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Amendamentul 1
Grace O'Sullivan

Proiect de aviz
Referirea 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolul 28 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 privind politica 
comună în domeniul pescuitului;

Or. en

Amendamentul 2
Grace O'Sullivan

Proiect de aviz
Referirea 2 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 30 mai 2018 
referitoare la punerea în aplicare a 
măsurilor de control pentru stabilirea 
conformității produselor pescărești cu 
criteriile de acces la piața UE 
(2017/2129(INI)),

Or. en

Amendamentul 3
Grace O'Sullivan

Proiect de aviz
Referirea 2 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 4
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, în 2017, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului de instituire a unui sistem 
comunitar pentru prevenirea, 
descurajarea și eliminarea pescuitului 
ilegal, nedeclarat și nereglementat, 
Vietnamul a primit un cartonaș galben; 
întrucât această practică nesustenabilă 
reprezintă o încălcare a articolului 13 
alineatul (9) din capitolul privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă; întrucât 
Vietnamul cooperează acum cu UE în 
acest domeniu, pe baza a nouă 
recomandări asociate cartonașului galben 
și a adoptat recent atât un nou cadru 
juridic în domeniul pescuitului, cât și 
decretele de aplicare a acestuia;

Or. en

Amendamentul 5
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât unele produse pe bază de 
pește, cum ar fi produsele cu codurile NC 
1604 14 21 și 1604 14 26, nu sunt incluse 
într-un regim fără taxe vamale în cadrul 
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Acordului de liber schimb UE-Vietnam 
din cauza caracterului sensibil al acestor 
produse pentru Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 6
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât se știe că pescuitul ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (pescuitul 
INN) constituie un caz de crimă 
organizată pe mare, cu efecte de mediu și 
socioeconomice dezastruoase la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 7
Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât pescuitul INN pune în 
pericol sustenabilitatea resurselor 
piscicole și creează o concurență neloială 
pentru sectorul european al pescuitului;

Or. fr

Amendamentul 8
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
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Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Vietnamul este al patrulea 
producător de produse de acvacultură din 
lume;

Or. en

Amendamentul 9
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât Vietnamul este o piață de 
95 milioane de persoane, cu o tradiție 
îndelungată de consum de produse din 
pește și de acvacultură, lucru care creează 
o oportunitate pentru exportatorii 
europeni și producătorii de produse din 
pește și de acvacultură;

Or. en

Amendamentul 10
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât UE este cel mai mare 
comerciant de produse pescărești și de 
acvacultură din lume ca valoare, atingând 
un volum al schimburilor comerciale de 
peste 2,3 miliarde EUR în 2017;

Or. en
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Amendamentul 11
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât Vietnamul este al patrulea 
producător mondial de pește, fiind urmat 
de Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 12
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât UE importă peste 70 % 
din produsele din pește pe care le 
consumă;

Or. en

Amendamentul 13
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât, potrivit EUMOFA, 
importurile UE acoperă 68 % din 
consumul intern al UE;

Or. en
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Amendamentul 14
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât până acum Vietnamul a 
protejat un produs cu indicație geografică 
(Phú Quốc) ca denumire de origine 
protejată (DOP), acesta fiind un produs 
din pește, ca parte a sistemelor de calitate 
ale UE; întrucât Acordul de liber schimb 
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;

Or. en

Amendamentul 15
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește că, în 2017, Uniunea 
Europeană a dat Vietnamului un cartonaș 
galben ca țară necooperantă în ceea ce 
privește combaterea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN) din 
cauza deficiențelor grave ale sistemului 
său de control; subliniază că au fost 
raportate încălcări grave ale dreptului 
muncii în industria vietnameză a 
pescuitului;

