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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju člena 13.9 Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom,

– ob upoštevanju sklepov, sprejetih po misiji za ugotavljanje dejstev, ki je potekala med 
28. oktobrom in 1. novembrom 2018 v Vietnamu, in ocene Komisije iz maja 2018 o 
napredku te države pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu 
ribolovu, po tem ko je Komisija 23. oktobra 2017 uradno sporočila, da bo uporabila 
postopek „rumenega kartona“,

– ob upoštevanju člena 28(2)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o izvajanju nadzornih ukrepov za 
vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse 
Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko (COM(2015)0497),

A. ker se v sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom priznava pomen 
zagotavljanja ohranjanja in trajnostnega upravljanja živih morskih virov in morskih 
ekosistemov ter spodbujanja trajnostne akvakulture ter v skladu s členom 13.9 
predvideva sodelovanje v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu 
ribolovu;

B. ker je Evropska unija leta 2017 proti Vietnamu uporabila postopek „rumenega kartona“ 
(ki še vedno velja) zaradi njegovega nesodelovanja v boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, kar je posledica resnih pomanjkljivosti v 
njegovem nadzornem sistemu;

C. ker nekateri proizvodi ribjega izvora, kot so proizvodi z oznakama KN 1604 14 21 in 
1604 14 26, zaradi svoje občutljive narave z vidika Evropske unije v okviru sporazuma 
o prosti trgovini niso vključeni v brezcarinski režim;

D. ker se priznava, da nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov predstavlja 
organizirani kriminal na morju, ki ima katastrofalne okoljske in socialno-ekonomske 
posledice po vsem svetu ter ustvarja nelojalno konkurenco za evropsko ribiško 
industrijo;

E. ker je Vietnam četrti največji svetovni proizvajalec rib, ki mu sledi Evropska unija, in 
četrti največji proizvajalec proizvodov iz akvakulture;

F. ker je EU v smislu vrednosti največja svetovna sila na področju trgovanja z ribiškimi 
proizvodi in proizvodi iz akvakulture, saj je leta 2017 njen obseg trgovanja znašal več 
kot 2,3 milijarde EUR; ker EU več kot 65 % ribiških proizvodov, ki jih porabi, uvozi in 

1 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0223.
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je ena največjih tujih vlagateljic v Vietnamu;

G. ker je Vietnamu v okviru shem kakovosti EU doslej uspelo kot zaščiteno označbo 
porekla zaščititi en proizvod z geografsko označbo – Phú Quốc, vrsto ribje omake; ker 
bo v skladu s sporazum o prosti trgovini zaščitenih 169 geografskih označb EU za vina, 
žgane pijače in živilske proizvode v Vietnamu ter v zameno 39 vietnamskih geografskih 
označb v EU;

H. ker ima Vietnam trg s 95 milijoni ljudi z dolgoletno tradicijo uživanja rib in proizvodov 
iz akvakulture ter je drugi največji trgovinski partner EU v regiji Združenja držav 
jugovzhodne Azije (ASEAN); poudarja, da bi lahko ribištvo malim in srednjim podjem 
zagotovilo priložnosti za rast in prineslo znatne koristi, in meni, da je ta sektor 
bistvenega pomena za blaginjo in inovativnost Evrope;

1. priznava in ceni, da je vietnamska vlada leta 2017 sprejela nov okvirni zakon za ribiški 
sektor, ki upošteva mednarodne in regionalne obveze, sporazume in priporočila 
Komisije ter vrsto nezakonodajnih dokumentov; poleg tega ceni usklajena prizadevanja 
za obveščanje ribičev o pravnih predpisih in vzpostavitev usklajenih sistemov 
spremljanja, nadzora in izvrševanja, ki so namenjeni učinkovitemu boju proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, kot tudi to, da se je 
Vietnam zavezal, da bo predložil svoj nacionalni izvedbeni načrt za izpolnitev določb iz 
sporazuma o prosti trgovini;

2. je zaskrbljen zaradi tako imenovanega pojava „modrih čolnov“ vietnamskih ribičev, do 
katerega v zadnjih letih prihaja v teritorialnih vodah več sosednjih držav, kot so Tajska, 
Filipini, Indonezija in Malezija, v pacifiških državah, kot so Palau, Mikronezija, Papua 
Nova Gvineja, Salomonovi otoki, Vanuatu in Nova Kaledonija, ter v Avstraliji in 
prizadetim državam in celotni regiji prinaša gospodarske, socialne in varnostne izzive; 
izraža upanje, da bodo prizadevanja oblasti nemudoma prinesla rezultate, kar zadeva 
skupno dobro tako odnosov med EU in Vietnamom kot stabilnost širše regije 
jugovzhodne Azije;

