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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

– având în vedere articolul 13.9 din Acordul de liber schimb (ALS) UE-Vietnam,

– având în vedere concluziile misiunii sale de informare în Vietnam (din perioada 
28 octombrie - 1 noiembrie 2018) și evaluarea Comisiei din mai 2018 privind 
progresele înregistrate de această țară în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) în urma notificării de către Comisie a unui „cartonaș galben” la 
23 octombrie 2017,

– având în vedere articolul 28 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului1,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a 
măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de 
acces la piața UE2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru 
toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

A. întrucât ALS UE-Vietnam recunoaște că este important să se asigure conservarea și 
gestionarea durabilă a resurselor biologice și a ecosistemelor marine, împreună cu 
promovarea acvaculturii sustenabile și prevede cooperarea în domeniul combaterii 
pescuitului INN în conformitate cu articolul 13.9;

B. întrucât în 2017, Uniunea Europeană a dat Vietnamului un cartonaș galben, încă în 
vigoare, ca țară necooperantă în combaterea pescuitului INN din cauza gravelor 
deficiențe ale sistemului său de control;

C. întrucât unele produse pe bază de pește, cum ar fi cele cu codurile NC 1604 14 21 și 
1604 14 26, nu sunt incluse în regimul fără taxe vamale în cadrul ALS din cauza 
caracterului lor sensibil pentru Uniunea Europeană;

D. întrucât este recunoscut faptul că pescuitul INN este considerat activitate infracțională 
organizată pe mare, care are un impact ecologic și socioeconomic dezastruos la nivel 
mondial și creează o concurență neloială pentru industria europeană a pescuitului;

E. întrucât Vietnamul este al patrulea cel mai mare producător mondial de pește, urmat de 
Uniunea Europeană, și al patrulea cel mai mare producător de produse de acvacultură;

F. întrucât UE este cel mai mare actor comercial în domeniul produselor pescărești și de 
acvacultură din lume ca valoare, atingând un volum al schimburilor comerciale de peste 
2,3 miliarde EUR în 2017; întrucât UE importă peste 65 % din produsele din pește pe 

1 JO L 354, 28.12.2013, p. 22.
2 Texte adoptate, P8_TA(2018)0223.
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care le consumă și este unul dintre cei mai mari investitori străini în Vietnam;

G. întrucât Vietnamul a obținut până în prezent protecție pentru un produs cu indicație 
geografică (IG) – Phú Quốc, o varietate de sos de pește – ca denumire de origine 
protejată (DOP) în cadrul sistemelor de calitate ale UE; întrucât ALS UE-Vietnam 
prevede protejarea a 169 de indicații geografice ale UE pentru vinuri, băuturi spirtoase 
și produse alimentare în Vietnam și protecția reciprocă a 39 de indicații geografice 
vietnameze în UE;

H. întrucât Vietnamul are o piață de 95 de milioane de consumatori cu o veche tradiție a 
consumului de pește și produse de acvacultură și este al doilea partener comercial al UE 
în regiunea Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), subliniază potențialul 
de creștere și beneficiile semnificative pe care sectorul pescuitului le-ar putea aduce 
întreprinderilor mici și mijlocii europene și consideră acest sector de interes vital pentru 
prosperitatea și inovarea europeană;

1. ia la cunoștință și apreciază adoptarea de către guvernul vietnamez în 2017 a unei noi 
legi-cadru pentru sectorul pescuitului, care ia în considerare obligațiile internaționale și 
regionale, acordurile și recomandările Comisiei, împreună cu diverse documente de 
legislație secundară; apreciază, în plus, eforturile concertate de informare a pescarilor cu 
privire la reglementările juridice și la crearea unor structuri coordonate de monitorizare, 
control și executare hotărâte să ia măsuri eficace împotriva pescuitului INN și să-l 
descurajeze, precum și angajamentul Vietnamului de a-și prezenta planul național de 
punere în aplicare în vederea respectării dispozițiilor ALS;