Or. en

Amendamentul 16
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Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. apreciază că Acordul de liber 
schimb UE-Vietnam consolidează 
cooperarea dintre parteneri în lupta 
împotriva pescuitului INN în cadrul 
capitolului său referitor la comerț și 
dezvoltarea durabilă și subliniază că este 
important să se consolideze dialogul 
constructiv cu Vietnamul pentru a 
răspunde cu succes provocărilor globale 
reprezentate de pescuitul ilegal;

Or. en

Amendamentul 17
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. evidențiază că acordurile 
comerciale sunt legate de politica UE în 
materie de INN și subliniază că este 
necesar să se asigure condiții de 
concurență echitabile pentru a evita 
apariția, între UE și produsele importate, 
a unei situații de concurență neloială care 
ar pune în pericol competitivitatea 
sectorului european al pescuitului;

Or. en

Amendamentul 18
Annie Schreijer-Pierik
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Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. ia act de faptul că negocierile au 
început în iunie 2012 și au fost încheiate 
în decembrie 2015 după 14 runde de 
negocieri și regretă întârzierile ulterioare 
în prezentarea acordului pentru semnare 
și ratificare; consideră că orice alte 
întârzieri pot submina substanțial 
ambițiile geostrategice ale UE în regiunea 
ASEAN;

Or. en

Amendamentul 19
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. apreciază adoptarea de către 
guvernul vietnamez a unei noi legi-cadru 
pentru sectorul pescuitului, precum și 
crearea unor structuri coordonate de 
monitorizare, control și executare angajate 
să combată și să descurajeze în mod 
eficient pescuitul INN;

1. ia act de adoptarea de către 
guvernul vietnamez a unei noi legi-cadru 
pentru sectorul pescuitului, precum și 
crearea unor structuri coordonate de 
monitorizare, control și executare angajate 
să combată și să descurajeze în mod 
eficient pescuitul INN; reamintește că 
autoritățile vietnameze trebuie să depună 
eforturi suplimentare pentru a asigura 
punerea efectivă în aplicare și în execuție 
a noului cadru juridic;

Or. en

Amendamentul 20
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. apreciază adoptarea de către 
guvernul vietnamez a unei noi legi-cadru 
pentru sectorul pescuitului, precum și 
crearea unor structuri coordonate de 
monitorizare, control și executare angajate 
să combată și să descurajeze în mod 
eficient pescuitul INN;

1. apreciază și recunoaște adoptarea 
de către guvernul vietnamez a unei noi 
legi-cadru pentru sectorul pescuitului și a 
diverse documente de legislație 
secundară, crearea de structuri coordonate 
de monitorizare, control și executare, 
diseminarea mai intensă a normelor 
juridice către pescari și punerea în 
aplicare a unui program național de 
acțiune privind combaterea și 
descurajarea eficace a pescuitului INN;

Or. en

Amendamentul 21
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) ia act de faptul că Vietnamul a 
adoptat Legea revizuită privind pescuitul 
din 2017; această lege a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2019 și ține seama de 
obligațiile internaționale și regionale, 
precum și de acordurile și recomandările 
formulate de Comisia Europeană;

Or. en

Amendamentul 22
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște angajamentul 
Vietnamului de a aborda problema 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
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nereglementat (INN) prin faptul că a 
devenit un membru oficial al Acordului 
privind măsurile de competența statului 
portului (PSMA); ia act de faptul că 
Vietnamul și-a asumat angajamente clare 
și a devenit membru la 15 ianuarie 2019 
și că PSMA este primul acord 
internațional cu caracter obligatoriu care 
combate în mod specific pescuitul ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN);

Or. en

Amendamentul 23
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este preocupat de așa-numitul 
fenomen „barcă albastră” 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, Statele 
Federate ale Microneziei (SFM), Papua-
Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu 
și Noua Caledonie, precum și Australia, 
lucru care generează preocupări 
economice, dar și sociale și de securitate 
pentru națiunile afectate și întreaga 
regiune; își exprimă speranța că eforturile 
depuse de autorități vor da rezultate 
curând, atât pentru binele comun al 
relațiilor UE-Vietnam, cât și pentru 
stabilitatea întregii regiuni a Asiei de Sud-
Est;

