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NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na článok 13.9 Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom,

– so zreteľom na závery vyplývajúce z vyšetrovacej misie výboru vo Vietname (od 28. 
októbra do 1. novembra 2018) a na hodnotenie Komisie z mája 2018 o pokroku tejto 
krajiny v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN 
rybolov) v nadväznosti na oznámenie Komisie z 23. októbra 2017 o uložení žltej karty,

– so zreteľom na článok 28 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej 
rybárskej politike1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o vykonávaní kontrolných opatrení na 
dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre 
všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015) 
497),

A. keďže Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom v článku 13.9 uznáva, že je 
dôležité zabezpečiť zachovanie a trvalo udržateľné riadenie morských biologických 
zdrojov a ekosystémov, ako aj podporu udržateľnej akvakultúry, a stanovuje spoluprácu 
v boji proti NNN rybolovu;

B. keďže Európska únia v roku 2017 udelila Vietnamu ako nespolupracujúcej krajine v 
boji proti NNN rybolovu tzv. žltú kartu, ktorá ešte stále platí, a to vzhľadom na vážne 
nedostatky v jeho systéme kontroly;

C. keďže niektoré výrobky na báze rýb, ako sú výrobky s číselnými znakmi KN 
1604 14 21 a 1604 14 26, nie sú vzhľadom na svoju citlivosť pre Európsku úniu 
zahrnuté do bezcolného režimu v rámci dohody o voľnom obchode;

D. keďže NNN rybolov sa uznáva ako organizovaná trestná činnosť na mori, ktorá má 
katastrofálne environmentálne a sociálne a ekonomické následky na celom svete a 
vytvára nespravodlivú hospodársku súťaž v európskom rybárskom priemysle;

E. keďže Vietnam je štvrtým najväčším producentom rýb na svete, za ktorým nasleduje 
Európska únia, a štvrtým najväčším výrobcom produktov akvakultúry;

F. keďže EÚ má svetové prvenstvo v obchodovaní s produktmi rybolovu a akvakultúry z 
hľadiska hodnoty a v roku 2017 dosiahol objem jeho obchodu viac ako 2,3 miliardy 
EUR; keďže EÚ dováža viac ako 65 % produktov rybolovu na svoju spotrebu a je 
jedným z najväčších zahraničných investorov vo Vietname;

G. keďže Vietnam doteraz zaistil ochranu jedného výrobku so zemepisným označením – 

1 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
2 Prijaté texty, P8_TA(2018)0223.
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Phú Quốc, odrody rybacej omáčky – ako chráneného označenia pôvodu (CHOP) v 
rámci systémov kvality EÚ; keďže v dohode sa ustanovuje ochrana 169 zemepisných 
označení EÚ pre vína, liehoviny a potravinové výrobky vo Vietname a na základe 
reciprocity ochrana 39 vietnamských zemepisných označení v EÚ;

H. keďže Vietnam predstavuje trh s 95 miliónmi ľudí s dlhoročnou tradíciou spotreby rýb a 
produktov akvakultúry a je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v regióne 
Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN); vyzdvihuje potenciál rastu 
a podstatné výhody, ktoré by mohlo rybárstvo priniesť európskym malým a stredným 
podnikom, a domnieva sa, že toto odvetvie je nesmierne dôležité pre európsku 
prosperitu a inovácie;

1. uznáva a oceňuje, že vietnamská vláda prijala v roku 2017 nový rámcový zákon pre 
odvetvie rybárstva, v ktorom sa zohľadňujú medzinárodné a regionálne povinnosti, 
dohody a odporúčania Komisie spolu s rôznymi podzákonnými predpismi; oceňuje 
okrem toho spoločné úsilie zamerané na informovanie rybárov o právnych predpisoch a 
vytvorenie koordinovaných štruktúr monitorovania, kontroly a presadzovania, ktoré sú 
odhodlané účinne riešiť NNN rybolov a odrádzať od neho, ako aj záväzok Vietnamu 
predložiť národný plán vykonávania na dosiahnutie súladu s ustanoveniami dohody o 
voľnom obchode;

2. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s fenoménom takzvaných modrých lodí 
vietnamských rybárov, ktorý sa v posledných rokoch vyskytoval v pobrežných vodách 
niekoľkých susedných krajín ako Thajsko, Filipíny, Indonézia a Malajzia, v 
tichomorských štátoch, ako sú Palau, Mikronézia, Papua Nová Guinea, Šalamúnove 
ostrovy, Vanuatu a Nová Kaledónia, ako aj v Austrálii, a dotknutým národom a regiónu 
ako celku spôsobil hospodárske, sociálne a bezpečnostné problémy; vyjadruje nádej, že 
vynaložené úsilie orgánov čoskoro prinesie výsledky, tak v záujme vzťahov medzi EÚ a 
Vietnamom, ako aj stability širšieho regiónu juhovýchodnej Ázie;

