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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (LPS) 13.9 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo tiriamosios misijos į Vietnamą (2018 m. spalio 28 d. – lapkričio 
1 d.) išvadas ir į 2018 m. gegužės mėn. Komisijos atliktą šalies pažangos kovojant su 
neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba po to, kai 2017 m. 
spalio 23 d. Komisija pranešė apie geltonąją kortelę, vertinimą,

A. kadangi ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime pripažįstama, kad svarbu 
užtikrinti jūrų gyvųjų išteklių ir ekosistemų išsaugojimą ir darnų valdymą, kartu 
skatinant darnią akvakultūrą, ir pagal 13.9 straipsnį numatoma bendradarbiauti kovojant 
su NNN žvejyba;

1. palankiai vertina tai, kad Vietnamo vyriausybė priėmė naują žuvininkystės sektoriaus 
pagrindų įstatymą ir sukūrė koordinuojamas stebėjimo, kontrolės ir vykdymo 
užtikrinimo struktūras, skirtas veiksmingai kovoti su NNN žvejyba ir nuo jos atgrasyti;

2. atkreipia dėmesį į didžiulius iššūkius, kurių ir toliau kyla Vietnamo valdžios 
institucijoms dėl perteklinių labai suskaidyto žvejybos laivyno pajėgumų ir dėl pernelyg 
didelio jūrų išteklių naudojimo;

3. ragina Vietnamo valdžios institucijas atidžiai stebėti šalies žvejybos laivyną ir 
įgyvendinti priemones, kuriomis būtų užtikrinamas visiškas eksportui į ES rinką skirtų 
žuvininkystės produktų atsekamumas;

4. mano, kad taikant lengvatinius tarifus lygiagrečiai turėtų būti vykdomas pagal ES ir 
Vietnamo LPS 13.9 straipsnį prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo stebėjimas ir 
peržiūra;

5. primena, kad geltonosios kortelės pranešimas turėtų būti laikomas priemone skatinti 
Vietnamo valdžios institucijas atkakliai kovoti su NNN žvejybos veikla;  mano, kad 
pratęsus geltonosios kortelės galiojimą taip pat turėtų būti nustatyti aiškūs veiklos tikslai 
ir tvarkaraštis;

6. remia Vietnamo prašymą tapti visateise Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno 
žuvininkystės komisijos (WCPFC) nare, nes čia ES ir Vietnamas galėtų plėtoti 
bendradarbiavimą ir rengti platesnio užmojo kovos su NNN žvejyba priemones;

7. ragina Komisiją pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, įskaitant raudonąją 
kortelę, jeigu Vietnamas nevykdytų tausią žvejybą užtikrinančių sąlygų.