Or. en

Amendamentul 24
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Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă aprecierea pentru 
cadrul de cooperare în ceea ce privește 
promovarea dezvoltării acvaculturii 
sustenabile, prevăzut în capitolul referitor 
la comerț și dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 25
Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește problemele enorme cu 
care se confruntă autoritățile vietnameze, și 
anume supracapacitatea flotei sale de 
pescuit extrem de fragmentate și 
supraexploatarea resurselor marine;

2. reamintește problemele enorme cu 
care se confruntă încă autoritățile 
vietnameze, și anume supracapacitatea 
flotei sale de pescuit extrem de fragmentate 
și supraexploatarea resurselor marine; în 
acest context, își exprimă preocuparea cu 
privire la importurile în UE și solicită o 
monitorizare riguroasă a sistemelor de 
control;

Or. it

Amendamentul 26
Rosa D'Amato

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește problemele enorme cu 2. reamintește problemele enorme cu 
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care se confruntă autoritățile vietnameze, și 
anume supracapacitatea flotei sale de 
pescuit extrem de fragmentate și 
supraexploatarea resurselor marine;

care se confruntă autoritățile vietnameze, și 
anume supracapacitatea flotei sale de 
pescuit extrem de fragmentate și 
supraexploatarea resurselor marine; 
reamintește, de asemenea, că procedura 
„cartonașului galben” este încă 
aplicabilă;

Or. it

Amendamentul 27
France Jamet

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește problemele enorme cu 
care se confruntă autoritățile vietnameze, și 
anume supracapacitatea flotei sale de 
pescuit extrem de fragmentate și 
supraexploatarea resurselor marine;

2. reamintește, cu toate acestea, 
problemele enorme cu care se confruntă 
autoritățile vietnameze, și anume 
supracapacitatea flotei sale de pescuit 
extrem de fragmentate, supraexploatarea 
resurselor marine și ineficacitatea 
controalelor;

Or. fr

Amendamentul 28
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că UE este unul dintre 
cei mai mari investitori străini în Vietnam 
și că Vietnamul a devenit al doilea 
partener comercial ca importanță al UE 
în regiunea ASEAN; subliniază, de 
asemenea, că Vietnamul este o piață 
importantă în Asia pentru exporturile de 
alimente și băuturi din UE; subliniază 
potențialul de creștere și beneficiile 
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semnificative care sunt astfel puse la 
dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii 
europene, având în vedere acest sector al 
economiei, de interes vital pentru 
prosperitatea și inovarea europeană;

Or. en

Amendamentul 29
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este important să se 
pună în aplicare noua legislație 
vietnameză din domeniul pescuitului la 
nivel de provincie și să se comunice 
importanța respectării legislației de către 
părțile interesate locale din sectorul 
pescuitului;

Or. en

Amendamentul 30
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează autoritățile vietnameze 
să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE;

3. îndeamnă autoritățile vietnameze 
să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE;

Or. en
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Amendamentul 31
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează autoritățile vietnameze 
să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE;

3. îndeamnă autoritățile vietnameze 
să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE;

Or. en

Amendamentul 32
France Jamet

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează autoritățile vietnameze 
să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE;

3. solicită autorităților vietnameze să 
monitorizeze îndeaproape flota de pescuit a 
țării și să pună în aplicare măsuri pentru a 
asigura trasabilitatea completă a produselor 
pescărești destinate exportului către piața 
UE;

Or. fr

Amendamentul 33
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează autoritățile vietnameze 3. încurajează autoritățile vietnameze 
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să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE;

să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE, inclusiv pentru a garanta 
că aceste produse pescărești respectă 
cerințele generale referitoare la starea de 
sănătate pentru intrarea lor pe piața UE;

Or. pt

Amendamentul 34
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează autoritățile vietnameze 
să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE;

