
AD\1194264PT.docx PE641.153v03-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão das Pescas

2018/0356M(NLE)

3.12.2019

PARECER
da Comissão das Pescas

dirigido à Comissão do Comércio Internacional

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de 
Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do Vietname 
(2018/0356 M (NLE))

Relator de parecer: Pietro Bartolo



PE641.153v03-00 2/8 AD\1194264PT.docx

PT

PA_NonLeg



AD\1194264PT.docx 3/8 PE641.153v03-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Comércio Internacional, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o artigo 13.º, n.º 9, do Acordo de Comércio Livre (ACL) entre a União 
Europeia e o Vietname,

– Tendo em conta as conclusões da sua missão de informação ao Vietname (de 28 de 
outubro a 1 de novembro de 2018) e a avaliação da Comissão, de maio de 2018, sobre 
os progressos do país em matéria de luta contra a pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada (INN) na sequência da notificação pela Comissão de um «cartão 
amarelo» em 23 de outubro de 2017,

– Tendo em conta o artigo 28.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 
relativo à política comum das pescas1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 30 de maio de 2018, sobre a aplicação de medidas 
de controlo para a determinação da conformidade dos produtos da pesca com os 
critérios de acesso ao mercado da UE2.

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de outubro de 2015, intitulada 
«Comércio para todos: Rumo a uma política mais responsável em matéria de comércio e 
de investimento» (COM(2015)0497),

A. Considerando que o ACL–UE-Vietname reconhece a importância de assegurar a 
conservação e a gestão sustentável dos recursos e dos ecossistemas marinhos vivos, 
juntamente com a promoção de uma aquicultura sustentável, e que prevê a cooperação 
na luta contra a pesca INN, nos termos do artigo 13.º, n.º 9;

B. Considerando que, em 2017, foi atribuído ao Vietname um «cartão amarelo» pela UE – 
que ainda vigora –, enquanto país não colaborador na luta contra a pesca INN, devido às 
graves deficiências do seu sistema de controlo;

C. Considerando que alguns produtos à base de peixe, como os produtos com os códigos 
NC 1604 14 21 e 1604 14 26, não estão incluídos num regime de isenção de direitos 
aduaneiros do ACL, devido à sensibilidade destes produtos para a União Europeia;

D. Considerando que se reconhece que a pesca INN constitui um crime organizado nos 
mares, com impactos ambientais e socioeconómicos desastrosos a nível mundial e que 
cria uma concorrência desleal para o setor das pescas europeu;

E. Considerando que o Vietname é o quarto maior produtor mundial de peixe, seguido da 
União Europeia, e o quarto maior produtor de produtos da aquicultura;

F. Considerando que a UE é o maior comerciante mundial de produtos da pesca e da 
aquicultura em termos de valor, tendo gerado em 2017 um volume de trocas comerciais 

1 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
2 Textos aprovados, P8_TA(2018)0223.
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superior a 2,3 mil milhões de euros; considerando que a UE importa mais de 65 % dos 
produtos da pesca que consome e é um dos maiores investidores estrangeiros no 
Vietname;

G. Considerando que, até à data, o Vietname assegurou a proteção enquanto denominação 
de origem protegida (DOP) de um produto com indicação geográfica (IG) – Phú Quốc, 
um tipo de molho de peixe –  no quadro dos regimes de qualidade da UE; considerando 
que o ACL prevê a proteção de 169 indicações geográficas da UE para vinhos, bebidas 
espirituosas e produtos alimentares no Vietname e a proteção recíproca de 39 indicações 
geográficas vietnamitas na UE;

H. Considerando que o mercado do Vietname conta com 95 milhões de pessoas com 
tradições há muito estabelecidas no que respeita ao consumo de peixe e de produtos da 
aquicultura e que é o segundo maior parceiro comercial da UE na região da Associação 
das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN); sublinha o potencial de crescimento e os 
benefícios consideráveis que advêm das pescas para as pequenas e médias empresas 
europeias e considera que este setor da economia é de interesse vital para a prosperidade 
e a inovação europeias;

1. Reconhece e aprecia a adoção pelo Governo vietnamita, em 2017, de uma nova lei-
quadro para o setor das pescas, que tem em conta as obrigações internacionais e 
regionais, os acordos e as recomendações da Comissão, juntamente com vários 
documentos de direito derivado; congratula-se, além disso, com os esforços concertados 
para informar os pescadores sobre os regulamentos jurídicos e a criação de estruturas 
coordenadas de monitorização, controlo e aplicação empenhadas em combater e 
dissuadir eficazmente a pesca INN, bem como com o compromisso do Vietname em 
apresentar o seu plano nacional de execução para dar cumprimento às disposições do 
ACL;

