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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (LPS) 13.9 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo tiriamosios misijos į Vietnamą (2018 m. spalio 28 d. – lapkričio 
1 d.) išvadas ir į 2018 m. gegužės mėn. Komisijos atliktą šalies pažangos kovojant su 
neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba po to, kai 2017 m. 
spalio 23 d. Komisija pranešė apie geltonąją kortelę, vertinimą,

– atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės 
politikos128 straipsnio 2 dalies b punktą,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl kontrolės priemonių, kurias 
naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, 
įgyvendinimo2,

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. 
Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497),

A. kadangi ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime pripažįstama, kad svarbu 
užtikrinti jūrų gyvųjų išteklių ir ekosistemų išsaugojimą ir darnų valdymą, kartu 
skatinant darnią akvakultūrą, ir pagal 13.9 straipsnį numatoma bendradarbiauti kovojant 
su NNN žvejyba;

B. kadangi dėl didelių Vietnamo kontrolės sistemos trūkumų Europos Sąjunga 2017 m. 
jam, kaip šaliai, kuri nebendradarbiauja kovojant su NNN žvejyba, parodė geltonąją 
kortelę, kuri vis dar taikoma;

C. kadangi kai kuriems iš žuvų pagamintiems produktams, pvz., produktams, kurių KN 
kodai yra 1604 14 21 ir 1604 14 26, netaikomas LPS nustatytas bemuitis režimas, nes 
šie produktai kelia keblumų Europos Sąjungai;

D. kadangi pripažįstama, kad NNN žvejyba yra organizuoto nusikalstamumo jūrose forma, 
visame pasaulyje turinti pragaištingų padarinių aplinkos, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriais, ir dėl jos randasi nesąžininga konkurencija Europos žvejybos pramonei;

E. kadangi Vietnamas yra ketvirtas pagal dydį žuvų produktų gamintojas, po kurio eina 
Europos Sąjunga, ir ketvirtas pagal dydį akvakultūros produktų gamintojas;

F. kadangi ES yra didžiausia pasaulyje prekiautoja žvejybos ir akvakultūros produktais 
pagal vertę ir 2017 m. jos prekybos apimtis sudarė daugiau kaip 2,3 mlrd. EUR; kadangi 
ES importuoja daugiau kaip 65 proc. savo suvartojamų žuvų produktų ir yra viena iš 
didžiausių užsienio investuotojų Vietname;

1 OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0223.
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G. kadangi Vietnamas iki šiol užtikrino vieno geografine nuoroda (GN) pažymėto 
produkto – Phú Quốc (tai tam tikros rūšies žuvies padažas) – apsaugą suteikdamas jam 
saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN) pagal ES kokybės sistemas; kadangi LPS 
numatyta 169 ES geografinių nuorodų, apibūdinančių vynus, spiritinius gėrimus ir 
maisto produktus, apsauga Vietname ir atitinkamai 39 Vietnamo geografinių nuorodų 
apsauga ES;

H. kadangi Vietnamo rinką sudaro 95 mln. žmonių, turinčių senas žuvų ir akvakultūros 
produktų vartojimo tradicijas, ir jis yra antras pagal dydį ES prekybos partneris 
Pietryčių Azijos valstybių asociacijoje (ASEAN);  pabrėžia, kad žuvininkystė galėtų 
suteikti augimo galimybių ir duoti daug naudos Europos mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, ir mano, kad šis sektorius yra gyvybiškai svarbus Europos gerovei ir 
inovacijoms;

1. pripažįsta ir vertina tai, kad Vietnamo vyriausybė 2017 m. priėmė naują žuvininkystės 
sektoriaus pagrindų įstatymą, kuriame atsižvelgiama į tarptautinius ir regioninius 
įsipareigojimus, sutartis ir Komisijos pateiktas rekomendacijas, ir įvairių ne teisėkūros 
dokumentų; be to, palankiai vertina suderintas pastangas siekiant informuoti žvejus apie 
teisės aktus ir įsteigtas koordinuojamas stebėjimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo 
struktūras, skirtas veiksmingai kovoti su NNN žvejyba ir atgrasyti nuo jos, taip pat 
Vietnamo įsipareigojimą pateikti nacionalinį įgyvendinimo planą, skirtą užtikrinti, kad 
būtų laikomasi LPS nuostatų;