3. încurajează autoritățile vietnameze 
să monitorizeze îndeaproape flota de 
pescuit a țării și să pună în aplicare măsuri 
pentru a asigura trasabilitatea completă a 
produselor pescărești destinate exportului 
către piața UE; invită Comisia să se 
asigure că toate produsele care intră pe 
piața UE respectă standardele fitosanitare 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 35
Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, pentru a asigura o 
protecție optimă a consumatorilor 
europeni, este necesar să se 
îmbunătățească trasabilitatea produselor 
pescărești importate pe piața europeană, 
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astfel încât acestea să respecte 
standardele europene de mediu, sociale, 
de sănătate și fitosanitare și să se asigure 
faptul că acestea nu provin din pescuitul 
INN;

Or. fr

Amendamentul 36
Rosa D'Amato

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. pentru a asigura o concurență 
loială și condiții de concurență echitabile 
între operatorii din Uniune și operatorii 
din țări terțe, subliniază că produsele 
pescărești importate în Uniune în 
contextul Acordului de liber schimb cu 
Vietnamul ar trebui să respecte 
standardele fitosanitare, de mediu și 
sociale ale Uniunii;

Or. it

Amendamentul 37
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că produsele 
pescărești și de acvacultură sunt sectoare 
de investiții condiționate, astfel cum sunt 
descrise în cadrul de investiții al 
Vietnamului, care interzice, printre altele, 
investițiile considerate a fi în detrimentul 
mediului;
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Or. en

Amendamentul 38
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează autoritățile vietnameze 
să aloce suficiente resurse financiare și 
umane luptei împotriva pescuitului INN, 
atât la nivel național, cât și la nivel de 
provincie;

Or. en

Amendamentul 39
Rosa D'Amato

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că este esențial să se 
asigure o maximă transparență pentru a 
proteja consumatorii; subliniază, în acest 
sens, că Acordul de liber schimb dintre 
UE și Vietnam ar trebui să prevadă norme 
eficiente privind trasabilitatea produselor 
importate;

Or. it

Amendamentul 40
Pietro Bartolo, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, Giuseppe 
Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González Casares

Proiect de aviz
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Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. este de părere că tarifele 
preferențiale ar trebui să fie însoțite de 
condiții, cum ar fi realizarea 
concomitentă de controale, precum și de 
examinarea îndeplinirii condițiilor 
respective, cum ar fi nivelul de reducere a 
capacității de pescuit;

Or. en

Amendamentul 41
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că tarifele 
preferențiale ar trebui să fie însoțite de 
monitorizarea punerii în aplicare a 
angajamentelor asumate de Vietnam în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (9) 
din ALS și de revizuirea acestora;

4. este de părere că tarifele 
preferențiale ar trebui să fie însoțite și de 
monitorizarea și auditarea punerii în 
aplicare a planului de acțiune vietnamez 
de combatere a pescuitului INN și de 
revizuirea angajamentelor asumate de 
Vietnam în conformitate cu articolul 13 
alineatul (9) din ALS UE-Vietnam;

Or. en

Amendamentul 42
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că tarifele 4. este de părere că comerțul cu 
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preferențiale ar trebui să fie însoțite de 
monitorizarea punerii în aplicare a 
angajamentelor asumate de Vietnam în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (9) 
din ALS și de revizuirea acestora;

produse pescărești și de acvacultură, 
precum și tarifele preferențiale ar trebui să 
fie însoțite de monitorizarea punerii în 
aplicare a angajamentelor asumate de 
Vietnam în conformitate cu articolul 13 
alineatul (9) din ALS și de revizuirea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 43
France Jamet

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că tarifele 
preferențiale ar trebui să fie însoțite de 
monitorizarea punerii în aplicare a 
angajamentelor asumate de Vietnam în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (9) 
din ALS și de revizuirea acestora;

