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FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

– med beaktande av artikel 13.9 i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam,

– med beaktande av fiskeriutskottets slutsatser efter undersökningsuppdraget till Vietnam 
(28 oktober–1 november 2018) och kommissionens utvärdering från maj 2018 om 
landets framsteg i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) 
efter kommissionens utfärdande av ett gult kort den 23 oktober 2017,

– med beaktande av artikel 28.2 b i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken1,

– med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om genomförande av 
kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier 
för tillträde till EU-marknaden2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla 
– Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

A. Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam erkänner vikten av att säkerställa bevarande 
och hållbar förvaltning av levande marina resurser och ekosystem liksom främjande av 
hållbart vattenbruk och föreskriver samarbete i kampen mot IUU-fiske enligt 
artikel 13.9.

B. Europeiska unionen utfärdade 2017 ett fortfarande tillämpligt gult kort mot Vietnam 
som ett icke samarbetsvilligt land i kampen mot IUU-fiske, på grund av de allvarliga 
bristerna i landets kontrollsystem. 

C. Vissa fiskeribaserade produkter, t.ex. produkterna med KN-numren 1604 14 21 och 
1604 14 26, omfattas inte av den tullfria ordningen i frihandelsavtalet på grund av 
produkternas känslighet för Europeiska unionen.

D. Det har konstaterats att IUU-fiske är en form av organiserad brottslighet till sjöss med 
katastrofala miljömässiga och socioekonomiska konsekvenser över hela världen som 
skapar illojal konkurrens för den europeiska fiskeindustrin.

E. Vietnam är världens fjärde största fiskeriproducent, följt av Europeiska unionen, och 
den fjärde största producenten av vattenbruksprodukter.

F. EU är världens största handlare när det gäller fiskeri- och vattenbruksprodukter räknat 
i värde, och genererade en handelsvolym på över 2,3 miljarder euro 2017. 
EU importerar mer än 65 % av de fiskprodukter som konsumeras och är en av de största 
utländska investerarna i Vietnam.

G. Vietnam har hittills säkerställt skydd av en produkt med geografisk beteckning – 

1 EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.
2Antagna texter, P8_TA(2018)0223.
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Phú Quốc, en sorts fisksås – som skyddad ursprungsbeteckning (SUB) inom ramen för 
EU:s kvalitetsordningar. Frihandelsavtalet innehåller bestämmelser om skydd av 
169 europeiska geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och livsmedelsprodukter 
i Vietnam och ömsesidigt skydd för 39 vietnamesiska geografiska beteckningar i EU.

H. Vietnam har en marknad på 95 miljoner människor med lång tradition av att konsumera 
fisk och vattenbruksprodukter, och är EU:s näst största handelspartner i Sydostasiatiska 
nationers förbund (Asean). Fiskeri kan medföra tillväxtmöjligheter och betydande 
fördelar för europeiska små och medelstora företag, med hänsyn till att denna sektor är 
av avgörande betydelse för välståndet och innovationen i Europa.

1. Europaparlamentet välkomnar att den vietnamesiska regeringen 2017 för fiskerisektorn 
antog en ny ramlag, som beaktar internationella och regionala skyldigheter, 
överenskommelser och kommissionens rekommendationer samt olika föreskrifter. 
Parlamentet uppskattar dessutom de samordnade insatserna för att informera fiskare om 
rättsliga bestämmelser och inrättandet av samordnade övervaknings-, kontroll- och 
tillsynsstrukturer som effektivt ska bekämpa och motverka IUU-fiske, samt 
Vietnams åtagande att lägga fram sin nationella genomförandeplan för hur 
bestämmelserna i frihandelsavtalet ska efterlevas.

2. Europaparlamentet oroas över det s.k. blå båt-fenomenet som vietnamesiska fiskare har 
bedrivit de senaste åren på flera grannländers territorialvatten tillhörande Thailand, 
Filippinerna, Indonesien och Malaysia, Stillahavsländer såsom Palau, Mikronesien, 
Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Vanuatu och Nya Kaledonien samt Australien, 
vilket har skapat ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga problem för de berörda 
länderna och för regionen som helhet. Parlamentet hoppas att myndigheternas insatser 
omedelbart kommer att gagna det gemensamma bästa både vad gäller förbindelserna 
mellan EU och Vietnam och stabiliteten i den sydostasiatiska regionen som helhet.

