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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

- având în vedere articolul 13 alineatul (9) din Acordul de liber schimb (ALS) UE-
Vietnam,

- având în vedere concluziile misiunii sale de informare în Vietnam (din perioada 
28 octombrie - 1 noiembrie 2018) și evaluarea Comisiei din mai 2018 privind 
progresele înregistrate de această țară în combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN) în urma notificării de către Comisie a unui „cartonaș galben” la 
23 octombrie 2017,

A. întrucât ALS UE-Vietnam recunoaște că este important să se asigure conservarea și 
gestionarea durabilă a resurselor biologice și a ecosistemelor marine, împreună cu 
promovarea acvaculturii sustenabile și prevede cooperarea în domeniul combaterii 
pescuitului INN în conformitate cu articolul 13 alineatul (9),

1. apreciază adoptarea de către guvernul vietnamez a unei noi legi-cadru pentru sectorul 
pescuitului, precum și crearea unor structuri coordonate de monitorizare, control și 
executare angajate să combată și să descurajeze în mod eficient pescuitul INN;

2. reamintește problemele enorme cu care se confruntă autoritățile vietnameze, și anume 
supracapacitatea flotei sale de pescuit extrem de fragmentate și supraexploatarea 
resurselor marine;

3. încurajează autoritățile vietnameze să monitorizeze îndeaproape flota de pescuit a țării 
și să pună în aplicare măsuri pentru a asigura trasabilitatea completă a produselor 
pescărești destinate exportului către piața UE;

4. este de părere că tarifele preferențiale ar trebui să fie însoțite de monitorizarea punerii în 
aplicare a angajamentelor asumate de Vietnam în conformitate cu articolul 13 
alineatul (9) din ALS și de revizuirea acestora;

5. reamintește că „cartonașul galben” adresat autorităților vietnameze ar trebui văzut ca un 
mijloc de a le încuraja să persevereze în eforturile lor de combatere a activităților de 
pescuit INN; consideră că o prelungire a „cartonașului galben” ar trebui să fie însoțită 
de obiective și termene operaționale clare;

6. sprijină cererea Vietnamului de a deveni membru cu drepturi depline al Comisiei pentru 
pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC), în cadrul căreia Uniunea 
Europeană și Vietnamul ar fi în măsură să își aprofundeze cooperarea și să elaboreze 
măsuri mai ambițioase de combatere a pescuitului INN;

7. invită Comisia să utilizeze toate instrumentele de care dispune, inclusiv „cartonașul 
roșu”, în cazul în care Vietnamul nu respectă condițiile pescuitului sustenabil.