4. solicită ca tarifele preferențiale să 
fie însoțite de monitorizarea punerii în 
aplicare a angajamentelor asumate de 
Vietnam în conformitate cu articolul 13 
alineatul (9) din ALS și de revizuirea 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 44
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată cu îngrijorare includerea 
unei cote de export către UE de 11 500 de 
tone de conserve de ton scutite de taxe 
vamale și impactul acestui fapt asupra 
competitivității sectorului conservelor din 
Uniune, cu atât mai mult cu cât 
Vietnamul face obiectul unui „cartonaș 
galben” emis de autoritățile UE pentru 
deficiențe legate de pescuitul INN; 
consideră că este necesar să se coreleze 
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această cotă cu eradicarea deficiențelor 
din acest domeniu și să se monitorizeze 
impactul unor astfel de cote asupra 
industriei și pieței din UE;

Or. es

Amendamentul 45
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 
văzut ca un mijloc de a le încuraja să 
persevereze în eforturile lor de combatere 
a activităților de pescuit INN; consideră că 
o prelungire a „cartonașului galben” ar 
trebui să fie însoțită de obiective și termene 
operaționale clare;

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 
văzut ca un mijloc de a le îndemna să ia 
măsuri pentru combaterea activităților de 
pescuit INN; consideră că o prelungire a 
„cartonașului galben” ar trebui să fie 
însoțită de obiective și termene 
operaționale clare, pentru a pune în 
aplicare măsurile necesare și pentru a 
asigura caracterul constructiv al 
sancțiunilor;

Or. en

Amendamentul 46
Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 
văzut ca un mijloc de a le încuraja să 
persevereze în eforturile lor de combatere a 
activităților de pescuit INN; consideră că o 
prelungire a „cartonașului galben” ar trebui 
să fie însoțită de obiective și termene 

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 
văzut ca un mijloc de a le încuraja să 
persevereze în eforturile lor de combatere a 
activităților de pescuit INN; consideră că o 
prelungire a „cartonașului galben” ar trebui 
să fie însoțită de obiective și termene 
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operaționale clare; operaționale clare; în acest context, 
Vietnamul ar trebui să depună eforturi 
serioase pentru a combate practicile de 
pescuit INN, iar UE ar trebui să 
monitorizeze situația și să impună 
Vietnamului controale riguroase pentru a 
se asigura că niciun produs pescăresc 
ilegal nu intră pe piața Uniunii;

Or. it

Amendamentul 47
Rosa D'Amato

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 
văzut ca un mijloc de a le încuraja să 
persevereze în eforturile lor de combatere a 
activităților de pescuit INN; consideră că o 
prelungire a „cartonașului galben” ar trebui 
să fie însoțită de obiective și termene 
operaționale clare;

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 
văzut ca un mijloc de a le încuraja să 
persevereze în eforturile lor de combatere a 
activităților de pescuit INN; consideră că o 
prelungire a „cartonașului galben” ar trebui 
să fie însoțită de obiective și termene 
operaționale clare; reamintește, de 
asemenea, că o eventuală revocare ar 
trebui să fie condiționată de punerea în 
aplicare deplină și eficace a tuturor 
recomandărilor formulate de Uniune în 
2017;

Or. it

Amendamentul 48
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 

5. reamintește că „cartonașul galben” 
adresat autorităților vietnameze ar trebui 
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văzut ca un mijloc de a le încuraja să 
persevereze în eforturile lor de combatere 
a activităților de pescuit INN; consideră că 
o prelungire a „cartonașului galben” ar 
trebui să fie însoțită de obiective și termene 
operaționale clare;

văzut ca un mijloc de a le îndemna să ia 
măsuri pentru combaterea activităților de 
pescuit INN; consideră că o prelungire a 
„cartonașului galben” ar trebui să fie 
însoțită de obiective și termene 
operaționale clare;