3. oceňuje rámec spolupráce, ktorý je v rámci dohody stanovený v kapitole Obchod a 
udržateľný rozvoj a zameraný na podporu udržateľnej akvakultúry a posilnenie 
spolupráce medzi partnermi v boji proti NNN rybolovu;

4. zdôrazňuje, že je dôležité posilniť konštruktívny dialóg s Vietnamom s cieľom úspešne 
riešiť globálne výzvy, ktoré predstavuje nezákonný rybolov, a domnieva sa, že dohoda 
o voľnom obchode má byť pre Vietnam motiváciou, aby zintenzívnil úsilie o rýchle 
vytvorenie regulačného a kontrolného rámca na účinný boj proti NNN rybolovu;

5. zdôrazňuje, že nadobudnutie platnosti dohody o voľnom obchode by mohlo vytvoriť 
podmienky na rozsiahlu a plodnú spoluprácu medzi oboma stranami v záujme účinného 
vykonávania jej ustanovení o udržateľnom rozvoji; zdôrazňuje skutočnosť, že riadne 
vykonávanie dohody by mohlo prispieť k tomu, aby Vietnam pokročil v dodržiavaní 
noriem EÚ v oblasti životného prostredia, riadenia rybárstva, pracovných práv a 
sociálnych práv, a domnieva sa, že akékoľvek ďalšie oneskorenie ratifikácie by ohrozilo 
dôveryhodnosť EÚ a jej možnosti vplyvu na Vietnam a jeho celkové geostrategické 
ambície v regióne ASEAN-u;

6. oceňuje, že spolupráca v oblasti rybolovu medzi členskými štátmi ASEAN-u v rámci 
celého regiónu sa zintenzívnila; uznáva záväzok Vietnamu zaoberať sa NNN rybolovom 



AD\1194264SK.docx 5/7 PE641.153v04-00

SK

a požiadať preto o plné členstvo v Komisii pre rybolov v západnom a strednom Tichom 
oceáne (WCPFC) a 3. januára 2019 pristúpiť k Dohode o opatreniach prístavných štátov 
(PSMA), ktorá je prvou záväznou medzinárodnou dohodou osobitne zameranou na 
NNN rybolov, pričom obidva kroky umožnia EÚ a Vietnamu prehĺbiť spoluprácu a 
vypracovať ambicióznejšie opatrenia na boj proti NNN rybolovu;

7. zdôrazňuje obrovské výzvy, ktorým stále čelia orgány Vietnamu v súvislosti s 
nadmernou kapacitou jeho mimoriadne roztrieštenej rybárskej flotily a nadmerným 
využívaním morských zdrojov;

8. zdôrazňuje závažné zneužívanie pracovných síl, ktoré bolo zaznamenané vo 
vietnamskom odvetví rybolovu; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že 
Vietnam ešte neratifikoval Dohovor MOP o práci v odvetví rybolovu (MOP č. 188), a 
naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby ho ratifikovali pred nadobudnutím platnosti 
dohody o voľnom obchode;

9. naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby zabezpečili úplnú vysledovateľnosť 
produktov rybolovu určených na vývoz na trh EÚ a aby tieto výrobky spĺňali všeobecné 
zdravotné, environmentálne, sociálne a fytosanitárne požiadavky EÚ pred vstupom na 
trh Únie, a to v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre subjekty z EÚ a 
subjekty z Vietnamu, predchádzania nekalej hospodárskej súťaži a v záujme toho, aby 
žiadne vietnamské výrobky nepochádzali z NNN rybolovu;

10. zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie a 
presadzovanie nového právneho rámca, najmä na úrovni provincií, a aby boli miestne 
zainteresované strany v odvetví rybolovu oboznámené s významom dodržiavania 
predpisov;

11. pripomína, že produkty rybolovu a akvakultúry predstavujú odvetvia, ktoré podliehajú 
určitým investičným podmienkam, ako je stanovené vo vietnamskom investičnom 
rámci, kde sú okrem iných oblastí zakázané akékoľvek investície, ktoré sa považujú za 
škodlivé pre životné prostredie;

12. nabáda vietnamské orgány, aby vyčlenili dostatočné finančné a ľudské zdroje na boj 
proti NNN rybolovu na národnej aj regionálnej úrovni a aby zintenzívnili informačné 
kampane a iniciatívy na budovanie kapacít s cieľom odrádzať od nevhodného 
používania antibiotík v akvakultúre a predchádzať vzniku antimikrobiálnej rezistencie 
(AMR);

