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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Artikolu 13.9 tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) bejn l-UE u l-
Vjetnam,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni tiegħu fil-
Vjetnam (bejn it-28 ta' Ottubru u l-1 ta' Novembru 2018) u l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni ta' Mejju 2018 dwar il-progress tal-pajjiż fl-indirizzar tas-sajd illegali, 
mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) wara n-notifika min-naħa tal-Kummissjoni tal-
"karta s-safra" fit-23 ta' Ottubru 2017,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 28(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni ta' 
miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' 
aċċess għas-suq tal-UE2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 intitolata 
"Kummerċ għal kulħadd: Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-
investiment "(COM(2015)0497),

A. billi l-FTA bejn l-UE u l-Vjetnam jirrikonoxxi l-importanza li jiġu żgurati l-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u l-ekosistemi ħajjin tal-baħar, 
flimkien mal-promozzjoni ta' akkwakultura sostenibbli, u jipprevedi kooperazzjoni fil-
ġlieda kontra s-sajd IUU skont l-Artikolu 13.9;

B. billi fl-2017 l-Unjoni Ewropea indirizzat "karta safra" lill-Vjetnam, li għadha 
applikabbli, bħala pajjiż li ma jikkooperax fil-ġlieda kontra s-sajd IUU minħabba n-
nuqqasijiet serji fis-sistema ta' kontroll tiegħu;

C. billi ċerti prodotti bbażati fuq il-ħut, bħal dawk li għandhom kodiċijiet NM 1604 14 21 
u 1604 14 26, mhumiex inklużi fir-reġim ta' eżenzjoni mid-dazju fl-FTA minħabba s-
sensittività tagħhom għall-Unjoni Ewropea;

D. billi huwa rikonoxxut li s-sajd IUU hu meqjus bħala l-kriminalità organizzata tal-ibħra 
li għandha impatti ambjentali u soċjoekonomiċi diżastrużi fid-dinja kollha u toħloq 
kompetizzjoni inġusta għall-industrija Ewropea tas-sajd;

E. billi l-Vjetnam huwa r-raba' l-akbar produttur tal-ħut fid-dinja, segwit mill-Unjoni 
Ewropea, u r-raba' l-akbar produttur ta' prodotti tal-akkwakultura;

F. billi, mil-lat ta' valur, l-UE hija l-akbar negozjant fid-dinja ta' prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura, wara li ġġenerat volum ta' kummerċ ta' aktar minn EUR 2,3 biljun fl-
2017; billi l-UE timporta aktar minn 65 % tal-prodotti tal-ħut li tikkonsma u hija waħda 

1 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0223.
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mill-akbar investituri barranin fil-Vjetnam;

G. billi l-Vjetnam s'issa kiseb protezzjoni għal prodott ta' indikazzjoni ġeografika (IĠ) 
wieħed – Phú Quốc, varjetà ta' zalza tal-ħut – bħala denominazzjoni ta' oriġini protetta 
(DOP) fi ħdan l-iskemi ta' kwalità tal-UE; billi l-FTA jipprevedi l-protezzjoni ta' 169 IĠ 
tal-UE għal inbejjed, spirti u prodotti tal-ikel fil-Vjetnam u protezzjoni reċiproka għal 
39 IĠ Vjetnamiżi fl-UE;

H. billi l-Vjetnam għandu suq ta' 95 miljun persuna bi tradizzjonijiet li ilhom stabbiliti 
żmien twil fil-konsum ta' ħut u prodotti tal-akkwakultura, u huwa t-tieni l-akbar sieħeb 
kummerċjali tal-UE fir-reġjun tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja 
(ASEAN); jissottolinja l-potenzjal għat-tkabbir u l-benefiċċji sinifikanti li s-sajd jista' 
jagħti lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju Ewropej u jqis li dan is-settur huwa ta' interess 
vitali għall-prosperità u l-innovazzjoni Ewropej;