Or. es

Amendamentul 49
Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că este necesar ca 
politica comercială a UE să fie aliniată cu 
celelalte politici europene, cum ar fi 
politica comună în domeniul pescuitului; 
subliniază că capitolul 13 din ALS UE-
Vietnam, intitulat „Comerțul și 
dezvoltarea durabilă” menționează în 
mod explicit obligația părților de a se 
angaja activ în lupta împotriva pescuitului 
INN; consideră că toate dispozițiile 
acestui capitol trebuie să respectate și 
tratate în același fel;

Or. fr

Amendamentul 50
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă faptul că Vietnamul nu a 
ratificat încă Convenția OIM privind 
munca în domeniul pescuitului (OIM 
C188) și îndeamnă autoritățile vietnameze 
să o ratifice înainte de intrarea în vigoare 
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a acordului de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 51
Grace O'Sullivan

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. este de părere că nu ar trebui 
trimise semnale contradictorii țărilor terțe 
care au fost identificate în prealabil în 
cadrul Regulamentului privind pescuitul 
INN sau al Regulamentului privind 
pescuitul nesustenabil;

Or. en

Amendamentul 52
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța includerii 
tuturor produselor pescărești ale UE 
protejate cu o indicație geografică de 
origine în capitolul 12 din ALS privind 
proprietatea intelectuală;

Or. en

Amendamentul 53
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să efectueze 
evaluări periodice ale impactului asupra 
mediului și ale impactului asupra climei 
după trei ani de punere în aplicare a ALS, 
pentru a asigura compatibilitatea deplină 
dintre liberalizarea comerțului și 
obiectivele UE în materie de climă; 
solicită activarea imediată a procedurii de 
modificare în cazul unor incompatibilități 
cu dezvoltarea durabilă și cu ODD; 
subliniază că, în prezent, Vietnamul 
încalcă măsurile specifice prevăzute de 
acord la capitolul referitor la comerț și la 
dezvoltarea durabilă (CDD) în ceea ce 
privește combaterea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN) și că, 
în 2017, Comisia a dat un cartonaș galben 
în temeiul Regulamentului UE privind 
pescuitul INN; solicită ca tarifele 
preferențiale pentru produsele pescărești 
să fie aplicate numai după ce sunt 
îndeplinite condițiile de retragere a 
cartonașelor galbene; regretă că, deși un 
articol din capitolul referitor la CDD 
reamintește importanța unei acvaculturi 
responsabile și sustenabile, nu există un 
astfel de articol și în ceea ce privește o 
agricultură responsabilă și sustenabilă, în 
condițiile în care acest sector ar trebui să 
beneficieze foarte mult de pe urma ALS;

Or. en

Amendamentul 54
Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că Regulamentul 
privind pescuitul INN este unul dintre 
regulamentele Uniunii care are cele mai 



AM\1192584RO.docx 27/32 PE643.202v01-00

RO

bune rezultate în ceea ce privește 
sustenabilitatea gestionării pescuitului la 
nivel internațional; consideră că 
acceptarea adoptării unui acord 
comercial cu o țară care are un „cartonaș 
galben” ar putea reduce impactul 
regulamentului și, în același timp, rolul 
Uniunii în conservarea resurselor și 
gestionarea sustenabilă a pescuitului pe 
scena internațională; consideră, cu toate 
acestea, că ALS UE-Vietnam este un 
semnal de încurajare pentru Vietnam, 
pentru ca această țară să își intensifice 
eforturile de instituire rapidă a unui 
cadru de reglementare și de control 
vizând combaterea eficientă a pescuitului 
INN;

Or. fr

Amendamentul 55
Pietro Bartolo, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, Giuseppe 
Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei Europene să 
acorde Vietnamului un sprijin financiar și 
tehnic specific pentru a facilita punerea 
în aplicare a standardelor de 
sustenabilitate ecologică pentru produsele 
pescărești; solicită, de asemenea, Comisiei 
Europene să încurajeze și diversele 
activități de pescuit vietnameze să 
contribuie la respectarea standardelor de 
sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 56
Grace O'Sullivan
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța coerenței 
politice a inițiativelor Uniunii, în special 
în ceea ce privește activitățile comerciale 
și de mediu;

