
AD\1194264FI.docx PE641.153v04-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Kalatalousvaliokunta

2018/0356M(NLE)

3.12.2019

LAUSUNTO
kalatalousvaliokunnalta

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen 
tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä 
(2018/0356M(NLE))

Valmistelija: Pietro Bartolo



PE641.153v04-00 2/7 AD\1194264FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1194264FI.docx 3/7 PE641.153v04-00

FI

EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

– ottaa huomioon EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen 13.9 artiklan,

– ottaa huomioon Vietnamiin (28. lokakuuta–1. marraskuuta 2018) tekemänsä 
tiedonhankintamatkan päätelmät ja komission toukokuussa 2018 antaman arvion 
Vietnamin edistymisestä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
(LIS-kalastus) torjunnassa komission 23. lokakuuta 2017 antaman ”keltaisen kortin” 
jälkeen,

– ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 
28 artiklan 2 kohdan b alakohdan1,

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman sellaisten 
valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n 
markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia2,

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: 
Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

A. toteaa, että EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen 13.9 artiklassa 
tunnustetaan meren elollisten luonnonvarojen ja ekosysteemien suojelun ja kestävän 
hoidon merkitys ja kestävän vesiviljelyn edistäminen sekä yhteistyö LIS-kalastuksen 
torjunnassa;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2017 Euroopan unioni antoi Vietnamille LIS-kalastuksen 
torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomana maana "keltaisen kortin", joka on 
edelleen voimassa, maan valvontajärjestelmän vakavien puutteiden vuoksi;

C. ottaa huomioon, että eräät kalatuotteet, kuten CN-koodeihin 1604 14 21 ja 1604 14 26 
kuuluvat tuotteet, eivät kuulu vapaakauppasopimuksen tullittomuusjärjestelmän piiriin, 
koska ne on luokiteltu aroiksi tuotteiksi Euroopan unionin kannalta;

D. ottaa huomioon, että LIS-kalastusta pidetään merten järjestäytyneenä rikollisuutena, 
jolla on maailmanlaajuisesti tuhoisia ympäristövaikutuksia ja sosioekonomisia 
vaikutuksia ja joka luo epäreilua kilpailua Euroopan kalastusalalle;

E. ottaa huomioon, että Vietnam on maailman neljänneksi suurin kalantuottaja ennen 
Euroopan unionia, ja neljänneksi suurin vesiviljelytuotteiden tuottaja;

F. ottaa huomioon, että EU on maailman suurin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
kauppamahti, kun tarkastellaan kaupan arvoa, joka oli yli 2,3 miljardia euroa vuonna 

1 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0223.
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2017; ottaa huomioon, että EU tuo yli 65 prosenttia kuluttamistaan kalatuotteista ja on 
yksi suurimmista ulkomaisista investoijista Vietnamissa;

G. ottaa huomioon, että Vietnam on tähän mennessä saanut EU:n laatujärjestelmien piirissä 
suojatun alkuperänimityksen yhdelle tuotteelle, jolla on maantieteellinen merkintä, eli 
Phú Quốc -kalakastikkeelle; ottaa huomioon, että vapaakauppasopimuksessa määrätään 
169:n EU:n maantieteellisen merkinnän suojasta viineille, väkeville alkoholijuomille ja 
elintarvikkeille Vietnamissa sekä 39:n Vietnamin maantieteellisen merkinnän 
vastavuoroisesta suojasta EU:ssa;

H. ottaa huomioon, että Vietnamin markkinoilla on 95 miljoonaa ihmistä, joilla on 
pitkäaikaiset perinteet kalan ja vesiviljelytuotteiden kulutuksessa, ja että Vietnam on 
EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 
alueella; korostaa kasvumahdollisuuksia ja merkittäviä hyötyjä, joita kalastusala tarjoaa 
eurooppalaisille pk-yrityksille, ja katsoo, että ala on Euroopan vaurauden ja innovoinnin 
kannalta elintärkeä;

1. antaa tunnustusta ja kiitosta sille, että Vietnamin hallitus hyväksyi vuonna 2017 
kalastusalan uuden puitelain, jossa otetaan huomioon kansainväliset ja alueelliset 
velvoitteet, sopimukset ja komission suositukset sekä useita lainsäädäntöä alemman 
tason määräyksiä; arvostaa lisäksi yhteisiä pyrkimyksiä tiedottaa kalastajille 
lainsäädännöstä ja sellaisten koordinoitujen seuranta-, valvonta- ja 
täytäntöönpanorakenteiden perustamista, joilla torjutaan ja ehkäistään tehokkaasti LIS-
kalastusta, sekä Vietnamin antamaa sitoumusta kansallisen 
täytäntöönpanosuunnitelmansa esittämisestä vapaakauppasopimuksen määräysten 
noudattamiseksi;

