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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2007, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri pentru încheierea unui acord de 
liber schimb (ALS) interregional cu țările membre ale ASEAN. Pe baza directivelor de 
negociere adoptate de Consiliu în 2007 și completate în octombrie 2013 pentru a include 
protecția investițiilor, Comisia a negociat cu Vietnamul un ALS ambițios și cuprinzător și un 
Acord privind protecția investițiilor (IPA), cu scopul de a crea noi oportunități și securitate 
juridică prin care să devină posibilă dezvoltarea relațiilor comerciale și a investițiilor între cei 
doi parteneri.

La articolul 13 alineatul (9) din ALS — Comerțul și gestionarea sustenabilă a resurselor 
marine vii și a produselor de acvacultură — părțile recunosc importanța asigurării conservării 
și a gestionării sustenabile a resurselor marine vii și a ecosistemelor marine, precum și a 
promovării unei acvaculturi responsabile și sustenabile.

În octombrie 2017, după ce a obținut dovezi privind o serie de treceri ale navelor de pescuit 
vietnameze în apele țărilor vecine, Comisia a informat statele membre cu privire la faptul că 
această țară nu a îndeplinit cerințele privind prevenirea pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) și a identificat-o în prealabil prin procedura „cartonașului galben” în 
temeiul Regulamentului INN.

O delegație a acestei comisii a vizitat Vietnamul (Hanoi și Ninham) în noiembrie 2018, pentru 
a evalua măsurile luate de autoritățile vietnameze pentru a combate practicile de pescuit INN, 
printre altele, planul de acțiune destinat reformării sectorului vietnamez al pescuitului.

Raportorul pentru aviz al Comisiei pentru pescuit nu dorește să încerce o evaluare politică a 
acordului, pentru care sunt responsabile alte comisii. El consideră că acordul ar trebui să fie 
aprobat de Parlament, deoarece acesta ar oferi un cadru stabil pentru schimburile comerciale 
cu un partener important al UE. Cu toate acestea, în ceea ce privește rezoluția fără caracter 
legislativ elaborată de Comisia pentru comerț internațional, raportorul consideră că anumite 
aspecte referitoare la angajamentul autorităților vietnameze de a combate pescuitul INN ar 
trebui abordate în mod mai specific. De exemplu, punerea în aplicare încă insuficientă a noii 
legi-cadru pentru sectorul pescuitului, precum și a structurilor coordonate de monitorizare, 
control și executare angajate pentru a aborda și a descuraja în mod eficient pescuitul INN; 
provocările cu care încă se confruntă autoritățile vietnameze în ceea ce privește 
supracapacitatea flotei sale de pescuit foarte fragmentate și supraexploatarea resurselor 
stimulate de creșterea rapidă a sectorului de prelucrare a peștelui și a fructelor de mare; 
necesitatea de a monitoriza îndeaproape flota sa de pescuit și de a pune în aplicare măsuri 
pentru trasabilitatea completă a produselor pescărești destinate exportului către piața UE.

Din aceste motive, raportorul este de părere că tarifele preferențiale pentru produsele 
pescărești și de acvacultură ar trebui să fie însoțite de monitorizarea punerii în aplicare a 
planului de acțiune vietnamez de combatere a pescuitului INN și de revizuirea angajamentelor 
asumate de Vietnam în conformitate cu „Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă”. 
În plus, el consideră că UE ar trebui să utilizeze pe deplin instrumentul de care dispune, cum 
ar fi procedura „cartonașului roșu”, în cazul în care condițiile pentru un pescuit sustenabil nu 
ar fi îndeplinite de către Vietnam, pentru a asigura siguranța importurilor de produse 
pescărești și de fructe de mare pe piața UE și pentru a-și proteja consumatorii.
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În cele din urmă, raportorul reamintește că notificarea prin procedura „cartonașului galben” de 
către Comisia Europeană în octombrie 2017 ar trebui privită ca o încurajare pentru autoritățile 
vietnameze să persevereze în eforturile lor de a asigura sustenabilitatea operațiunilor de 
pescuit vietnameze și de a combate în mod eficace activitățile de pescuit INN. Prin urmare, el 
susține cererea Vietnamului de a se alătura ca membru cu drepturi depline al Comisiei pentru 
pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC), în cadrul căreia UE și Vietnam ar 
putea să coopereze în continuare și să depună eforturi pentru adoptarea unor măsuri mai 
ambițioase menite să reducă pescuitul INN în zona Convenției WCPFC.

******

Comisia pentru pescuit invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a propunerii de decizie a Consiliului 
privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă 
Vietnam.


