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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Halászati Bizottság

2018/0356M(NLE)

3.12.2019

VÉLEMÉNY
a Halászati Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat 
tervezetéről 
(2018/0356 M (NLE))

A vélemény előadója: Pietro Bartolo



PE641.153v04-00 2/8 AD\1194264HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1194264HU.docx 3/8 PE641.153v04-00

HU

JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

– tekintettel az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikkének (9) 
bekezdésére,

– tekintettel a (2018. október 28. és november 1. közötti) vietnámi tényfeltáró látogatása 
nyomán megfogalmazott következtetésekre és a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat visszaszorítása terén az ország által elért eredményekről szóló, a 
Bizottság által 2017. október 23-án egy „sárga lap” kiadásáról küldött értesítést 
követően készített, 2018. májusi bizottsági értékelésre,

– tekintettel a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet1 28. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjára,

– tekintettel az uniós piacra jutási kritériumokkal rendelkező halászati termékek 
megfelelőségének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtásáról 
szóló, 2018. május 30-i állásfoglalására2,

– tekintettel "A felelősebb kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című, 2015. október 
14-i bizottsági közleményre (COM(2015)0497),

A. mivel az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás elismeri az élő tengeri 
erőforrások és ökoszisztémák megőrzése és fenntartható kezelése biztosításának 
fontosságát a fenntartható akvakultúra előmozdítása mellett, és a 13. cikk (9) bekezdése 
értelmében együttműködést irányoz elő a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat elleni küzdelem terén;

B. mivel 2017-ben az Európai Unió „sárga lapot” adott ki Vietnámnak mint a jogellenes, 
szabályozatlan és be nem jelentett halászat elleni küzdelemben nem együttműködő 
országnak az ellenőrzési rendszer súlyos hiányosságai miatt, és az továbbra is 
érvényben van;

C. mivel halat tartalmazó egyes termékek, például az 1604 14 21 és az 1604 14 26 KN-kód 
alá tartozó termékek nem tartoznak az szabadkereskedelmi megállapodás vámmentes 
rendszerének hatálya alá, mert e termékeket az Európai Unió "érzékenyeknek" tekinti;

D. mivel elismert tény, hogy a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat a 
tengeren folytatott szervezett bűnözésnek minősül, amely világszerte katasztrofális 
környezeti és társadalmi-gazdasági hatásokkal kár, és tisztességtelen versenyt teremt az 
európai halászati ágazat számára;

E. mivel Vietnám a világ negyedik legnagyobb haltermelője, az Európai Uniót közvetlenül 
megelőzve, és az akvakultúra-termékek negyedik legnagyobb termelője;

1 HL L 354., 2013.12.28., 22. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0223.
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F. mivel az EU folytatja a világon az értékét tekintve legnagyobb mértékű kereskedelmet 
halászati és akvakultúra-termékekkel, és a kereskedelem volumene 2017-ben elérte a 
több mint 2,3 milliárd eurót; mivel az Unió az általa elfogyasztott haltermékek több 
mint 65%-át importálja, és Vietnám egyik legfőbb külföldi befektetője;

G. mivel Vietnám mindmáig egyetlen földrajzi árujelzővel ellátott terméket, egy Phú Quốc 
elnevezésű halszószt helyezett az uniós minőségrendszereken belül oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés (OEM) védelme alá; mivel a szabadkereskedelmi megállapodás 169 
uniós bort, szeszes italt és élelmiszer földrajzi árujelzője számára irányoz elő oltalmat 
Vietnámban, és a kölcsönösség szellemében 39 vietnámi földrajzi árujelző számára az 
EU-ban;

H. mivel Vietnám 95 millió fős piaccal rendelkezik, hosszú múltra visszatekintő 
hagyományokkal a halak és akvakultúra-termékek fogyasztása terén, és az Unió 
második legnagyobb kereskedelmi partnere a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének 
(ASEAN) térségében; hangsúlyozza, hogy a halászat komoly növekedési potenciált és 
jelentős előnyöket kínálhat az európai kis- és középvállalkozások számára, és ezt az 
ágazatot az európai jólét és innováció szempontjából létfontosságúnak tekinti;

1. nagyra értékeli és elismeri, hogy a vietnámi kormány 2017-ben új kerettörvényt és 
különböző, nem jogszabály jellegű dokumentumokat fogadott el a halászati ágazatra 
vonatkozóan, amely figyelembe veszi a nemzetközi és regionális kötelezettségeket, 
megállapodásokat és a Bizottság ajánlásait;  nagyra értékeli továbbá a halászok jogi 
szabályozásról való tájékoztatására irányuló, összehangolt erőfeszítéseket és a 
koordinált nyomonkövetési, ellenőrzési és végrehajtási struktúrák létrehozását, amelyek 
elkötelezettek a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat hatékony 
kezelése és az attól való elrettentés iránt, valamint Vietnám azon kötelezettségvállalását, 
hogy ismerteti a szabadkereskedelmi megállapodás rendelkezéseinek való megfelelésre 
vonatkozó nemzeti végrehajtási tervét;