2. on huolissaan vietnamilaisten ”sinisten veneiden” useiden naapurimaiden, kuten 
Thaimaan, Filippiinien, Indonesian ja Malesian, Tyynenmeren valtioiden, kuten Palaun, 
Mikronesian, Papua-Uuden-Guinean, Salomonsaarten, Vanuatun ja Uuden-Kaledonian 
sekä Australian aluevesillä viime vuosina harjoittamasta kalastuksesta, joka on 
aiheuttanut taloudellisia, sosiaalisia ja turvallisuusongelmia näille maille sekä koko 
alueelle; toivoo, että viranomaisten toteuttamat toimet palvelevat välittömästi sekä EU:n 
ja Vietnamin suhteiden yhteisiä etuja että koko Kaakkois-Aasian alueen vakautta;

3. arvostaa vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa 
vahvistettua yhteistyökehystä, joka koskee kestävän vesiviljelyn edistämistä ja 
kumppaneiden välisen yhteistyön lujittamista LIS-kalastuksen torjunnassa;

4. korostaa, että on tärkeää vahvistaa rakentavaa vuoropuhelua Vietnamin kanssa, jotta 
voidaan vastata menestyksekkäästi laittoman kalastuksen aiheuttamiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin, ja katsoo, että vapaakauppasopimus kannustaa 
Vietnamia tehostamaan pyrkimyksiään luoda nopeasti sääntely- ja valvontakehys 
laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi tehokkaasti;

5. korostaa, että vapaakauppasopimuksen voimaantulo voisi luoda edellytykset osapuolten 
väliselle merkittävälle ja hedelmälliselle yhteistyölle, jotta sopimuksen kestävää 
kehitystä koskevat määräykset voidaan panna tehokkaasti täytäntöön; korostaa, että 
vapaakauppasopimuksen asianmukainen täytäntöönpano voisi parantaa ympäristöä, 
kalastuksen hallintaa, työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia koskevien EU:n 
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normien noudattamista Vietnamin taholta, ja katsoo, että ratifioinnin mahdolliset 
lisäviivytykset heikentäisivät EU:n uskottavuutta ja sen vaikutusvaltaa Vietnamiin ja 
sen yleisiä geostrategisia tavoitteita ASEANin alueella;

6. arvostaa kalastusta koskevan alueellisen yhteistyön lisääntymistä ASEANin 
jäsenvaltioiden välillä; panee merkille Vietnamin sitoutumisen LIS-kalastuksen 
torjuntaan maan haettua täysjäsenyyttä Länsi- ja Keski-Tyynenmeren 
kalastuskomissiossa (WCPFC) ja liityttyä 3. tammikuuta 2019 satamavaltion 
toimenpiteitä koskevaan sopimukseen (PSMA), joka on ensimmäinen sitova 
kansainvälinen sopimus, jolla puututaan nimenomaisesti LIS-kalastukseen, ja toteaa, 
että näiden molempien toimien avulla EU ja Vietnam voivat syventää yhteistyötään ja 
kehittää kunnianhimoisempia toimenpiteitä LIS-kalastuksen torjumiseksi;

7. painottaa, että Vietnamin viranomaisilla on vielä mittavia haasteita, jotka koskevat 
maan erittäin hajanaisen kalastuslaivaston liikakapasiteettia ja meriluonnonvarojen 
liiallista hyväksikäyttöä;

8. tähdentää työntekijöihin kohdistuneita vakavia rikkomuksia, joista on raportoitu 
Vietnamin kalastusalalla; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että Vietnam ei ole vielä 
ratifioinut kalastusalan työtä koskevaa ILO:n yleissopimusta (ILO C188), ja kehottaa 
Vietnamin viranomaisia tekemään sen ennen vapaakauppasopimuksen voimaantuloa;

9. kehottaa Vietnamin viranomaisia varmistamaan EU:n ja Vietnamin toimijoiden 
tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi, vilpillisen kilpailun estämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että mitkään vietnamilaiset tuotteet eivät ole peräisin LIS-
kalastuksesta, EU:n markkinoille vietäviksi tarkoitettujen kalastustuotteiden täydellisen 
jäljitettävyyden ja sen, että kyseiset tuotteet täyttävät EU:n yleiset terveys-, ympäristö-, 
sosiaaliset- ja kasvinsuojeluvaatimukset ennen EU:n markkinoille tuloa;

10. korostaa, että on toteutettava lisätoimia, jotta voidaan varmistaa, että uusi oikeudellinen 
kehys pannaan tehokkaasti täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan erityisesti 
maakuntatasolla, ja jotta kalastusalan paikallisille sidosryhmille tiedotetaan sen 
noudattamisen tärkeydestä;

11. muistuttaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat investointialoja, joihin sovelletaan 
tiettyjä ehtoja, kuten Vietnamin investointikehyksessä on kuvattu, sillä siinä kielletään 
muun muassa investoinnit, joiden katsotaan olevan haitallisia ympäristölle;