1. Jirrikonoxxi u japprezza l-fatt li fl-2017 il-Gvern Vjetnamiż adotta liġi qafas ġdida 
għas-settur tas-sajd, li tqis l-obbligi u l-ftehimiet internazzjonali u reġjonali, kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni, flimkien ma' diversi dokumenti mhux 
leġiżlattivi; japprezza, barra minn hekk, l-isforzi miftiehma biex is-sajjieda jiġu 
infurmati dwar ir-regolamenti legali u t-twaqqif ta' strutturi koordinati ta' monitoraġġ, ta' 
kontroll u ta' infurzar li huma impenjati li jindirizzaw b'mod effettiv u li jiskoraġġixxu 
s-sajd IUU, kif ukoll l-impenn tal-Vjetnam li jippreżenta l-pjan ta' implimentazzjoni 
nazzjonali tiegħu għall-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-FTA;

2. Jinsab imħasseb dwar il-fenomenu tal-hekk imsejħa "dgħajsa blu" tas-sajjieda 
Vjetnamiżi, li fis-snin reċenti kien qed jiġi pprattikat fl-ibħra territorjali ta' diversi 
pajjiżi ġirien bħat-Tajlandja, il-Filippini, l-Indoneżja u l-Malasja, fl-Istati tal-Paċifiku 
bħall-Palau, il-Mikroneżja, il-Papua New Guinea, il-Gżejjer Solomon, il-Vanuatu u n-
New Caledonia, u fl-Awstralja, u ħoloq tħassib ekonomiku, soċjali u ta' sigurtà għan-
nazzjonijiet affettwati u għar-reġjun kollu kemm hu; jesprimi t-tama li l-isforzi li 
għamlu l-awtoritajiet se jservu minnufih għall-ġid komuni tar-relazzjonijiet bejn l-UE u 
l-Vjetnam u l-istabbiltà tar-reġjun usa' tax-Xlokk tal-Asja;

3. Japprezza l-qafas għall-kooperazzjoni stabbilit fil-Kapitolu dwar il-Kummerċ u l-
Iżvilupp Sostenibbli tal-FTA fir-rigward tat-trawwim ta' akkwakultura sostenibbli u t-
tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn is-sħab fil-ġlieda kontra s-sajd IUU;

4. Jissottolinja l-importanza li jissaħħaħ id-djalogu kostruttiv mal-Vjetnam sabiex jiġu 
indirizzati b'suċċess l-isfidi globali kkawżati mis-sajd illegali u jqis li l-FTA jservi bħala 
sinjal ta' inkoraġġiment għall-Vjetnam biex jirdoppja l-isforzi tiegħu ħalli jistabbilixxi 
malajr qafas regolatorju u ta' kontroll biex jiġġieled b'mod effettiv is-sajd IUU;

5. Jenfasizza li d-dħul fis-seħħ tal-FTA jista' joħloq il-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni 
kbira u produttiva bejn iż-żewġ partijiet bil-għan li jiġu implimentati b'mod effettiv id-
dispożizzjonijiet tiegħu dwar l-iżvilupp sostenibbli; jissottolinja l-fatt li l-
implimentazzjoni xierqa tal-FTA tista' ssaħħaħ il-konformità tal-Vjetnam mal-
istandards tal-UE dwar l-ambjent, il-governanza tas-sajd, id-drittijiet tax-xogħol u d-
drittijiet soċjali, u jqis li kwalunkwe dewmien ulterjuri għar-ratifika jipperikola l-
kredibbiltà u l-influwenza tal-UE fuq il-Vjetnam u l-ambizzjonijiet ġeostrateġiċi 
ġenerali tagħha fir-reġjun tal-ASEAN;
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6. Japprezza l-kooperazzjoni dejjem akbar fil-qasam tas-sajd fir-reġjun bejn l-Istati 
Membri tal-ASEAN; jirrikonoxxi l-impenn tal-Vjetnam li jindirizza s-sajd IUU billi 
applika għal sħubija sħiħa fil-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-
Paċifiku Ċentrali (WCPFC) u billi aderixxa, fit-3 ta' Jannar 2019, mal-Ftehim dwar 
Miżuri tal-Istat tal-Port (PSMA), l-ewwel ftehim internazzjonali vinkolanti li 
speċifikament jimmira s-sajd IUU, żewġ ftehimiet li jippermettu lill-UE u lill-Vjetnam 
japprofondixxu l-kooperazzjoni tagħhom u jiżviluppaw miżuri aktar ambizzjużi biex 
jindirizzaw is-sajd IUU;

