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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V roce 2007 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání o meziregionální dohodě o volném 
obchodu se zeměmi ASEAN.  Na základě směrnic pro jednání přijatých Radou v roce 2007, 
které byly v říjnu 2013 doplněny o ochranu investic, Komise sjednala s Vietnamem 
ambiciózní a komplexní dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic s cílem 
vytvořit nové příležitosti a zajistit právní jistotu, a přispět tak k rozvoji obchodu a investic 
mezi oběma partnery.

V článku 13.9 dohody o volném obchodu – Obchod s živými mořskými zdroji a produkty 
akvakultury a udržitelné řízení těchto zdrojů a produktů – smluvní strany uznávají význam 
zachování živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů a jejich udržitelného řízení a 
podpory odpovědné a udržitelné akvakultury.

Komise v roce 2017 – poté co získala důkazy o řadě případů, kdy vietnamská rybářská 
plavidla neoprávněně vplula do vod sousedních zemí – informovala členské státy o tom, že 
tato země nedodržuje požadavky týkající se předcházení nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu, a předběžně určila, že na ni uplatní postup „žluté karty“ podle 
nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu.

Delegace tohoto výboru navštívila v listopadu 2018 Vietnam (Hanoj a Ninham), aby 
posoudila opatření, která vietnamské orgány přijaly v boji proti praktikám nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mj. akční plán zaměřený na reformu vietnamského 
odvětví rybolovu.

Zpravodaj pro stanovisko Výboru pro rybolov nehodlá dohodu hodnotit z politického 
hlediska, neboť za takové posouzení odpovídají jiné výbory.  Domnívá se, že dohodu by měl 
Parlament schválit, protože by poskytla stabilní rámec pro obchodování s významným 
partnerem EU. Nicméně pokud jde o nelegislativní usnesení, které vypracoval Výbor pro 
mezinárodní obchod, je toho názoru, že některé otázky týkající se zapojení vietnamských 
orgánů do boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu by bylo 
zapotřebí řešit konkrétněji.  K nim patří například stále nedostatečné provádění nového 
rámcového zákona pro odvětví rybolovu, jakož i struktur koordinovaného monitorování, 
kontroly a prosazování, jejichž úkolem je proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu účinně bojovat a odrazovat od něj; dále pokračující problémy, 
kterým čelí vietnamské orgány, v podobě nadměrné kapacity velmi fragmentovaného 
rybářského loďstva a nadměrného využívání zdrojů v důsledku rychle rostoucího odvětví 
zpracování ryb a mořských plodů; potřeba důkladného monitorování vietnamského 
rybářského loďstva a provedení opatření, která zajistí plnou sledovatelnost rybolovných 
produktů určených pro vývoz na trh EU.

Z těchto důvodů zpravodaj zastává názor, že celní preference vztahující se na produkty 
rybolovu a akvakultury by mělo doprovázet monitorování toho, jak je prováděn vietnamský 
akční plán pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a přezkum 
závazků, které Vietnam přijal v rámci tzv. kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji. Kromě 
toho se domnívá, že EU by v případě, že Vietnam neplní podmínky udržitelného rybolovu, 
měla plně využívat nástroje, které má k dispozici, jako je „červená karta“, a zajistit tak 
bezpečnost produktů z ryb a mořských plodů dovážených na trh EU a chránit své spotřebitele.
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Na závěr zpravodaj připomíná, že oznámení Evropské komise o udělení „žluté karty“ z října 
2017 by mělo být vnímáno jako povzbuzení vietnamským orgánům, aby pokračovaly ve svém 
úsilí o zajištění udržitelnosti vietnamských rybolovných operací a v účinném boji proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Proto také podporuje žádost 
Vietnamu o plné členství v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu 
(WCPFC), kde by mohly EU a Vietnam dále spolupracovat a prosazovat ambicióznější 
opatření zaměřená na omezení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu 
v oblasti úmluvy WCPFC.

******

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 
doporučil Parlamentu schválit návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu 
mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou.


