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IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13.9. pantu,

– ņemot vērā secinājumus, kas gūti faktu konstatēšanas braucienā uz Vjetnamu 
(2018. gada 28. oktobris–1. novembris), un Komisijas 2018. gada maija novērtējumu 
par šīs valsts progresu nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas apkarošanā, 
kas tika veikts pēc tam, kad 2017. gada 23. oktobrī Komisija paziņoja par “dzeltenās 
kartītes” statusa piešķiršanu,

A. tā kā ES un Vjetnamas BTN ir atzīts, cik svarīgi ir nodrošināt dzīvo jūras resursu un 
ekosistēmu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī veicināt ilgtspējīgu 
akvakultūru, un paredzēta sadarbība NNN zvejas apkarošanā saskaņā ar tā 13.9. pantu,

1. atzinīgi vērtē to, ka Vjetnamas valdība ir pieņēmusi jaunu zivsaimniecības nozares 
pamatlikumu un izveidojusi koordinētas uzraudzības, kontroles un izpildes struktūras ar 
uzdevumu efektīgi novērst un nepieļaut NNN zveju;

2. uzsver milzīgās problēmas, ar kurām Vjetnamas iestādes aizvien saskaras attiecībā uz 
ļoti fragmentētās flotes pārmērīgu kapacitāti un jūras resursu pārmērīgu izmantošanu;

3. mudina Vjetnamas iestādes cieši uzraudzīt tās zvejas floti un īstenot pasākumus, ar 
kuriem var pilnībā izsekot zivsaimniecības produktus, kas paredzēti eksportam uz ES 
tirgu;

4. uzskata, ka līdztekus preferenciālajiem tarifiem būtu jāparedz arī īstenošanas uzraudzība 
un to saistību pārskatīšana, kuras Vjetnama ir apņēmusies saskaņā ar ES un Vjetnamas 
BTA 13.9. pantu;

5. atgādina, ka paziņojums par “dzeltenās kartītes” statusu būtu jāuzskata par veidu, kā 
mudināt Vjetnamas iestādes neatlaidīgi turpināt NNN zvejas darbību apkarošanas 
centienus;  uzskata, ka “dzeltenās kartītes” statusa pagarināšanas gadījumā būtu 
jānosaka skaidri darbības mērķi un termiņi;

6. atbalsta Vjetnamas pieteikumu kļūšanai par pilntiesīgu locekli Klusā okeāna rietumu un 
centrālās daļas zvejniecības komisijā (WCPFC), kuras ietvaros ES un Vjetnama varētu 
padziļināt savu sadarbību un īstenot vēl vērienīgākus pasākumus NNN zvejas 
apkarošanai;

7. aicina Komisiju izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp “sarkano kartīti”, 
gadījumā, ja Vjetnama nepilda nosacījumus par ilgtspējīgu zivsaimniecību.


