeeringud;

12. ergutab Vietnami ametiasutusi eraldama piisavalt rahalisi vahendeid ja inimressursse 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks nii riiklikul kui 
ka provintsi tasandil ning tõhustama teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ja 
suutlikkuse suurendamise algatusi, et takistada antibiootikumide väärkasutamist 
vesiviljeluses ja vältida antimikroobikumiresistentsuse levikut;

13. rõhutab, kui oluline on poliitikavaldkondade sidusus ELi algatuste vahel, eelkõige 
kaubanduse ja keskkonnakaitse valdkonnas; rõhutab, et kaubanduslepingud tuleb siduda 
ja viia kooskõlla ühise kalanduspoliitikaga, sealhulgas ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise ELi poliitikaga, ning vabakaubanduslepingu 
kaubandust ja kestlikku arengut käsitleva peatüki sätteid tuleb järgida ja järjepidevalt 
käsitleda; kutsub seetõttu komisjoni üles tagama ELi erinevate kestliku arengu 
poliitikavaldkondade, sealhulgas säästva kalanduse ja vesiviljeluse tõhusa 
süvalaiendamise tulevastesse kaubanduslepingutesse ja kestliku arengu 
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poliitikavaldkondade sidususe neis lepingutes;

14. rõhutab, et kalandus- ja vesiviljelustoodetega kauplemise ning soodustariifidega peaksid 
kaasnema sellised tingimused nagu kontroll, järelevalve, auditeerimine ja Vietnami 
tegevuskava (ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks) 
rakendamise saavutuste ning Vietnami poolt vabakaubanduslepingu artikli 13.9 alusel 
võetud kohustuste läbivaatamine;

15. väljendab muret 11 500 tonni tuunikalakonservide nulltariifiga ELi eksporditavate 
kaupade kvoodi hulka lisamise pärast ja selle mõju pärast ELi konservitööstuse 
konkurentsivõimele, pidades eelkõige silmas Vietnamile väljastatud kollast kaarti 
seoses puudustega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu 
võitlemisel; peab vajalikuks muuta see kvoot sõltuvaks selliste puuduste kõrvaldamisest 
ning jälgida selle kvoodi mõju ELi tööstusele ja turule;

16. väljendab pettumust vabakaubanduslepingu artikli 12.26 lõike 2 sätete üle, mis 
põhimõtteliselt ei võimalda lisada toodet nende geograafiliste tähiste loetellu, mida 
tuleb kaitsta asjaomase lepinguosalise territooriumil, kui see toode on 
vabakaubanduslepingu allkirjastamise kuupäeval juba kantud ükskõik kumma 
lepinguosalise asjaomasesse registrisse; rõhutab sellega seoses, kui oluline on lisada 
kõik ELi kalandustooted, mis on kaitstud geograafilise tähisega, intellektuaalomandit 
käsitleva vabakaubanduslepingu 12. peatükki;

17. tuletab meelde, et nn kollase kaardi teatist tuleks käsitada vahendina, millega ergutada 
Vietnami ametivõime võitlema ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüügi 
vastu; on veendunud, et kollase kaardi pikendamisega peaksid kaasnema selged 
tegevuseesmärgid ja tähtajad, et rakendada vajalikke meetmeid ja anda sellele 
sanktsioonile konstruktiivne mõõde; tuletab lisaks meelde, et kollase kaardi kehtetuks 
tunnistamine peab sõltuma kõigi ELi poolt 2017. aastal tehtud soovituste täielikust ja 
tõhusast rakendamisest;

18. palub komisjonil anda Vietnamile konkreetset rahalist ja tehnilist abi, et hõlbustada 
mereandide keskkonnasäästlikkuse standardite rakendamist; kutsub lisaks komisjoni 
üles pakkuma Vietnami kalandusettevõtjatele stiimuleid, et aidata täita 
keskkonnasäästlikkuse standardeid;

19. rõhutab vastutustundliku kaubanduspoliitika tähtsust kestliku arengu eesmärkide 
rakendamise vahendina;

20. tuletab meelde, et ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitlev määrus 
on kõige tõhusam vahend säästva kalapüügi tagamiseks ülemaailmsel tasandil, ning 
väljendab muret sooduskaubandustingimuste andmise pärast riigile, kelle suhtes 
kohaldatakse kollase kaardi menetlust; kutsub komisjoni üles jätkama Vietnami 
jõupingutuste jälgimist, tagamaks, et riik teeb ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vastu võitlemisel jätkuvalt edusamme, ning kasutama täiel määral kõiki 
komisjoni käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas nn punast kaarti, kui Vietnam ei 
täida säästva kalapüügi ning kala ja mereandide ohutu ELi turule importimise tingimusi; 
kutsub komisjoni üles nägema tulevastes lepingutes ette kaitsemeetmed, näiteks 
võimaluse peatada kalandustoodete soodustariifid kuni kollase kaardi tühistamiseni.
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