2. este preocupat de așa-numitul fenomen al „bărcii albastre” practicat în ultimii ani de 
pescarii vietnamezi în apele teritoriale ale mai multor țări învecinate, cum ar fi 
Thailanda, Filipine, Indonezia și Malaysia, precum și în state din zona Pacificului, cum 
ar fi Palau, Micronezia, Papua-Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu și Noua 
Caledonie, precum și Australia, fapt care generează în rândul națiunilor afectate și în 
întreaga regiune îngrijorări de ordin economic, dar și social și de securitate; își exprimă 
speranța că eforturile depuse de autorități vor da imediat rezultate, spre binele comun al 
relațiilor UE-Vietnam și pentru stabilitatea întregii regiuni a Asiei de Sud-Est;

3. apreciază cadrul de cooperare stabilit în capitolul referitor la comerț și dezvoltare 
durabilă din ALS privind promovarea acvaculturii sustenabile și întărirea cooperării 
între parteneri în combaterea pescuitului INN;

4. subliniază importanța intensificării dialogului constructiv cu Vietnamul pentru a 
soluționa problemele globale reprezentate de pescuitul ilegal și consideră că ALS este 
un semn care încurajează Vietnamul să își intensifice eforturile de creare rapidă a unui 
cadru de reglementare și control pentru combaterea eficace a pescuitului INN;

5. subliniază că intrarea în vigoare a ALS ar putea crea condițiile pentru o cooperare 
intensificată și fructuoasă între cele două părți în vederea punerii efective în aplicare a 
dispozițiilor sale referitoare la dezvoltarea durabilă; subliniază că punerea în aplicare 
adecvată a ALS ar putea promova respectarea de către Vietnam a standardelor UE 
privind mediul, guvernanța în domeniul pescuitului, drepturile lucrătorilor și drepturile 
sociale și consideră că orice întârziere a ratificării ar submina credibilitatea și influența 
UE asupra Vietnamului și ambițiilor sale geostrategice globale în regiunea ASEAN;
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6. apreciază intensificarea cooperării la nivel regional în domeniul pescuitului între statele 
membre ale ASEAN; recunoaște angajamentul Vietnamului de a lua măsuri în problema 
pescuitului INN prin solicitarea aderării depline la Comisia pentru pescuitul în Oceanul 
Pacific de Vest și Central (WCPFC) și prin aderarea, la 3 ianuarie 2019, la Acordul 
privind măsurile de competența statului portului (PSMA), primul acord internațional cu 
caracter obligatoriu care vizează în mod specific pescuitul INN, ambele urmând să 
permită UE și Vietnamului să își aprofundeze cooperarea și să ia măsuri mai ambițioase 
de combatere a pescuitului INN;

7. reamintește problemele enorme cu care se confruntă autoritățile vietnameze, și anume 
capacitatea excedentară a extrem de fragmentatei sale flote de pescuit și 
supraexploatarea resurselor marine;

8. subliniază abuzurile grave în raporturile de muncă semnalate în industria vietnameză a 
pescuitului; deplânge, în acest context, faptul că Vietnamul nu a ratificat încă Convenția 
OIM privind munca în domeniul pescuitului (OIM C188) și invită autoritățile 
vietnameze să o ratifice înainte de intrarea în vigoare a acordului de liber schimb;

9. invită autoritățile vietnameze ca, în vederea garantării unor condiții de concurență 
echitabile între operatorii din UE și cei vietnamezi, să împiedice concurența neloială și 
să se asigure că niciun produs vietnamez nu provine din activități de pescuit INN, să 
asigure trasabilitatea deplină a produselor pescărești destinate exportului către piața UE 
și să garanteze că aceste produse îndeplinesc cerințele generale de sănătate, de mediu, 
sociale și fitosanitare ale UE înainte de intrarea pe piața UE;

10. subliniază că este necesar să se pună în mod efectiv în aplicare noua legislație din 
domeniul pescuitului, mai ales la nivel de provincie și să se comunice importanța 
respectării legislației de către părțile interesate din sectorul pescuitului la nivel local;

11. reamintește că produsele pescărești și de acvacultură sunt sectoare de investiții 
condiționate, așa cum sunt descrise în cadrul de investiții al Vietnamului, care interzice, 
printre altele, investițiile considerate a fi nocive pentru mediu;

12. încurajează autoritățile vietnameze să aloce resurse umane și financiare suficiente 
combaterii pescuitului INN atât la nivel național, cât și provincial și să-și intensifice 
campaniile de sensibilizare și inițiativele de consolidare a capacităților pentru a 
descuraja utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor în acvacultură și pentru a preveni 
creșterea rezistenței la antimicrobiene (RAM);