2. Manifesta a sua preocupação com o chamado fenómeno de «barco azul» dos pescadores 
vietnamitas, praticado nos últimos anos nas águas territoriais de vários países vizinhos, 
como a Tailândia, as Filipinas, a Indonésia e a Malásia, assim como nos Estados do 
Pacífico, como Palau, Micronésia, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu e Nova 
Caledónia e, ainda, a Austrália, o que suscita preocupações de índole económica, mas 
também em termos sociais e de segurança para as nações afetadas e a região no seu 
conjunto; espera que os esforços envidados pelas autoridades se traduzam 
imediatamente em resultados, tanto para o bem comum das relações UE-Vietname, 
como para a estabilidade de toda a região do Sudeste Asiático;

3. Congratula-se com o quadro de cooperação estabelecido no capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL relativo à promoção da aquicultura sustentável e 
ao reforço da cooperação entre os parceiros na luta contra a pesca INN;

4. Sublinha a importância de reforçar o diálogo construtivo com o Vietname, a fim de 
enfrentar com êxito os desafios globais colocados pela pesca ilegal, e considera que o 
ACL constitui um sinal de incentivo ao Vietname para que intensifique os seus esforços 
de modo a estabelecer rapidamente um quadro de regulamentação e de controlo 
destinado a combater eficazmente a pesca INN;

5. Salienta que a entrada em vigor do ACL poderia criar condições para uma cooperação 
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significativa e profícua entre as duas partes, com vista a aplicar eficazmente as suas 
disposições em matéria de desenvolvimento sustentável; sublinha o facto de a aplicação 
adequada do ACL poder promover o cumprimento, por parte do Vietname, das normas 
da UE em matéria de ambiente, governação das pescas, direitos laborais e direitos 
sociais, e considera que qualquer novo atraso na ratificação comprometeria a 
credibilidade da UE e a sua influência no Vietname e as suas ambições geoestratégicas 
globais na região da ASEAN;

6. Congratula-se com a intensificação da cooperação regional em matéria de pesca entre os 
Estados membros da ASEAN; reconhece o compromisso do Vietname em lutar contra a 
pesca INN, solicitando a adesão de pleno direito à Comissão das Pescas do Pacífico 
Ocidental e Central (WCPFC) e aderindo, em 3 de janeiro de 2019, ao Acordo sobre 
medidas dos Estados do porto (PSMA), o primeiro acordo internacional vinculativo que 
visa especificamente a pesca INN, o que permitirá à UE e ao Vietname aprofundarem a 
sua cooperação e desenvolverem medidas mais ambiciosas para combater a pesca INN;

7. Sublinha os enormes desafios que as autoridades vietnamitas ainda enfrentam no que se 
refere à sobrecapacidade da sua altamente fragmentada frota pesqueira e à sobre-
exploração dos recursos marinhos;

8. Alerta para as graves violações dos direitos laborais denunciadas na indústria das pescas 
vietnamita; lamenta o facto de, neste contexto, o Vietname ainda não ter ratificado a 
Convenção da OIT sobre o trabalho no setor das pescas (Convenção da OIT nº. 188) e 
insta as autoridades vietnamitas a ratificá-la antes da entrada em vigor do ACL;

9. Insta as autoridades vietnamitas – com o objetivo de garantir condições de concorrência 
equitativas entre os operadores da UE e do Vietname – a prevenir a concorrência desleal 
e a garantir que nenhum produto vietnamita provenha de atividades INN, a assegurar a 
plena rastreabilidade dos produtos da pesca destinados à exportação para o mercado da 
UE e que os referidos produtos cumpram os requisitos gerais da UE em termos 
sanitários, ambientais, sociais e fitossanitários antes de entrarem no mercado da UE;

10. Salienta a necessidade de esforços adicionais para garantir a aplicação e o cumprimento 
do novo quadro jurídico, em especial ao nível das províncias, assim como a necessidade 
de comunicar a importância do respeito deste quadro às partes interessadas locais do 
setor das pescas;

11. Recorda que os produtos da pesca e da aquicultura são setores de investimento sujeitos 
a determinadas condições, tal como descrito no quadro de investimentos do Vietname, 
que proíbe quaisquer investimentos considerados prejudiciais para o ambiente, entre 
outros domínios;

