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LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2007 neuvosto valtuutti komission aloittamaan neuvottelut alueidenvälisestä 
vapaakauppasopimuksesta ASEAN-maiden kanssa. Neuvoston vuonna 2007 hyväksymien ja 
lokakuussa 2013 sijoitussuojan osalta täydennettyjen neuvotteluohjeiden perusteella komissio 
on neuvotellut Vietnamin kanssa kunnianhimoisesta ja kattavasta vapaakauppasopimuksesta 
ja sijoitussuojasopimuksesta, jotta voidaan luoda uusia mahdollisuuksia ja oikeusvarmuutta 
molempien osapuolten välisen kaupan ja investointien kehittämiseksi.

Vapaakauppasopimuksen 13 artiklan 9 kohdassa, joka koskee meren elollisten 
luonnonvarojen sekä vesiviljelytuotteiden kauppaa ja kestävää hoitoa, sopimuspuolet pitävät 
tärkeänä sitä, että varmistetaan meren elollisten luonnonvarojen ja merten ekosysteemien 
säilyttäminen ja kestävä hoito sekä vastuullisen ja kestävän vesiviljelyn edistäminen.

Komissio sai lokakuussa 2017 todisteita useiden vietnamilaisten kalastusalusten 
alueloukkauksista naapurimaiden vesillä, minkä jälkeen se ilmoitti jäsenvaltioille, että 
Vietnam ei ollut täyttänyt vaatimuksia, jotka koskivat laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS) estämistä. Se ilmoitti maan alustavasti LIS-asetuksen 
mukaiseen ”keltaisen kortin” menettelyyn.

Kalatalousvaliokunnan valtuuskunta vieraili Vietnamissa (Hanoissa ja Ninhamissa) 
marraskuussa 2018 arvioidakseen toimia, joita Vietnamin viranomaiset olivat toteuttaneet 
torjuakseen LIS-kalastusta, ja esimerkiksi toimintasuunnitelmaa Vietnamin kalastusalan 
uudistamiseksi.

Kalatalousvaliokunnan valmistelija ei halua ryhtyä sopimuksen poliittiseen arviointiin, joka 
kuuluu muille valiokunnille. Valmistelija katsoo, että parlamentin tulisi kannattaa sopimusta, 
koska se antaisi vakaan kehyksen EU:n kaupalle merkittävän kumppanin kanssa. Kun 
kuitenkin otetaan huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan laatima muu kuin 
lainsäädäntöä koskeva päätöslauselma, valmistelija katsoo, että olisi käsiteltävä 
seikkaperäisemmin joitakin kysymyksiä liittyen siihen, miten Vietnamin viranomaiset 
käsittelevät LIS-kalastuksen torjumista. Esimerkiksi kalastusalaa koskevaa uutta 
puitelainsäädäntöä ei ole vieläkään pantu riittävästi täytäntöön eikä ole olemassa 
koordinoituja seuranta-, valvonta- ja täytäntöönpanorakenteita LIS-kalastuksen tehokkaaksi 
torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Vietnamin viranomaisilla on edelleen haasteita, jotka 
liittyvät maan hyvin hajanaisen kalastuslaivaston liikakapasiteettiin ja kalavarojen liialliseen 
käyttöön, mikä on seurausta nopeasti kasvavasta kalan ja äyriäisten jalostusalasta. Maan on 
valvottava kalastuslaivastoaan tarkasti ja toteutettava toimia, joilla varmistetaan EU:n 
markkinoille vientiin tarkoitettujen kalastustuotteiden täysi jäljitettävyys.

Näiden seikkojen vuoksi valmistelija katsoo, että kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
tullietuuksien yhteydessä olisi valvottava sitä, miten Vietnamin toimintaohjelmaa LIS-
kalastuksen torjumiseksi pannaan täytäntöön. Olisi myös tarkasteltava sitoumuksia, joita 
Vietnam on antanut kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa. Lisäksi valmistelija 
katsoo, että EU:n olisi hyödynnettävä täysin käytettävissään olevia välineitä, kuten ”punaista 
korttia”, jos Vietnam ei täytä kestävän kalastuksen ehtoja. Näin varmistetaan EU:n 
markkinoille tuotavien kala- ja äyriäistuotteiden turvallisuus ja suojellaan unionin kuluttajia.
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Lopuksi valmistelija toteaa, että komission lokakuussa 2017 esittämä ”keltaista korttia” 
koskeva ilmoitus olisi nähtävä kannustimena Vietnamin viranomaisille, jotta nämä jatkaisivat 
toimiaan maan harjoittaman kalastuksen kestävyyden varmistamiseksi ja LIS-kalastuksen 
torjumiseksi tehokkaalla tavalla. Valmistelija tukee Vietnamin hakemusta läntisen ja keskisen 
Tyynenmeren kalastuskomission (WCPFC) täysjäseneksi. Sen puitteissa EU ja Vietnam 
voisivat jatkaa yhteistyötään ja saada aikaan entistä tehokkaampia toimia LIS-kalastuksen 
vähentämiseksi WCPFC-yleissopimusalueella.

******

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
suosittamaan parlamentille, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin 
sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä hyväksytään.


