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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-2007, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tidħol f'negozjati għal Ftehim ta' 
Kummerċ Ħieles (FTA) interreġjonali mal-pajjiżi tal-ASEAN.  Abbażi tad-direttivi ta' 
negozjati adottati mill-Kunsill fl-2007, u ssupplimentati f'Ottubru 2013 biex ikunu jinkludu l-
protezzjoni tal-investiment, il-Kummissjoni nnegozjat FTA ambizzjuż u komprensiv u Ftehim 
dwar il-Protezzjoni tal-Investiment (FPI) mal-Vjetnam, bil-ħsieb li jinħolqu opportunitajiet 
ġodda u ċertezza legali sabiex il-kummerċ u l-investiment bejn iż-żewġ sħab ikunu jistgħu 
jiżviluppaw.

Fl-Artikolu 13(9) tal-FTA - Kummerċ u Ġestjoni Sostenibbli tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar u 
Prodotti tal-Akkwakultura - il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jkunu żgurati l-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi ħajjin tal-baħar u l-ekosistema tal-baħar kif 
ukoll il-promozzjoni ta' akkwakultura responsabbli u sostenibbli.

F'Ottubru 2017, wara li kisbet evidenza ta' dħul mingħajr permess, għal diversi drabi, minn 
bastimenti tas-sajd Vjetnamiżi fl-ilmijiet tal-pajjiżi tal-viċinat, il-Kummissjoni infurmat lill-
Istati Membri dwar in-nuqqas tal-pajjiż li jirrispetta r-rekwiżiti dwar il-prevenzjoni tas-sajd 
illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) u wissietu permess tal-proċedura "karta 
safra" skont ir-Regolament IUU.

F'Novembru 2018 delegazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd żaret il-Vjetnam (Hanoi u Ninham), 
sabiex tivvaluta l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet Vjetnamiżi biex jindirizzaw il-ġlieda kontra 
l-prattiki tas-sajd IUU, inter alia l-Pjan ta' Azzjoni mmirat lejn ir-riforma tas-settur tas-sajd 
tal-Vjetnam.

Ir-rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd ma jixtieqx jidħol f'valutazzjoni politika tal-
Ftehim, li għaliha huma responsabbli kumitati oħra. Huwa jemmen li l-Ftehim għandu jkun 
approvat mill-Parlament, peress li jista' joffri qafas stabbli għal kummerċ ma' sieħeb ewlieni 
tal-UE. Madankollu, rigward ir-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva mfassla mill-Kumitat għall-
Kummerċ Internazzjonali, huwa jħoss li xi kwistjonijiet marbuta mal-impenn tal-awtoritajiet 
Vjetnamiżi biex jindirizzaw il-ġlieda kontra s-sajd IUU għandhom jiġu indirizzati b'mod aktar 
speċifiku.  Pereżempju, l-implimentazzjoni tal-liġi kwadru l-ġdida għas-settur tas-sajd għadha 
insuffiċjenti, bħalma huma insuffiċjenti l-istrutturi kkoordinati ta' monitoraġġ, kontroll u 
infurzar impenjati biex jindirizzaw u jiskoraġġixxu s-sajd IUU b'mod effettiv; l-isfidi li l-
Awtoritajiet Vjetnamiżi għadhom jiffaċċjaw fir-rigward tal-kapaċità żejda tal-flotta tas-sajd 
frammentata ħafna tagħha u l-isfruttament żejjed tar-riżorsi stimulat mis-settur li qed jikber 
malajr tal-ipproċessar ta' ħut u ta' frott tal-baħar; il-ħtieġa ta' monitoraġġ mill-qrib tal-flotta 
tas-sajd tal-Vjetnam u l-implimentazzjoni ta' miżuri għat-traċċabilità sħiħa tal-prodotti tas-
sajd destinati għall-esportazzjoni lejn is-suq tal-UE.

Għal dawn ir-raġunijiet, ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li tariffi preferenzjali għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura għandhom ikunu akkumpanjati mill-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Vjetnamiż maħsub biex jindirizza s-sajd IUU, u minn 
rieżami tal-impenji meħuda mill-Vjetnam taħt il-"Kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp 
Sostenibbli".  Barra minn hekk, jemmen li l-UE għandha tagħmel użu sħiħ mill-għodda li 
għandha għad-dispożizzjoni tagħha, bħal "karta ħamra", f'każ li l-kundizzjonijiet għal sajd 
sostenibbli ma jiġux issodisfati mill-Vjetnam, sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tal-
importazzjonijiet ta' prodotti tal-ħut u tal-frott tal-baħar fis-suq tal-UE u biex jitħarsu l-
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konsumaturi tagħha.

Fl-aħħar nett, huwa jfakkar li n-notifika ta' "karta safra" mill-Kummissjoni Ewropea 
f'Ottubru 2017 għandha titqies bħala inkoraġġiment għall-Awtoritajiet Vjetnamiżi sabiex 
jipperseveraw fl-isforzi tagħhom biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-operazzjonijiet tas-sajd 
Vjetnamiżi u biex jindirizzaw b'mod effettiv l-attivitajiet tas-sajd IUU. Għalhekk jappoġġa l-
applikazzjoni tal-Vjetnam biex jissieħeb bħala Membru sħiħ fil-Kummissjoni għas-Sajd fil-
Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC), fejn l-UE u l-Vjetnam jistgħu 
jikkooperaw aktar u jagħmlu pressjoni għal miżuri aktar ambizzjużi bil-għan tat-tnaqqis tas-
sajd IUU fiż-żona tal-Konvenzjoni WCPFC.

******

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jirrakkomanda lill-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu tal-proposta 
għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam.


