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ĪSS PAMATOJUMS

2007. gadā Padome pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar ASEAN valstīm par brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (BTN) starp reģioniem.  Pamatojoties uz sarunu norādēm, ko Padome 
2007. gadā pieņēma un 2013. gada oktobrī papildināja, iekļaujot ieguldījumu aizsardzību, 
Komisija un Vjetnama sarunās ir izstrādājušas vērienīgu un visaptverošu BTN un ieguldījumu 
aizsardzības nolīgumu (IAN) ar mērķi radīt jaunas iespējas un juridisko noteiktību, lai starp 
abiem partneriem attīstītos tirdzniecība un ieguldījumi.

BTN 13. panta 9. punktā — Tirdzniecība ar dzīvajiem jūras resursiem un akvakultūras 
produktiem un to ilgtspējīga pārvaldība — puses atzīst to, cik svarīgi ir nodrošināt dzīvo jūras 
resursu un jūras ekosistēmu saglabāšanu un ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī veicināt atbildīgu un 
ilgtspējīgu akvakultūru.

2017. gada oktobrī pēc tam, kad tika gūti pierādījumi par to, ka Vjetnamas zvejas kuģi ir 
nelikumīgi iebraukuši kaimiņvalstu ūdeņos, Komisija informēja dalībvalstis par šīs valsts 
nespēju izpildīt prasības par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 
nepieļaušanu un saskaņā ar NNN regulu attiecināja uz to “dzeltenās kartītes” procedūru.

Attiecīgās komitejas delegācija 2018. gada novembrī apmeklēja Vjetnamu (Hanoju un 
Hošiminu), lai izvērtētu Vjetnamas iestāžu veiktos pasākumus, kas paredzēti cīņai pret NNN 
zvejas praksi, un, inter alia, rīcības plānu, kura mērķis ir reformēt Vjetnamas zivsaimniecības 
nozari.

Zivsaimniecības komitejas atzinumu sagatavojušais referents nevēlas vērtēt nolīgumu 
politiskajā ziņā, jo par šo jautājumu atbildīgas ir citas komitejas. Viņš uzskata, ka 
Parlamentam būtu jāapstiprina nolīgums, jo tas nodrošinātu stabilu pamatu tirdzniecībai ar ES 
lielāko partnervalsti. Tomēr, ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas sagatavoto 
nenormatīvo rezolūciju, viņš uzskata, ka būtu konkrētāk jāpievēršas dažiem jautājumiem par 
Vjetnamas iestāžu iesaisti cīņā pret NNN zveju.  Piemēram: tam, ka joprojām nav pabeigta 
jaunā zivsaimniecības nozares pamatlikuma īstenošana, kā arī NNN zvejas efektīgai 
novēršanai un nepieļaušanai paredzēto koordinētas uzraudzības, kontroles un izpildes 
struktūru izveide; problēmām, ar kurām Vjetnamas iestādes aizvien saskaras attiecībā uz ļoti 
fragmentētās flotes pārmērīgu kapacitāti un resursu pārmērīgu izmantošanu, ko stimulē ātri 
augošā zvejas un jūras velšu pārstrādes nozare; tam, ka ir cieši jāuzrauga tās zvejas flote un ir 
jāīsteno pasākumi, ar kuriem var pilnībā izsekot zivsaimniecības produktus, kas paredzēti 
eksportam uz ES tirgu.

Tādēļ referents uzskata, ka preferenciālie zivsaimniecības un akvakultūras produktu tarifi būtu 
jāpapildina ar uzraudzību, kā tiek īstenots Vjetnamas Rīcības plāns NNN zvejas 
nepieļaušanai, un ar to saistību pārskatu, kuras Vjetnama ir apņēmusies saskaņā ar sadaļu 
“Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība”.  Turklāt viņš uzskata, ka, lai nodrošinātu zivju un jūras 
velšu produktu drošu importēšanu ES tirgū un lai aizsargātu patērētājus, ES būtu pilnā mērā 
jāizmanto tās rīcībā esošie līdzekļi, piemēram, “sarkanā kartīte”, gadījumos, kad Vjetnama 
nav izpildījusi nosacījumus par ilgtspējīgu zivsaimniecību.

Visbeidzot, viņš atgādina, ka Eiropas Komisijas 2017. gada oktobra “dzeltenās kartītes” 
brīdinājums būtu jāuzskata par Vjetnamas iestādēm izteiktu pamudinājumu turpināt to 
centienus nodrošināt Vjetnamas zvejas operāciju ilgtspēju un efektīvi rīkoties pret NNN 
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zvejas darbībām. Tādēļ viņš atbalsta Vjetnamas pieteikumu kļūšanai par pilntiesīgu locekli 
Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisijā (WCPFC), kuras ietvaros ES 
un Vjetnama varētu turpināt sadarboties un īstenot vēl vērienīgākus pasākumus, kas paredzēti 
NNN zvejas samazināšanai WCPFC konvencijas apgabalā.

******

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par Brīvās 
tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Vjetnamas 
Sociālistisko Republiku, no otras puses.