Or. en

Amendamentul 57
Grace O'Sullivan

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază importanța unei politici 
comerciale responsabile ca instrument de 
punere în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 58
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. apreciază faptul că statele membre 
ale ASEAN încep să își intensifice 
cooperarea la nivel regional în domeniul 
gestionării pescuitului;

Or. en
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Amendamentul 59
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să utilizeze toate 
instrumentele de care dispune, inclusiv 
„cartonașul roșu”, în cazul în care 
Vietnamul nu respectă condițiile 
pescuitului sustenabil.

7. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la semnarea de către UE a unui 
acord de liber schimb cu Vietnamul, 
având în vedere că țara nu a abordat încă 
în mod eficient și nu a pus în aplicare 
instrumente de combatere a pescuitului 
INN, o condiție prealabilă necesară 
pentru a asigura un pescuit sustenabil; 
Invită Comisia să suspende tarifele 
preferențiale aplicate produselor 
pescărești până la retragerea cartonașului 
galben, continuând, în același timp, să 
efectueze audituri privind pescuitul INN 
și să utilizeze toate instrumentele de care 
dispune, inclusiv „ cartonașul roșu”, în 
cazul în care Vietnamul nu respectă 
condițiile pescuitului sustenabil.

Or. en

Amendamentul 60
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să utilizeze toate 
instrumentele de care dispune, inclusiv 
„cartonașul roșu”, în cazul în care 
Vietnamul nu respectă condițiile 
pescuitului sustenabil.

7. invită Comisia să utilizeze pe 
deplin toate instrumentele de care dispune, 
inclusiv „cartonașul roșu”, în cazul în care 
Vietnamul nu respectă condițiile 
pescuitului sustenabil, pentru a asigura 
siguranța importurilor de produse din 
pește și fructe de mare pe piața UE și 
pentru a-și proteja consumatorii;
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Or. en

Amendamentul 61
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. își exprimă dezamăgirea cu privire 
la dispozițiile articolului 12.26 alineatul 
(2) din EVTA, care, în principiu, nu 
permite adăugarea unui produs pe lista 
indicațiilor geografice care ar urma să fie 
protejate pe teritoriul părții respective 
dacă produsul nu a fost inclus în această 
listă, dar avea statutul de „înregistrat” la 
data semnării acordului; invită Comisia 
să reexamineze această practică în 
viitoarele acorduri de liber schimb, 
deoarece afectează oportunitățile de pe 
piață ale indicațiilor geografice noi sau 
recente, așa cum se va întâmpla și în 
cazul ALS UE-Vietnam;

Or. en

Amendamentul 62
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează autoritățile vietnameze 
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 
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antimicrobiene (RAM);

Or. en

Amendamentul 63
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită monitorizarea continuă a 
eforturilor Vietnamului pentru a garanta 
că înregistrează progrese în combaterea 
pescuitului INN și în îndeplinirea 
potențialului său de export;

Or. en

Amendamentul 64
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că intrarea în vigoare a 
acordului va crea condițiile pentru o 
cooperare importantă și fructuoasă între 
cele două părți în vederea punerii în 
aplicare efective a dispozițiilor privind 
dezvoltarea durabilă, ceea ce ar putea 
determina îmbunătățirea situației politice 
și a drepturilor omului în țară; subliniază 
că punerea în aplicare adecvată a ALS 
UE-Vietnam poate ajuta Vietnamul să 
respecte standardele europene privind 
mediul, drepturile omului, buna 
guvernanță, drepturile lucrătorilor și 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI); salută, în acest 
context, angajamentul Vietnamului de a-
și prezenta planul național de punere în 
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aplicare pentru a se conforma dispozițiilor 
ALS UE-Vietnam;

Or. en