2. aggodalmát fejezi ki a vietnámi halászok magatartása, az úgynevezett „kékhajó-
jelenség" miatt, amelyre az elmúlt években több szomszédos ország (többek között 
Thaiföld, a Fülöp-szigetek, Indonézia és Malajzia), egyes csendes-óceáni államok 
(Palau, Mikronézia, Pápua Új-Guinea, a Salamon-szigetek, Vanuatu és Új-Kaledónia) 
és Ausztrália felségvizein is sor került, gazdasági, társadalmi és biztonsági szempontból 
is aggályokat ébresztve az érintett nemzetekben és a régió egészében; abbéli reményét 
fejezi ki, hogy a hatóságok erőfeszítései közvetlenül mind az EU és Vietnám közötti 
kapcsolatokat, mind a tágabb értelemben vett délkelet-ázsiai régió stabilitását fogják 
szolgálni;

3. nagyra értékeli a szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelemről és fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetében előirányzott, a fenntartható akvakultúra előmozdítására és 
a felek közötti, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem 
terén folytatott együttműködés megerősítésére irányuló együttműködési keretet;

4. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a Vietnámmal folytatott konstruktív párbeszédet 
a jogellenes halászat jelentette globális kihívások sikeres kezelése érdekében, és úgy 
ítéli meg, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás ösztönzésként szolgál Vietnám 
számára ahhoz, hogy megkettőzze a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat elleni hatékony küzdelmet célzó szabályozási és ellenőrzési keret gyors 
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létrehozására irányuló erőfeszítéseit;

5. hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépése megteremtheti 
majd a két fél közötti jelentős és gyümölcsöző együttműködés feltételeit a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó rendelkezések hatékony végrehajtása tekintetében; hangsúlyozza, 
hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megfelelő végrehajtása előmozdíthatja 
Vietnámnak a környezetvédelemre, a halászati irányításra, a munkavállalói jogokra és 
szociális jogokra vonatkozó uniós normáknak való megfelelését, és úgy ítéli meg, hogy 
a ratifikáció bármely további késedelme veszélyeztetné az Unió hitelességét és 
Vietnámra gyakorolt befolyását, illetve az ASEAN-régión belüli általános geostratégiai 
törekvéseit;

6. nagyra értékeli az ASEAN-tagállamok közötti fokozott regionális halászati 
együttműködést; elismeri, hogy Vietnám kötelezettséget vállalt a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászat kezelésére azáltal, hogy teljes jogú tagságot 
kérelmezett a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottságon (WCPFC) belül, 
valamint 2019. január 3-án csatlakozott a kikötő szerinti államokról szóló 
megállapodáshoz (PSMA), amely a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászat felszámolására irányuló első, kötelező erejű nemzetközi megállapodás, 
valamint hogy mindkettő lehetővé teszi majd az Unió és Vietnám számára, hogy a 
jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat kezelése céljából elmélyítsék 
együttműködésüket és ambiciózusabb intézkedéseket dolgozzanak ki;

7. hangsúlyozza, hogy a vietnámi hatóságok továbbra is jelentős kihívásokkal 
szembesülnek a rendkívül széttagolt halászflotta túlzott kapacitása és a tengeri 
erőforrások túlzott kiaknázása tekintetében;

8. hangsúlyozza, hogy a vietnámi halászati ágazatban súlyos munkaügyi visszaélésekről 
érkeznek jelentések; ezzel összefüggésben sajnálja, hogy Vietnám még nem ratifikálta a 
halászati ágazat munkafeltételeiről szóló ILO-egyezményt (ILO C188), és 
nyomatékosan felszólítja a vietnámi hatóságokat, hogy még a szabadkereskedelmi 
megállapodás hatálybalépése előtt ezt tegyék meg;

9. nyomatékosan felszólítja a vietnámi hatóságokat, hogy az uniós és a vietnámi szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek garantálása, a tisztességtelen verseny megelőzése és 
annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen vietnámi termék se származzon jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan halászatból, biztosítsák az unió piacra szánt halászati 
termékek maradéktalan nyomonkövethetőségét és azt, hogy e termékek az uniós piacra 
való belépés előtt megfeleljenek az Unió általános egészségügyi, környezetvédelmi, 
szociális és növény-egészségügyi követelményeinek;

10. hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség annak biztosítására, hogy az új 
jogi keretet hatékonyan végrehajtsák és érvényre juttassák, különösen tartományi 
szinten, valamint hogy a halászati ágazat helyi szereplőivel is megértessék a 
szabályoknak való megfelelés jelentőségét;

11. emlékeztet arra, hogy a halászati és akvakultúra-termékek a beruházások feltételhez 
kötött ágazatai, amint azt a vietnámi beruházási keret is leírja, amely többek között tiltja 
a környezetre károsnak ítélt beruházásokat;
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12. arra ösztönzi a vietnámi hatóságokat, hogy mind nemzeti, mind tartományi szinten 
különítsenek el elegendő pénzügyi és humán erőforrást a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem számára, továbbá fokozzák a figyelemfelhívó 
kampányokat és a kapacitásépítési kezdeményezéseket annak érdekében, hogy 
visszaszorítsák az antibiotikumok nem megfelelő használatát az akvakultúrában, és 
megelőzzék az antimikrobiális rezisztencia (AMR) felbukkanását;