3. Europaparlamentet uppskattar den samarbetsram som anges i kapitlet om handel och 
hållbar utveckling i frihandelsavtalet om att främja hållbart vattenbruk och stärka 
samarbetet mellan parterna i kampen mot IUU-fiske.

4. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att stärka den konstruktiva dialogen med 
Vietnam för att man ska lyckas hantera de globala utmaningar som olagligt fiske 
innebär, och anser att frihandelsavtalet uppmuntrar Vietnam att öka sina ansträngningar 
när det gäller att snabbt upprätta en reglerings- och kontrollram för att på ett 
verkningsfullt sätt bekämpa IUU-fiske.

5. Europaparlamentet betonar att frihandelsavtalets ikraftträdande kan skapa 
förutsättningar för ett omfattande och fruktbart samarbete mellan de två parterna så att 
bestämmelserna om hållbar utveckling kan genomföras konkret. Parlamentet 
understryker att ett korrekt genomförande av frihandelsavtalet kan främja Vietnams 
efterlevnad av EU:s normer för miljö, fiskeriförvaltning, arbetstagarrättigheter och 
sociala rättigheter, och att ytterligare förseningar av ratificeringen skulle undergräva 
EU:s trovärdighet och inflytande över Vietnam och dess övergripande geostrategiska 
ambitioner i Aseanregionen.

6. Europaparlamentet uppskattar det ökade regionala samarbetet om fiske mellan 
Aseans medlemsstater. Vietnam har åtagit sig att bekämpa IUU-fiske genom sin 
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ansökan om att bli fullvärdig medlem i Kommissionen för bevarande och förvaltning av 
långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC), och genom att 
den 3 januari 2019 ansluta sig till avtalet om hamnstatsåtgärder, det första bindande 
internationella avtalet som är särskilt inriktat på IUU-fiske. Båda anslutningarna gör att 
EU och Vietnam kan fördjupa sitt samarbete och utveckla ambitiösare åtgärder mot 
IUU-fiske.

7. Europaparlamentet betonar att de vietnamesiska myndigheterna fortfarande står inför 
stora utmaningar med tanke på den mycket fragmenterade fiskeflottans överkapacitet 
och överutnyttjandet av marina resurser.

8. Europaparlamentet uppmärksammar den allvarliga arbetskraftsexploatering som har 
rapporterats i den vietnamesiska fiskeindustrin. Parlamentet beklagar i detta 
sammanhang att Vietnam ännu inte har ratificerat ILO:s konvention om arbete ombord 
på fiskefartyg (ILO C188) och uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att göra detta 
innan frihandelsavtalet träder i kraft.

9. Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att, för att lika spelregler 
ska råda för EU:s och Vietnams aktörer, förhindra illojal konkurrens och säkerställa att 
inga vietnamesiska produkter härrör från IUU-fiske, säkra fullständig spårbarhet för 
fiskeriprodukter som är avsedda för export till EU:s marknad och säkra att produkterna 
uppfyller EU:s allmänna hälso- och miljökrav samt sociala och fytosanitära krav innan 
de kommer in på EU:s marknad.

10. Europaparlamentet betonar att det behövs ytterligare insatser för att den nya rättsliga 
ramen ska genomföras och verkställas i praktiken, särskilt på provinsnivå, och för att 
informera de lokala aktörerna inom fiskerisektorn om vikten av att den följs.

11. Europaparlamentet påminner om att fiskeri- och vattenbruksproduktssektorn omfattas 
av villkor för investeringar, på det sätt som beskrivs i Vietnams investeringsram, som 
bland annat förbjuder investeringar som bedöms vara skadliga för miljön.

12. Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att anslå tillräckliga 
ekonomiska och mänskliga resurser till att bekämpa IUU-fiske på både nationell nivå 
och provinsnivå, och att satsa mer på informationskampanjer och 
kapacitetsuppbyggnadsinitiativ för att motverka olämplig användning av antibiotika 
inom vattenbruk och förebygga uppkomsten av antimikrobiell resistens.

13. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att EU:s initiativ är politiskt samstämmiga, 
särskilt när det gäller handels- och miljöverksamhet. Parlamentet betonar att 
handelsavtal måste vara kopplade och anpassade till den gemensamma fiskeripolitiken, 
inbegripet EU:s politik för IUU-fiske, och att bestämmelserna i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och hållbar utveckling måste respekteras och 
behandlas enhetligt. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att 
EU:s olika strategier för hållbar utveckling, inbegripet hållbart fiske och vattenbruk, 
verkligen är politiskt samstämmiga och integreras i framtida handelsavtal.

14. Europaparlamentet betonar att handeln med fiskeri- och vattenbruksprodukter och 
förmånstullar bör vara förenad med villkor, såsom kontroller, övervakning, granskning 
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och översyn av hur Vietnam genomför handlingsplanen för att bekämpa IUU-fiske och 
av Vietnams åtaganden enligt artikel 13.9 i frihandelsavtalet.

15. Europaparlamentet är bekymrat över införandet av en avgiftsfri kvot för export av 
11 500 ton konserverad tonfisk till EU och dess inverkan på den europeiska 
konservindustrins konkurrenskraft, inte minst med tanke på det gula kort som utfärdats 
mot Vietnam för brister i samband med IUU-fiske. Man måste ställa som villkor för 
kvoten att bristerna åtgärdas och övervaka hur denna typ av kvot påverkar EU:s industri 
och marknad.

16. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över bestämmelserna i frihandelsavtalets 
artikel 12.26 andra stycket, som i princip inte tillåter att en produkt läggs till 
i förteckningen över geografiska beteckningar som ska skyddas på respektive parts 
territorium, om produkten redan är upptagen i parternas relevanta register på dagen för 
frihandelsavtalets undertecknande. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av 
att inkludera alla EU:s fiskeriprodukter som skyddas av en geografisk 
ursprungsbeteckning i frihandelsavtalets kapitel 12 om immateriella rättigheter.

17. Europaparlamentet påminner om att det gula kortet bör ses som en kraftfull uppmaning 
till de vietnamesiska myndigheterna att vidta åtgärder mot IUU-fiske. En ytterligare 
utvidgning av det gula kortet bör åtföljas av tydliga operativa mål och tidsfrister för att 
nödvändiga åtgärder ska genomföras och för att sanktionen ska bli konstruktiv. 
Parlamentet påminner dessutom om att återkallandet av det gula kortet måste villkoras av 
ett fullständigt och effektivt genomförande av alla EU:s rekommendationer från 2017.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ett särskilt ekonomiskt och tekniskt 
stöd till Vietnam för att underlätta genomförandet av miljömässiga hållbarhetnormer för 
fisk- och skaldjursprodukter. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att 
uppmuntra enskilda vietnamesiska fiskeverksamheter att bidra till uppfyllandet av 
hållbarhetsnormer.

19. Europaparlamentet betonar att en ansvarsfull handelspolitik är ett viktigt instrument för 
genomförandet av målen för hållbar utveckling.

20. Europaparlamentet påminner om att IUU-förordningen är det effektivaste instrumentet 
för att säkerställa hållbart fiske på global nivå, och uttrycker sin oro över att ett land 
som tilldelats ett gult kort beviljas handelsförmåner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att övervaka Vietnams ansträngningar för att säkra att landet 
gör fortsatta framsteg i kampen mot IUU-fiske och att fullt ut utnyttja alla verktyg som 
står till dess förfogande, inbegripet att utfärda ett rött kort ifall Vietnam inte uppfyller 
villkoren för hållbart fiske och säker import av fisk- och skaldjursprodukter till 
EU:s marknad. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa skyddsåtgärder 
i framtida avtal, såsom möjligheten att upphäva förmånstullar på fiskprodukter tills det 
gula kortet har hävts.
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