3. ceni, da je v poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju v sporazumu o prosti trgovini 
določen okvir za sodelovanje za spodbujanje trajnostne akvakulture in krepitev 
sodelovanja med partnerji v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu;

4. poudarja pomen krepitve konstruktivnega dialoga z Vietnamom, da bi se uspešno 
spopadli s svetovnimi izzivi, ki jih predstavlja nezakonit ribolov, in meni, da bi moral 
biti sporazum o prosti trgovini Vietnamu spodbuda za to, da si še bolj prizadeva za hitro 
vzpostavitev regulativnega in nadzornega okvira za učinkovit boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

5. poudarja, da bi lahko začetek veljavnosti sporazuma o prosti trgovini ustvaril pogoje za 
obsežno in plodno sodelovanje med stranema za učinkovito izvajanje njegovih določb o 
trajnostnem razvoju; poudarja, da bi lahko Vietnam z ustreznim izvajanjem sporazuma 
dosegel napredek pri izpolnjevanju standardov EU na področju okolja, upravljanja 
ribolova, pravic delavcev in socialnih pravic, ter meni, da bi bili v primeru morebitne 
nadaljnje zamude pri ratifikaciji ogroženi verodostojnost EU in njen vpliv na Vietnam 
in njene splošne geostrateške ambicije v regiji ASEAN;
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6. ceni, da države članicami združenja ASEAN na ravni celotne regije bolj sodelujejo na 
področju ribištva; priznava, da se je Vietnam zavezal, da bo obravnaval nezakoniti, 
neprijavljeni in neregulirani ribolov tako, da je zaprosil za polnopravno članstvo v 
Komisiji za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) in da je 3. januarja 2019 
pristopil k Sporazumu o ukrepih države pristanišča, ki je prvi zavezujoč mednarodni 
sporazum, ki je specifično usmerjen v nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, 
kar bo EU in Vietnamu omogočilo, da bosta poglobila svoje sodelovanje in oblikovala 
ambicioznejše ukrepe za boj proti tovrstnemu ribolovu;

7. poudarja, da se vietnamske oblasti še vedno soočajo z ogromnimi izzivi, kar zadeva 
presežne zmogljivosti njihove zelo razdrobljene ribiške flote in prekomerno izkoriščanje 
morskih virov;

8. opozarja na hude kršitve pravic pri delu, o katerih se poroča v vietnamski ribiški 
industriji; v zvezi s tem obžaluje, da Vietnam še ni ratificiral konvencije Mednarodne 
organizacije dela o delu na področju ribolova (MOD C188), in poziva vietnamske 
oblasti, naj to storijo, še preden začne sporazum o prosti trgovini veljati;

9. poziva vietnamske organe, naj za zagotovitev enakih konkurenčne pogojev za izvajalce 
iz EU in Vietnama, preprečitev nelojalne konkurence in zagotovitev, da noben 
vietnamski izdelek ne izvira iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova, poskrbijo za popolno sledljivost ribiških proizvodov, namenjenih za izvoz na 
trg EU, in zajamčijo, da ti proizvodi pred vstopom na trg EU izpolnjujejo splošne 
zdravstvene, okoljske, socialne in fitosanitarne zahteve EU;

10. poudarja, da si je treba še naprej prizadevati za učinkovito izvajanje in uveljavljanje 
novega pravnega okvira, zlasti na ravni regij, ter da je treba lokalne deležnike v 
ribiškem sektorju seznaniti s tem, kako pomembno je, da spoštujejo predpise;

11. opozarja, da spadajo ribiški proizvodi in proizvodi iz akvakulture med sektorja, v katere 
je mogoče vlagati pod določenimi pogoji, kot je opisano v naložbenem okviru 
Vietnama, ki med drugim prepoveduje vsako naložbo, ki bi lahko škodila okolju;

12. spodbuja vietnamske oblasti, naj zagotovijo zadostne finančne in človeške vire za boj 
proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu tako na nacionalni kot 
na regionalni ravni, okrepijo kampanje za ozaveščanje in pobude za krepitev 
zmogljivosti, da bi preprečili neustrezno uporabo antibiotikov v akvakulturi in pojav 
protimikrobne odpornosti;