13. hangsúlyozza az uniós kezdeményezések közötti politikai koherencia fontosságát, 
különös tekintettel a kereskedelmi és a környezetvédelmi tevékenységekre; kiemeli, 
hogy a kereskedelmi megállapodásokat össze kell kapcsolni és hangolni a közös 
halászati politikával, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra 
vonatkozó uniós politikát is, valamint hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetének rendelkezéseit tiszteletben 
kell tartani és következetesen kell alkalmazni; felhívja ezért a Bizottságot, hogy a 
jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban biztosítsa a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos különböző uniós politikák hatékony érvényesítését és koherenciáját, 
ideértve a fenntartható halászatot és akvakultúrát is;

14. hangsúlyozza, hogy a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmét és a 
preferenciális vámokat feltételekkel, például a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászati tevékenységek kezelését célzó vietnámi cselekvési tervhez és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikkének (9) bekezdése szerint Vietnám által 
vállalt kötelezettségekhez kapcsolódó ellenőrzésekkel, nyomon követéssel, auditokkal 
és a végrehajtás felülvizsgálatával is össze kell kapcsolni;

15. aggodalommal jegyzi meg, hogy az EU-ba irányuló exportra vonatkozóan 500 tonna 
vámmentes tonhalkonzerv-kvótát vezettek be, ez ugyanis károsan hat az uniós 
konzervágazat versenyképességére, különös tekintettel arra, hogy Vietnám a jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan halászattal kapcsolatos hiányosságok miatt jelenleg is 
az uniós hatóságok által kiadott „sárga lap” hatálya alatt áll; úgy véli, hogy e kvóta 
feltételéül kell szabni e hiányosságok felszámolását, és nyomon kell követni az ilyen 
kontingenseknek az uniós iparra és piacra gyakorolt hatásait;

16. csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 12.26. 
cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezések elvileg kizárják egy termék felvételét 
az érintett fél területén oltalomban részesítendő földrajzi árujelzők jegyzékére, ha az 
adott termék a szabadkereskedelmi megállapodás aláírásának napján már szerepel 
valamelyik fél vonatkozó nyilvántartásában; ezzel összefüggésben hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás szellemi tulajdonról szóló 12. 
fejezetébe a földrajzi árujelzőkkel védett valamennyi uniós halászati termék is 
bekerüljön;

17. emlékeztet arra, hogy a „sárga lapról” szóló értesítést arra irányuló nyomatékos 
felszólításnak kell tekinteni, hogy a vietnámi hatóságok fokozzák a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászati tevékenységek kezelésére irányuló erőfeszítéseiket; 
úgy véli, hogy a „sárga lap” további kiterjesztéséhez egyértelmű operatív 
célkitűzéseknek és ütemterveknek kell társulniuk azzal a céllal, hogy a szükséges 
intézkedéseket meghozzák, és hogy e szankció építő jellegű legyen; emlékeztet egyúttal 
arra, hogy a „sárga lap” visszavonásának feltételéül kell szabni az Unió által 2017-ben 
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megfogalmazott valamennyi ajánlás maradéktalan és hatékony végrehajtását;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson egyedi pénzügyi és technikai támogatást 
Vietnámnak a tengeri eredetű élelmiszerekre vonatkozó környezeti fenntarthatósági 
előírások végrehajtásának megkönnyítése érdekében; felszólítja továbbá a Bizottságot, 
hogy ösztönözze a Vietnámban halászattal foglalkozó szereplőket a fenntarthatósági 
előírások betartására;

19. hangsúlyozza, hogy a felelősségteljes kereskedelempolitika fontos szerepet tölt be a 
fenntartható fejlődési célok végrehajtásának biztosításában;

20. emlékeztet arra, hogy a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló 
rendelet a fenntartható halászat globális szinten történő biztosításának leghatékonyabb 
eszköze, és aggodalmának ad hangot amiatt, hogy preferenciális kereskedelmi 
feltételeket kínálnak egy olyan országnak, amely a „sárga lapos” eljárás hatálya alatt áll; 
felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse nyomon Vietnám arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy biztosítsa, hogy az ország eredményeket érjen el a jogellenes, be 
nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén, és amennyiben Vietnám 
nem tenne eleget a fenntartható halászattal, illetve a halak és tengeri eredetű 
élelmiszerek uniós piacra irányuló exportjának biztonságosságával kapcsolatos 
feltételeknek, úgy maradéktalanul használja ki a rendelkezésére álló valamennyi 
eszközt, a „piros lapot” is beleértve; felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeli 
megállapodásokba foglaljon bele védintézkedéseket, például a halászati termékekre 
vonatkozó preferenciális vámtarifák felfüggesztésének lehetőségét a „sárga lap” 
feloldásáig.
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