2. yra susirūpinęs dėl vadinamojo mėlynųjų laivų, priklausančių Vietnamo žvejams, 
reiškinio, kuris pastaraisiais metais pastebimas įvairių kaimyninių šalių, pvz., Tailando, 
Filipinų, Indonezijos ir Malaizijos, teritoriniuose vandenyse ir tokiose Ramiojo 
vandenyno valstybėse kaip Palau, Mikronezijoje, Papua Naujojoje Gvinėjoje, 
Saliamono salose, Vanuatu ir Naujojoje Kaledonijoje, taip pat Australijoje, ir kuris kelia 
ekonominių, socialinių ir saugumo problemų atitinkamoms valstybėms ir visam 
regionui; išreiškia viltį, kad valdžios institucijų pastangos nedelsiant duos gerų rezultatų 
palaikant ES ir Vietnamo santykius ir stabilumą platesniame Pietryčių Azijos regione;

3. palankiai vertina LPS prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje nustatytą 
bendradarbiavimo sistemą siekiant skatinti darnią akvakultūrą ir stiprinti partnerių 
bendradarbiavimą kovojant su NNN žvejyba;

4. pabrėžia, kad siekiant sėkmingai spręsti neteisėtos žvejybos keliamas problemas svarbu 
stiprinti konstruktyvų dialogą su Vietnamu, ir mano, kad LPS yra priemonė paskatinti 
Vietnamą dėti daugiau pastangų siekiant greitai sukurti reglamentavimo ir kontrolės 
sistemą, kad būtų veiksmingai kovojama su NNN žvejyba; 

5. pabrėžia, kad įsigaliojus LPS galėtų būti sudarytos sąlygos didesniam vaisingam abiejų 
šalių bendradarbiavimui siekiant veiksmingai įgyvendinti jo nuostatas dėl darnaus 
vystymosi; pabrėžia, kad tinkamas LPS įgyvendinimas galėtų paskatinti Vietnamą 
daryti pažangą laikantis ES standartų aplinkos, žvejybos valdymo, darbuotojų teisių ir 
socialinių teisių srityse, ir mano, kad toliau delsiant ratifikuoti susitarimą būtų pakenkta 
ES patikimumui ir Vietnamui daromai įtakai, ir apskritai jos geostrateginiams 
užmojams ASEAN regione;

6. palankiai vertina didesnį ASEAN valstybių narių regioninio masto bendradarbiavimą 
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žvejybos srityje;  palankiai vertina tai, kad Vietnamas įsipareigojo spręsti NNN 
žvejybos problemą: pateikė paraišką dėl visateisės narystės Vakarų ir vidurio Ramiojo 
vandenyno žuvininkystės komisijoje (WCPFC) ir 2019 m. sausio 3 d. prisijungė prie 
Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių (PSMA), kuris yra pirmasis privalomas 
specialiai kovai su NNN žvejyba skirtas tarptautinis susitarimas; abu šie veiksmai 
sudarys sąlygas ES ir Vietnamui stiprinti bendradarbiavimą ir parengti didesnio užmojo 
kovos su NNN žvejyba priemones;

7. atkreipia dėmesį į didžiulius iššūkius, kurių ir toliau kyla Vietnamo valdžios 
institucijoms dėl perteklinių labai suskaidyto žvejybos laivyno pajėgumų ir dėl pernelyg 
didelio jūrų išteklių naudojimo;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad buvo pranešta apie rimtus darbuotojų išnaudojimo atvejus 
Vietnamo žvejybos sektoriuje; atsižvelgdamas į tai, apgailestauja kad Vietnamas dar 
neratifikavo TDO konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje (TDO konvencija Nr. 188), 
ir primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas tai padaryti prieš įsigaliojant LPS;

9. primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ES ir Vietnamo veiklos vykdytojams, užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir 
užtikrinti, kad nė vienas Vietnamo produktas nebūtų pagamintas vykdant NNN žvejybą, 
užtikrinti visišką eksportui į ES skirtų žvejybos produktų atsekamumą, taip pat 
užtikrinti, kad tie produktai, prieš patekdami į ES rinką, atitiktų bendruosius sveikatos, 
aplinkos apsaugos, socialinius ir fitosanitarinius reikalavimus;

10. pabrėžia, kad reikia toliau stengtis siekiant, kad būtų užtikrintas veiksmingas naujos 
teisinės sistemos įgyvendinimas ir laikymasis, ypač provincijų lygmeniu, taip pat 
pabrėžia poreikį informuoti žvejybos sektoriaus vietos suinteresuotuosius subjektus apie 
reikalavimų laikymosi svarbą;  

11. primena, kad investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų sektorius yra susietos su 
sąlygomis, kaip apibrėžta Vietnamo investicijų programoje, pagal kurią, be kita ko, 
draudžiamos investicijos, kurios laikomos žalingomis aplinkai;