13. poudarja, kako pomembno je, da je politika pri različnih pobudah EU usklajena, zlasti v 
zvezi s trgovinskimi in okoljskimi dejavnostmi; poudarja, da morajo biti trgovinski 
sporazumi povezani in usklajeni s skupno ribiško politiko, vključno s politiko EU o 
nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, ter da je treba določbe iz 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju iz sporazuma o prosti trgovini dosledno 
spoštovati in obravnavati; zato poziva Komisijo, naj v prihodnjih trgovinskih 
sporazumih zagotovi, da bodo različne politike EU za trajnostni razvoj, vključno s 
trajnostnim ribištvom in akvakulturo, dejansko združene in politično usklajene;

14. poudarja, da bi morali trgovino z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz akvakulture ter 
preferencialne tarife spremljati pogoji, kot so nadzor, spremljanje, revizija in pregled 
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doseženega napredka pri izvajanju vietnamskega akcijskega načrta za boj proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter zavez, ki jih je Vietnam 
dal v skladu s členom 13.9 sporazuma o prosti trgovini;

15. je zaskrbljen zaradi uporabe ničelne tarifne kvote za izvoz 11.500 ton konzerviranega 
tuna v EU in morebitnega vpliva tega na konkurenčnost sektorja za konzerviranje EU, 
zlasti ker je bil proti Vietnamu zaradi pomanjkljivosti v zvezi z nezakonitim, 
neprijavljenim in nereguliranim ribolovom uporabljen postopek „rumenega kartona“; 
meni, da je treba to kvoto pogojiti z odpravo teh pomanjkljivosti in spremljati vpliv 
tovrstnih kvot na industrijo in trg EU;

16. izraža razočaranje nad določbami člena 12.26(2) sporazuma o prosti trgovini, v skladu s 
katerim načeloma ni mogoče dodati proizvodov na seznam geografskih označb, ki jih je 
treba zaščititi na ozemlju zadevne pogodbenice, če je ta proizvod na dan podpisa 
sporazuma o prosti trgovini že vključen v ustrezni register ene od strani; v zvezi s tem 
poudarja, kako pomembno je vse ribiške proizvode EU, zaščitene z geografsko označbo 
porekla, vključiti v poglavje 12 o intelektualni lastnini v sporazumu o prosti trgovini;

17. opozarja, da bi moral postopek „rumenega kartona“ veljati kot sredstvo za to, da se 
vietnamske oblasti pozove, da sprejmejo ukrepe za boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu; meni, da bi bilo treba dodatno podaljšanje 
postopka „rumenega kartona“ pospremiti z jasnimi operativnimi cilji in časovnim 
okvirom, da bi bili potrebni ukrepi izvedeni in da bi bila sankcija konstruktivna; 
opozarja tudi, da naj se postopek „rumenega kartona“ prekliče samo, če bodo vsa 
priporočila EU iz leta 2017 celovito in dejansko izvedena;

18. poziva Komisijo, naj Vietnamu zagotovi posebno finančno in tehnično podporo, da mu 
olajša izvajanje standardov za okoljsko trajnost morskih proizvodov; jo poleg tega 
poziva, naj posamezne vietnamske ribiče spodbuja, da prispevajo k spoštovanju 
standardov trajnosti;

19. poudarja pomen odgovorne trgovinske politike kot instrumenta za izvajanje ciljev 
trajnostnega razvoja;

20. opozarja, da je uredba o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu 
najučinkovitejši instrument za zagotavljanje trajnostnega ribištva na svetovni ravni, in je 
zaskrbljen, da bi se državi zoper katero je bil sprožen postopek „rumenega kartona“ 
odobrili preferencialni trgovinski pogoji; poziva Komisijo, naj še naprej spremlja 
prizadevanja Vietnama, da bi zagotovila, da bo država še naprej dosegala napredek pri 
boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, in naj v celoti 
izkoristi vsa orodja, ki jih ima na voljo, vključno z „rdečim kartonom“, če Vietnam ne 
bo izpolnjeval pogojev za trajnostno ribištvo in varen uvoz ribiških in morskih 
proizvodov na trg EU; poziva Komisijo, naj v prihodnjih sporazumih predvidi zaščitne 
ukrepe, na primer, da se lahko preferencialne tarife za ribiške proizvode opustijo, dokler 
postopek „rumenega kartona“ ne bo preklican.
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