12. kannustaa Vietnamin viranomaisia osoittamaan riittävästi rahoitus- ja henkilöresursseja 
laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaan sekä 
kansallisella että maakuntatasolla ja tehostamaan tiedotuskampanjoita ja valmiuksien 
kehittämisaloitteita, joilla estetään antibioottien epäasianmukainen käyttö vesiviljelyssä 
ja ehkäistään mikrobilääkeresistenssin puhkeamista;

13. korostaa, että EU:n aloitteiden on oltava keskenään johdonmukaisia erityisesti kaupan ja 
ympäristötoimien osalta; korostaa, että kauppasopimukset on liitettävä ja mukautettava 
yhteiseen kalastuspolitiikkaan, myös EU:n LIS-kalastuspolitiikkaan, ja että 
vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun määräyksiä on 
noudatettava ja käsiteltävä johdonmukaisesti; kehottaa siksi komissiota varmistamaan 
EU:n eri kestävän kehityksen politiikkojen, myös kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn, 
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tehokkaan valtavirtaistamisen ja niiden välisen johdonmukaisuuden tulevissa 
kauppasopimuksissa;

14. korostaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppaan ja etuuskohteluun olisi 
liitettävä ehtoja, kuten valvonta, seuranta, tarkastukset ja katsaus LIS-kalastuksen 
torjuntaa koskevan Vietnamin toimintasuunnitelman täytäntöönpanon saavutuksiin sekä 
Vietnamin vapaakauppasopimuksen 13.9 artiklan mukaisesti tekemiin sitoumuksiin;

15. on huolissaan 11 500 tonnin tullittoman kiintiön sisällyttämisestä EU:hun 
suuntautuvaan säilöttyjen tonnikalojen vientiin ja sen vaikutuksesta EU:n säilykealan 
kilpailukykyyn erityisesti, kun otetaan huomioon Vietnamille LIS-kalastukseen 
liittyvien puutteiden vuoksi annettu keltainen kortti; pitää välttämättömänä, että tämän 
kiintiön ehdoksi asetetaan näiden puutteiden korjaaminen ja että seurataan 
tämäntyyppisten kiintiöiden vaikutusta EU:n teollisuuteen ja markkinoihin;

16. ilmaisee pettymyksensä vapaakauppasopimuksen 12.26 artiklan 2 kohdan määräyksiin, 
joiden mukaan tuotetta ei periaatteessa saa lisätä niiden maantieteellisten merkintöjen 
luetteloon, jotka on suojattava asianomaisen osapuolen alueella, jos kyseinen tuote on jo 
merkitty jommankumman osapuolen asiaankuuluvaan rekisteriin 
vapaakauppasopimuksen allekirjoituspäivänä; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
sisällyttää kaikki maantieteellisellä alkuperämerkinnällä suojatut EU:n kalastustuotteet 
vapaakauppasopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan 12 lukuun;

17. muistuttaa, että ”keltaista korttia” olisi pidettävä keinona vaatia Vietnamin viranomaisia 
jatkamaan toimiaan LIS-kalastuksen torjumiseksi; katsoo, että keltaisen kortin 
voimassaolon jatkamista olisi täydennettävä selkeillä toiminnallisilla tavoitteilla ja 
aikatauluilla, jotta voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja antaa tälle 
seuraamukselle rakentava ulottuvuus; muistuttaa lisäksi, että keltaisen kortin 
peruuttamisen ehtona on oltava kaikkien EU:n vuonna 2017 antamien suositusten 
täysimääräinen ja tehokas täytäntöönpano;

18. kehottaa komissiota antamaan Vietnamille erityistä taloudellista ja teknistä tukea kala- 
ja äyriäistuotteiden ympäristöä koskevien kestävyysvaatimusten täytäntöönpanon 
helpottamiseksi; kehottaa lisäksi komissiota kannustamaan yksittäisiä vietnamilaisia 
kalastuselinkeinon muotoja kestävän kehityksen vaatimusten täyttämiseen;

19. korostaa vastuullisen kauppapolitiikan merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanon välineenä;

20. muistuttaa, että LIS-asetus on tehokkain väline kestävän kalastuksen varmistamiseksi 
maailmanlaajuisesti, ja ilmaisee huolensa kauppaetuuksien myöntämisestä maalle, 
johon sovelletaan keltaisen kortin menettelyä; kehottaa komissiota seuraamaan edelleen 
Vietnamin pyrkimyksiä varmistaa lisäedistyminen LIS-kalastuksen torjunnassa ja 
hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia sen käytettävissä olevia välineitä, myös 
”punaista korttia”, jos Vietnam ei täytä kestävälle kalastukselle ja kalojen ja äyriäisten 
turvalliselle tuonnille EU:n markkinoille asetettuja ehtoja; kehottaa komissiota 
sisällyttämään tuleviin sopimuksiin suojatoimenpiteitä, kuten mahdollisuuden 
lakkauttaa kalastustuotteiden tullietuudet, kunnes keltainen kortti on poistettu.
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