12. Incentiva as autoridades vietnamitas a afetarem recursos financeiros e humanos 
suficientes à luta contra a pesca INN, tanto a nível nacional como provincial, e a 
intensificarem as campanhas de sensibilização e as iniciativas de reforço das 
capacidades para desencorajar o uso inadequado de antibióticos na aquicultura e 
prevenir o aparecimento da resistência aos agentes antimicrobianos (RAM);

13. Realça a importância da coerência política das iniciativas da UE, em especial no que se 
refere às atividades comerciais e ambientais; salienta a necessidade de os acordos 
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comerciais serem relacionados e alinhados com a política comum das pescas, incluindo 
as políticas em matéria de pesca INN da UE, e de as disposições do capítulo ACL sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável serem respeitadas e tratadas de forma coerente; 
insta, por conseguinte, a Comissão a assegurar a integração efetiva das várias políticas 
de desenvolvimento sustentável da UE e a respetiva coerência política, incluindo a 
pesca sustentável e a aquicultura, no âmbito de futuros acordos comerciais;

14. Frisa que as trocas comerciais no domínio das pescas e dos produtos da aquicultura, 
assim como as tarifas preferenciais, devem ser acompanhadas de condições, como 
medidas de controlo, supervisão, auditoria e reavaliação dos resultados da aplicação do 
plano de ação vietnamita para combater a pesca INN e dos compromissos assumidos 
pelo Vietname ao abrigo do artigo 13.9, do ACL;

15. Regista com preocupação a inclusão de uma quota de 11 500 toneladas para a 
exportação para a UE de conservas de atum isentas direitos aduaneiros e o respetivo 
impacto na competitividade do sector das conservas da União, especialmente porque foi 
atribuído ao Vietname um «cartão amarelo» por lacunas relacionadas com a pesca INN; 
considera necessário condicionar este contingente à eliminação das lacunas e 
monitorizar o impacto dessas quotas na indústria e no mercado comunitário;

16. Manifesta a sua desilusão face às disposições do artigo 12.26, n.º 2, do ACL UE-
Vietname, que não permitem, em princípio, que se adicione um produto à lista de 
indicações geográficas – que devem ser protegidas no território da respetiva parte – se o 
dito produto já tiver sido registado por qualquer uma das partes à data de assinatura do 
ACL; insiste na importância, neste âmbito, de incluir todos os produtos da pesca da UE 
protegidos com uma indicação geográfica de origem no capítulo 12 do ACL relativo à 
propriedade intelectual;

17. Recorda que o «cartão amarelo» deve ser considerado um meio para exortar as 
autoridades vietnamitas a tomarem medidas para lutar contra as atividades de pesca 
INN; considera que uma nova prorrogação do «cartão amarelo» deve ser acompanhada 
de metas e prazos operacionais claros, com vista a implementar as medidas necessárias 
e a conferir uma dimensão construtiva a esta sanção; recorda, ademais, que qualquer 
revogação do «cartão amarelo» deve ser condicionada à aplicação plena e efetiva de 
todas as recomendações formuladas pela UE em 2017;

18. Exorta a Comissão a prestar apoio financeiro e técnico específico ao Vietname, a fim de 
facilitar a aplicação de normas de sustentabilidade ambiental para os produtos do mar; 
solicita ainda à Comissão que incentive as atividades de pesca vietnamita individuais, 
de molde a contribuir para o cumprimento das normas de sustentabilidade;

19. Sublinha a importância de uma política comercial responsável enquanto instrumento 
para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

20. Recorda que o Regulamento INN é o instrumento mais eficaz para garantir uma pesca 
sustentável a nível mundial e manifesta a sua preocupação com a concessão de 
condições de comércio preferenciais a um país sujeito ao procedimento de «cartão 
amarelo»; insta a Comissão a prosseguir o acompanhamento dos esforços do Vietname 
para garantir que o país continue a registar progressos na luta contra a pesca INN e a 
utilizar plenamente todos os instrumentos à sua disposição, incluindo o «cartão 
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vermelho», caso o Vietname não cumpra as condições para uma pesca sustentável e 
importações seguras de peixe e de produtos do mar para o mercado da UE; exorta a 
Comissão a prever medidas de salvaguarda em futuros acordos, como a possibilidade de 
suspender os direitos preferenciais aplicáveis aos produtos da pesca até à suspensão do 
«cartão amarelo».
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