13. subliniază importanța coerenței politice a inițiativelor Uniunii, în special în ceea ce 
privește activitățile comerciale și de mediu; subliniază că este necesar ca acordurile 
comerciale să fie conectate și aliniate la politica comună în domeniul pescuitului, 
inclusiv cu politica UE privind pescuitul INN, și ca dispozițiile capitolului ALS privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă să fie respectate și tratate în mod consecvent; invită, 
așadar, Comisia să garanteze că în viitoarele acorduri comerciale diferitele politici de 
dezvoltare durabilă ale UE, inclusiv pescuitul sustenabil și acvacultura, sunt integrate 
efectiv și au coerență politică;

14. subliniază că comerțul cu produse pescărești și de acvacultură și tarifele preferențiale ar 
trebui să fie însoțite și de monitorizarea și auditarea punerii în aplicare a planului de 
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acțiune vietnamez de combatere a pescuitului INN și de revizuirea angajamentelor 
asumate de Vietnam în conformitate cu articolul 13.9 din ALS UE-Vietnam;

15. își manifestă îngrijorarea în legătură cu includerea unei cote de export către UE de 
11 500 de tone de conserve de ton scutite de taxe vamale și cu impactul acestui fapt 
asupra competitivității sectorului conservelor din Uniune, mai ales că Vietnamul face 
obiectul unui „cartonaș galben” emis de autoritățile UE pentru deficiențe legate de 
pescuitul INN; consideră că este necesar să se coreleze această cotă cu remedierea 
deficiențelor și să se monitorizeze impactul unor astfel de cote asupra industriei și pieței 
din UE;

16. își exprimă dezamăgirea cu privire la dispozițiile articolului 12.26 alineatul (2) din 
ALS, care, în principiu, nu permite adăugarea unui produs pe lista indicațiilor 
geografice care ar urma să fie protejate pe teritoriul părții respective dacă produsul este 
deja inclus pe lista relevantă a oricărei părți la data semnării ALS; subliniază, în acest 
context, importanța includerii tuturor produselor pescărești ale UE protejate cu o 
indicație geografică de origine în capitolul 12 din ALS privind proprietatea intelectuală;

17. reamintește că adresarea „cartonașului galben” autorităților vietnameze ar trebui văzută 
ca un mijloc de a le încuraja să ia măsuri de combatere a activităților de pescuit INN; 
consideră că extinderea valabilității „cartonașului galben” ar trebui să fie însoțită de 
obiective și calendare operaționale clare pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare 
și să ofere o dimensiune constructivă acestei sancțiuni; mai reamintește că revocarea 
„cartonașului galben” ar trebui să fie condiționată de punerea în aplicare deplină și 
efectivă a tuturor recomandărilor formulate de Uniune în 2017;

18. invită Comisia să acorde Vietnamului un sprijin financiar și tehnic special pentru a 
facilita punerea în aplicare a standardelor de sustenabilitate ecologică pentru produsele 
pescărești; mai solicită Comisiei să încurajeze diversele activități de pescuit vietnameze 
să respecte standardele de sustenabilitate;

19. subliniază importanța unei politici comerciale responsabile ca instrument de atingere a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă;

20. reamintește că Regulamentul INN este cel mai eficient instrument pentru un pescuit 
sustenabil la nivel mondial și își exprimă îngrijorarea cu privire la acordarea de condiții 
comerciale preferențiale unei țări care face obiectul procedurii cartonașului galben; 
invită Comisia să continue monitorizarea eforturilor pe care le face Vietnamul pentru a 
se asigura că acesta continuă progresele în combaterea pescuitului INN și să utilizeze pe 
deplin toate instrumentele de care dispune, inclusiv „cartonașul roșu” dacă Vietnamul 
nu respectă condițiile pentru un pescuit sustenabil și pentru siguranța importurilor de 
produse din pește și fructe de mare pe piața UE; invită Comisia să prevadă măsuri de 
salvgardare în viitoarele acorduri, cum ar fi posibilitatea suspendării tarifelor 
preferențiale la produsele pescărești, până la ridicarea cartonașului galben.
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