12. ragina Vietnamo valdžios institucijas skirti užtektinai finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
kovai su NNN žvejyba ir nacionaliniu, ir provincijų lygmeniu ir aktyviau vykdyti 
informuotumo didinimo kampanijas ir gebėjimų stiprinimo iniciatyvas siekiant atgrasyti 
nuo netinkamo antibiotikų naudojimo akvakultūroje ir neleisti, kad atsirastų atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM);

13. pabrėžia ES iniciatyvų politinio suderinamumo svarbą, ypač kalbant apie veiklą 
prekybos ir aplinkos srityse; pabrėžia, jog būtina, kad prekybos susitarimai būtų susieti 
ir suderinti su bendra žuvininkystės politika, įskaitant ES politiką dėl NNN žvejybos, ir 
kad būtų laikomasi LPS prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus nuostatų ir jos būtų 
nuosekliai taikomos; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad į būsimus prekybos 
susitarimus būtų veiksmingai integruojama įvairių sričių, įskaitant tausią žvejybą ir 
akvakultūrą, ES darnaus vystymosi politika ir užtikrinamas jos suderinamumas;

14. pabrėžia, kad prekyba žvejybos ir akvakultūros produktais ir lengvatiniai tarifai turėtų 
būti susieti su sąlygomis, pvz., turėtų būti kontroliuojami, stebimi, audituojami ir 
peržiūrimi Vietnamo kovos su NNN žvejyba veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai ir 
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Vietnamo pagal LPS 13.9 straipsnį prisiimti įsipareigojimai;

15. yra susirūpinęs dėl to, kad įtraukta 11 500 tonų tunų konservų eksporto į ES 
neapmokestinama tarifinė kvota, ir dėl jos poveikio ES konservų sektoriaus 
konkurencingumui, juo labiau kad Vietnamui parodyta geltonoji kortelė dėl pažeidimų, 
susijusių su NNN žvejyba; mano, jog šią kvotą reikia susieti su sąlyga, kad tokie 
trūkumai bus pašalinti, ir stebėti šios rūšies kvotos poveikį ES pramonei ir rinkai;

16. yra nusivylęs dėl LPS 12.26 straipsnio 2 dalies nuostatų, pagal kurias iš esmės 
neleidžiama įtraukti produkto į geografinių nuorodų, kurios turi būti saugomos 
atitinkamos šalies teritorijoje, sąrašą, jei tas produktas LPS pasirašymo dieną jau yra 
atitinkamame vienos iš šalių registre; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu, jog visi 
ES žuvininkystės produktai, turintys saugomą geografinę nuorodą, būtų įtraukti į LPS 
12 skyrių „Intelektinė nuosavybė“;

17. primena, kad geltonosios kortelės pranešimas turėtų būti laikomas priemone paraginti 
Vietnamo valdžios institucijas imtis kovos su NNN žvejybos veikla priemonių; mano, 
kad pratęsus geltonosios kortelės taikymą taip pat turėtų būti nustatyti aiškūs veiklos 
tikslai ir tvarkaraštis siekiant, kad būtų įgyvendintos reikalingos priemonės ir kad šiai 
sankcijai būtų suteiktas konstruktyvus aspektas; be to, primena, kad geltonosios kortelės 
atšaukimas turi būti susietas su sąlyga, kad bus visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintos 
visos ES 2017 m. pateiktos rekomendacijos;

18. ragina Komisiją teikti Vietnamui specialią finansinę ir techninę paramą siekiant 
palengvinti jūros gėrybių produktams taikomų ekologinio tvarumo standartų 
įgyvendinimą; be to, ragina Komisiją skatinti pavienius Vietnamo žuvininkystės 
sektorius siekiant padėti jiems laikytis tvarumo standartų;

19. pabrėžia atsakingos prekybos politikos, kaip priemonės įgyvendinti darnaus vystymosi 
tikslus, svarbą;

20. primena, kad NNN reglamentas yra veiksmingiausia priemonė siekiant užtikrinti tausią 
žvejybą pasauliniu mastu, ir reiškia susirūpinimą dėl lengvatinių prekybos sąlygų 
suteikimo šaliai, kuriai taikoma geltonosios kortelės procedūra; ragina Komisiją toliau 
stebėti Vietnamo pastangas siekiant užtikrinti, kad šalis toliau darytų pažangą 
kovodama su NNN žvejyba, ir pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, įskaitant 
raudonąją kortelę, tuo atveju, jei Vietnamas nevykdytų tausios žvejybos ir saugaus žuvų 
ir jūros gėrybių produktų importo į ES rinką sąlygų; ragina Komisiją būsimuose 
susitarimuose numatyti apsaugos priemones, pvz., galimybę sustabdyti lengvatinių 
tarifų taikymą žuvų produktams tol, kol bus panaikinta geltonoji kortelė.
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