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КРАТКА ОБОСНОВКА

През 2007 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори за 
междурегионално споразумение за свободна търговия (ССТ) с държавите от АСЕАН. 
Въз основа на указанията за водене на преговори, приети от Съвета през 2007 г. и 
допълнени през октомври 2013 г., за да се включи защитата на инвестициите, 
Комисията преговаряше с Виетнам за амбициозно и всеобхватно ССТ и за 
споразумение за защита на инвестициите (СЗИ) с оглед на разкриването на нови 
възможности и осигуряването на правна сигурност за търговията и инвестициите 
между двамата партньори.

В член 13, параграф 9 от ССТ — Търговия и устойчиво управление на живите морски 
ресурси и продукти от аквакултури — страните признават колко е важно да се 
гарантира опазването и устойчивото управление на живите морски ресурси и морските 
екосистеми, както и насърчаването на устойчивите аквакултури.

През октомври 2017 г., след като получи доказателства за известен брой нарушения от 
страна на виетнамски риболовни кораби в териториалните води на съседни държави, 
Комисията информира държавите членки относно неспазването от страна на Виетнам 
на изискванията за предотвратяване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) 
риболов и идентифицира предварително Виетнам с процедура за „жълт картон“ 
съгласно Регламента относно ННН риболов.

Делегация от комисията по рибно стопанство посети Виетнам (Ханой и Нинхам) през 
ноември 2018 г., за да направи оценка на мерките, предприети от виетнамските органи, 
за борба с практиките на незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, наред 
с другото, плана за действие, насочен към реформиране на виетнамския сектор на 
рибарството.

Докладчикът по становище на комисията по рибно стопанство не желае да се впуска в 
политическа оценка на споразумението, за което отговарят други комисии. Той счита, 
че споразумението следва да бъде подкрепено от Парламента, тъй като то ще осигури 
стабилна рамка за търговията с голям партньор на ЕС. Що се отнася обаче до 
незаконодателната резолюция, изготвена от комисията по международна търговия, 
докладчикът счита, че някои въпроси, свързани с ангажимента на виетнамските органи 
за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, следва да бъдат 
разгледани по-конкретно. Така например, все още недостатъчното прилагане на новия 
рамков закон за сектора на рибарството, както и на координираните структури за 
наблюдение, контрол и правоприлагане, предназначени за ефективно справяне с и 
възпиране на ННН риболова; предизвикателствата, пред които все още са изправени 
виетнамските органи, що се отнася до свръхкапацитета на силно фрагментирания 
риболовен флот и прекомерната експлоатация на ресурсите, стимулирани от сектора за 
бързо растящия сектор за преработка на риба и морски храни; необходимостта от 
стриктно наблюдение на риболовния флот на Виетнам и от прилагане на мерки за 
пълна проследимост на продуктите от риболов, предназначени за износ към пазара на 
ЕС.

Поради тези причини докладчикът счита, че преференциалните тарифи за продуктите 
от риболов и аквакултури следва да бъдат придружавани от мониторинг на 
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изпълнението на виетнамския план за действие за справяне с незаконния, недеклариран 
и нерегулиран (ННН) риболов и от преглед на ангажиментите, поети от Виетнам по 
глава „Търговия и устойчиво развитие“. Освен това той счита, че ЕС следва да използва 
пълноценно инструмента, с който разполага, като например „червен картон“, в случай 
че условията за устойчиво рибарство не са изпълнявани от Виетнам, за да се гарантира 
безопасността на вноса на риба и морски продукти на пазара на ЕС и за да се защитят 
потребителите в ЕС.

И накрая, той припомня, че уведомлението за „жълт картон“ от страна на Европейската 
комисия през октомври 2017 г. следва да се разглежда като насърчаване на 
виетнамските органи да продължават да полагат усилия за гарантиране на 
устойчивостта на виетнамските риболовни операции и за ефективно справяне с 
дейностите, свързани с ННН риболова. Поради това той подкрепя кандидатурата на 
Виетнам за присъединяване като пълноправен член на Комисията за риболова в 
Западния и Централния Тихи океан (WCPFC), в рамките на която ЕС и Виетнам биха 
могли да продължат да си сътрудничат и да настояват за по-амбициозни мерки, 
насочени към намаляване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов в зоната 
на Конвенцията WCPFC.

******

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна 
търговия да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за 
решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между 
Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам.


