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NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na článek 13.9 Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem,

– s ohledem na závěry z pracovní cesty do Vietnamu (konané ve dnech 28. října – 
1. listopadu 2018) a na hodnocení Komise z května 2018 ve věci pokroku, jehož tato 
země dosáhla při boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, 
vypracované v návaznosti na oznámení Komise ze dne 23. října 2017, v němž Vietnamu 
uložila tzv. „žlutou kartu“;

A. vzhledem k tomu, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem ve svém článku 
13.9 uznává, že je důležité zajistit zachování a udržitelné řízení živých mořských zdrojů 
a ekosystémů a podporovat udržitelnou akvakulturu a zavádí spolupráci v oblasti boje 
proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

1. vítá, že vietnamská vláda přijala nový rámcový zákon pro odvětví rybolovu a struktury 
koordinovaného monitorování, kontroly a prosazování, jejichž úkolem je účinně bojovat 
proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a odrazovat od něj;

2. zdůrazňuje, že vietnamské úřady i nadále čelí obrovským výzvám v podobě nadměrné 
kapacity velmi fragmentovaného rybářského loďstva a nadměrného využívání mořských 
zdrojů;

3. vybízí vietnamské úřady, aby důkladně monitorovaly rybářské loďstvo své země a 
uplatňovaly opatření zaměřená na zajištění plné sledovatelnosti produktů rybolovu 
určených na vývoz na trh EU;

4. má za to, že celní preference by mělo doprovázet monitorování toho, jak jsou plněny 
závazky, které Vietnam přijal v článku 13.9 Dohody o volném obchodu mezi EU a 
Vietnamem, a přezkum těchto závazků;

5. připomíná, že oznámení Komise o uložení tzv. „žluté karty“ je třeba chápat jako 
pobídku vietnamským orgánům, aby pokračovaly ve svém boji proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu; je přesvědčen, že další rozšíření postupu 
„žluté karty“ by měly doprovázet jednoznačné operační cíle a harmonogramy;

6. podporuje žádost Vietnamu o plné členství v Komisi pro rybolov v západním a středním 
Tichém oceánu (WCPFC), kde by mohly EU a Vietnam dále prohloubit svou spolupráci 
a prosazovat ambicióznější opatření zaměřená na vyřešení problému nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

7. vyzývá Komisi, aby využila veškeré nástroje, které má k dispozici, včetně tzv. „červené 
karty“, nebude-li Vietnam plnit podmínky udržitelného rybolovu.