13. zdôrazňuje význam súdržnosti politík v iniciatívach EÚ, najmä pokiaľ ide o obchodné a 
environmentálne činnosti; zdôrazňuje, že obchodné dohody musia byť prepojené a 
zosúladené so spoločnou rybárskou politikou vrátane politiky EÚ v oblasti NNN 
rybolovu a že je potrebné, aby sa ustanovenia kapitoly dohody o voľnom obchode 
Obchod a trvalo udržateľný rozvoj dodržiavali a aby sa k nim pristupovalo 
konzistentne; vyzýva preto Komisiu, aby v rámci budúcich obchodných dohôd 
zabezpečila účinné uplatňovanie rôznych politík udržateľného rozvoja EÚ vrátane 
udržateľného rybolovu a akvakultúry, ako aj politickej súdržnosti medzi týmito 
politikami;

14. zdôrazňuje, že obchod s produktmi rybolovu a akvakultúry a preferenčné sadzby by 
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mali byť spojené s podmienkami, ako sú kontroly, monitorovanie, audit a preskúmanie 
výsledkov vykonávania vietnamského akčného plánu na boj proti NNN rybolovu a 
záväzkov, ktoré Vietnam prijal podľa článku 13.9 dohody;

15. vyjadruje znepokojenie v súvislosti so začlenením bezcolnej kvóty na vývoz 11 500 ton 
konzervovaného tuniaka do EÚ a s jej vplyvom na konkurencieschopnosť 
konzervárenského priemyslu EÚ, v neposlednom rade vzhľadom na žltú kartu, ktorá 
bola udelená Vietnamu za nedostatky súvisiace s NNN rybolovom; považuje za 
potrebné podmieniť túto kvótu nápravou takýchto nedostatkov a monitorovať vplyv 
tohto druhu kvót na priemysel a trh EÚ;

16. vyjadruje sklamanie z ustanovení článku 12.26 ods. 2 dohody o voľnom obchode, ktoré 
v zásade neumožňujú pridanie výrobku do zoznamu zemepisných označení, ktoré majú 
byť chránené na území príslušnej zmluvnej strany, ak je tento výrobok k dátumu 
podpísania dohody o voľnom obchode už uvedený v príslušnom registri niektorej zo 
zmluvných strán; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť všetky produkty 
rybného hospodárstva EÚ, ktoré sú chránené zemepisným označením pôvodu, do 
kapitoly 12 dohody o voľnom obchode, ktorá sa týka duševného vlastníctva;

17. pripomína, že oznámenie o žltej karte by sa malo chápať ako prostriedok naliehania na 
vietnamské orgány, aby prijali opatrenia na boj proti NNN rybolovným činnostiam; 
domnieva sa, že ďalšie predĺženie platnosti žltej karty by mali sprevádzať jasné 
operačné ciele a lehoty v záujme vykonávania potrebných opatrení a zaistenia 
konštruktívneho rozmeru tejto sankcie; pripomína navyše, že zrušenie žltej karty musí 
byť podmienené úplným a účinným vykonávaním všetkých odporúčaní, ktoré EÚ 
vydala v roku 2017;

18. vyzýva Komisiu, aby poskytla Vietnamu osobitnú finančnú a technickú podporu s 
cieľom uľahčiť vykonávanie noriem environmentálnej udržateľnosti pre produkty z 
morských plodov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby stimulovala jednotlivé vietnamské 
rybolovné oblasti k pomoci pri plnení noriem udržateľnosti;

19. zdôrazňuje význam zodpovednej obchodnej politiky ako nástroja na plnenie cieľov 
udržateľného rozvoja;

20. pripomína, že nariadenie o NNN rybolove je najúčinnejší nástroj na zabezpečenie 
udržateľného rybolovu na celosvetovej úrovni, a vyjadruje znepokojenie nad udelením 
preferenčných obchodných podmienok krajine, na ktorú sa vzťahuje postup žltej karty; 
vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala úsilie, ktoré Vietnam vyvíja s cieľom 
zabezpečiť, aby naďalej napredoval v boji proti NNN rybolovu, a aby v plnej miere 
využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane tzv. červenej karty, ak by 
Vietnam nesplnil podmienky udržateľného rybolovu a bezpečného dovozu rýb a 
produktov z morských plodov na trh EÚ; vyzýva Komisiu, aby v budúcich dohodách 
stanovila ochranné opatrenia, ako je možnosť pozastaviť preferenčné clá na rybie 
výrobky, kým nebude zrušená žltá karta.
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