7. Jenfasizza l-isfidi enormi li għadhom qed iħabbtu wiċċhom magħhom l-awtoritajiet 
Vjetnamiżi fir-rigward tal-kapaċità żejda tal-flotta tas-sajd tal-pajjiż, li hi frammentata 
ħafna, u l-isfruttament żejjed tar-riżorsi tal-baħar;

8. Jenfasizza l-abbużi serji tax-xogħol li ġew irrappurtati fl-industrija tas-sajd Vjetnamiża; 
jiddispjaċih dwar il-fatt, f'dan il-kuntest, li l-Vjetnam għadu ma rratifikax il-
Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd tal-ILO (ILO C188) u jħeġġeġ lill-awtoritajiet 
Vjetnamiżi biex jagħmlu dan qabel id-dħul fis-seħħ tal-FTA;

9. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Vjetnamiżi, bil-għan li jiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi bejn 
l-operaturi tal-UE u dawk Vjetnamiżi, jipprevjenu l-kompetizzjoni inġusta u jiżguraw li 
l-ebda prodott Vjetnamiż ma joriġina minn sajd IUU, jiżguraw it-traċċabilità sħiħa tal-
prodotti tas-sajd destinati għall-esportazzjoni lejn is-suq tal-UE u li dawk il-prodotti 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-saħħa ġenerali, ambjentali, soċjali u fitosanitarji tal-UE 
qabel ma jidħlu fis-suq tal-UE;

10. Jisħaq fuq il-ħtieġa għal aktar sforzi biex jiġi żgurat li l-qafas legali l-ġdid jiġi 
implimentat u infurzat b'mod effettiv, b'mod partikolari fil-livell provinċjali, u biex tiġi 
kkomunikata l-importanza tal-konformità lill-partijiet ikkonċernati lokali fis-settur tas-
sajd;

11. Ifakkar li, kif deskritt fil-qafas tal-investiment tal-Vjetnam, il-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura huma setturi kundizzjonali għal investiment li jipprojbixxi kwalunkwe 
investiment meqjus detrimentali għall-ambjent, fost oqsma oħra;

12. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Vjetnamiżi jallokaw biżżejjed riżorsi finanzjarji u umani għall-
ġlieda kontra s-sajd IUU kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak provinċjali u biex iżidu 
l-kampanji ta' sensibilizzazzjoni u inizjattivi ta' bini ta' kapaċità ħalli jiskoraġġixxu l-
użu mhux xieraq tal-antibijotiċi fl-akkwakultura u jevitaw li tiżdied ir-reżistenza 
antimikrobika (AMR);

13. Jenfasizza l-importanza ta' koerenza politika fost l-inizjattivi tal-UE, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-attivitajiet kummerċjali u ambjentali; jenfasizza l-ħtieġa li l-ftehimiet 
kummerċjali jkunu konnessi u allinjati mal-Politika Komuni tas-Sajd, inkluża l-politika 
tal-UE dwar is-sajd IUU, u li d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu dwar il-Kummerċ u l-
Iżvilupp Sostenibbli tal-FTA jiġu rrispettati u ttrattati b'mod konsistenti; jistieden lill-
Kummissjoni, għalhekk, tiżgura l-integrazzjoni effettiva u l-koerenza tal-politika bejn 
id-diversi politiki ta' żvilupp sostenibbli tal-UE, inkluż is-sajd u l-akkwakultura 
sostenibbli, fi ħdan ftehimiet kummerċjali futuri;

14. Jenfasizza li l-kummerċ fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, u tariffi preferenzjali, 
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għandhom ikunu akkumpanjati minn kundizzjonijiet, bħal kontrolli, monitoraġġ, 
awditjar u rieżami tal-kisbiet fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Vjetnamiż biex 
jiġi indirizzat is-sajd IUU u l-impenji magħmula mill-Vjetnam skont l-Artikolu 13.9 tal-
FTA;

