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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна 
търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

- като взе предвид член 13, параграф 9 от Споразумението за свободна търговия 
между ЕС и Виетнам (ССТ),

- като взе предвид заключенията от своята мисия за установяване на фактите във 
Виетнам (от 28 октомври до 1 ноември 2018 г.) и оценката на Комисията от май 
2018 г. относно отбелязания от Виетнам напредък в борбата с незаконния, 
нерегулирания и недекларирания риболов (ННН) вследствие на нотификацията от 
Комисията на 23 октомври 2017 г. за „жълт картон“,

А. като има предвид, че ССТ между ЕС и Виетнам признава, че е важно да се 
гарантира опазването и устойчивото управление на живите морски ресурси и 
екосистеми, както и насърчаването на устойчиви аквакултури, и че в 
Споразумението се предвижда сътрудничество в борбата с ННН риболова 
съгласно член 13, параграф 9;

1. оценява високо приемането от страна на виетнамските органи на нов рамков 
закон за сектора на рибарството, както и създаването на координирано 
наблюдение, контрол и правоприлагане, предназначени за ефективно справяне с и 
възпиране на незаконния, нерегулирания и недекларирания риболов (ННН);

2. подчертава огромните предизвикателства, пред които все още са изправени 
виетнамските органи, по отношение на свръхкапацитета на силно 
фрагментирания риболовен флот на Виетнам и прекомерната експлоатация на 
морските ресурси;

3. призовава виетнамските органи да извършват стриктно наблюдение на 
риболовния флот на Виетнам и да прилагат мерки за пълна проследимост на 
продуктите от риболов, предназначени за износ към пазара на ЕС;

4. счита, че преференциалните тарифи следва да бъдат придружавани от мониторинг 
на изпълнението и от преглед на ангажиментите, поети съгласно член 13, 
параграф 9 от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам;

5. припомня, че уведомлението за „жълт картон“ следва да се разглежда като 
средство за насърчаване на виетнамските органи в усилията им да се справят с 
дейностите, свързани с незаконния, нерегулирания и недекларирания риболов 
(ННН); счита, че допълнителното удължаване на срока на валидност на „жълтия 
картон“ следва да бъде придружено от ясни оперативни цели и срокове;

6. подкрепя кандидатурата на Виетнам за пълноправно членство в Комисията за 
риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC), в рамките на която ЕС и 
Виетнам ще бъдат в състояние да задълбочават сътрудничеството помежду си и 
да разработват по-амбициозни мерки за справяне с незаконния, нерегулирания и 
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недекларирания риболов (ННН);

7. призовава Комисията да използва всички инструменти, с които разполага, 
включително „червен картон“, в случай че Виетнам не изпълнява условията за 
устойчиво рибарство.