15. Jinsab imħasseb dwar l-inklużjoni ta' kwota ta' tariffa żero fuq l-esportazzjonijiet ta' 
11 500 tunnellata ta' tonn fil-laned lejn l-UE u l-impatt tagħha fuq il-kompetittività tas-
settur tal-ikel fil-laned tal-UE, mhux l-inqas fid-dawl tal-karta s-safra maħruġa lill-
Vjetnam għal nuqqasijiet relatati ma' sajd IUU; iqis li jeħtieġ li din il-kwota ssir 
kundizzjonali fuq ir-rimedjar ta' tali nuqqasijiet, u li jiġi mmonitorjat l-impatt ta' dan it-
tip ta' kwota fuq l-industrija u s-suq tal-UE;

16. Jesprimi d-diżappunt tiegħu għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12.26(2) tal-FTA, li fil-
prinċipju ma jippermettix li jiżdied prodott mal-lista tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi, li 
għandhom jiġu protetti fit-territorju tal-parti rispettiva, jekk dak il-prodott ikun diġà 
elenkat fir-reġistru rilevanti ta' xi waħda mill-partijiet fid-data tal-iffirmar tal-FTA; 
jisħaq fuq l-importanza, f'dan il-kuntest, tal-inklużjoni tal-prodotti kollha tas-sajd tal-UE 
protetti b'IĠ ta' oriġini fil-Kapitolu 12 tal-FTA dwar il-Proprjetà Intellettwali;

17. Ifakkar li n-notifika tal-"karta s-safra" għandha titqies bħala mezz ta' tħeġġiġ għall-
awtoritajiet Vjetnamiżi biex jieħdu miżuri ħalli jindirizzaw l-attivitajiet tas-sajd IUU; 
jemmen li estensjoni ulterjuri tal-karta s-safra għandha tkun akkumpanjata minn miri u 
skedi ta' żmien operattivi ċari bil-għan li jiġu implimentati l-miżuri meħtieġa u tingħata 
dimensjoni kostruttiva lil din is-sanzjoni; ifakkar, barra minn hekk, li r-revoka tal-karta 
s-safra għandha tkun kundizzjonali fuq l-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tar-
rakkomandazzjonijiet kollha magħmula mill-UE fl-2017;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ finanzjarju u tekniku speċifiku lill-Vjetnam 
sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' standards ta' sostenibbiltà ambjentali għall-
prodotti tal-frott tal-baħar; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tinċentiva s-sajd 
individwali Vjetnamiż biex tgħin ħalli jintlaħqu l-istandards ta' sostenibbiltà;

19. Jissottolinja l-importanza ta' politika kummerċjali responsabbli bħala strument għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

20. Ifakkar li r-Regolament IUU huwa l-aktar strument effettiv biex jiġi żgurat sajd 
sostenibbli f'livell globali u jesprimi tħassib dwar l-għoti ta' kundizzjonijiet kummerċjali 
preferenzjali lil pajjiż li jkun soġġett għal proċedura tal-karta s-safra; jistieden lill-
Kummissjoni tkompli timmonitorja l-isforzi tal-Vjetnam biex tiżgura li l-pajjiż ikompli 
jagħmel progress fil-ġlieda kontra s-sajd IUU u biex jagħmel użu sħiħ mill-għodod 
kollha għad-dispożizzjoni tiegħu, inkluża l-"karta l-ħamra", jekk il-Vjetnam jonqos 
milli jissodisfa l-kundizzjonijiet għal sajd sostenibbli u għal importazzjonijiet sikuri ta' 
ħut u prodotti tal-frott tal-baħar fis-suq tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
miżuri ta' salvagwardja fi ftehimiet futuri, bħall-possibbiltà li jiġu sospiżi tariffi 
preferenzjali fuq il-prodotti tal-ħut, sakemm titneħħa l-karta s-safra.
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