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31. Jirrikonoxxi, madankollu, l-isfidi 
enormi li għadhom qed jiffaċċjaw l-
awtoritajiet Vjetnamiżi fir-rigward tal-
kapaċità żejda tal-flotta tas-sajd 
frammentata ħafna tal-pajjiż u l-
isfruttament żejjed tar-riżorsi tal-baħar, 
filwaqt li jinnota li l-Vjetnam ingħata l-
karta safra kif ukoll diġà ttieħdu xi miżuri 
biex tittejjeb is-sitwazzjoni; jappella għal 
aktar azzjoni f'konformità mas-sejbiet tal-
missjoni ta' reviżjoni ta' Novembru 2019, u 
għal monitoraġġ kontinwu u kontrolli bir-
reqqa rigward l-isforzi tal-Vjetnam biex 
jiżgura li l-pajjiż jibqa' jagħmel progress 
fil-ġlieda kontra s-sajd IUU u biex 
jiggarantixxi t-traċċabbiltà sħiħa tal-
prodotti tas-sajd li jaslu fis-suq tal-Unjoni 
biex tiġi eskluża l-importazzjoni illegali; 
ifakkar li r-revoka tal-karta s-safra għandha 
tkun kundizzjonali fuq l-implimentazzjoni 
sħiħa u effettiva tar-rakkomandazzjonijiet 
kollha li għamlet l-UE fl-2017;
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Kummissjoni tipprovdi miżuri ta' 
salvagwardja għall-prodotti tas-sajd fi 
ftehimiet futuri, bħall-possibbiltà li t-
tariffi preferenzjali jiġu sospiżi, sakemm 
titneħħa l-karta s-safra għas-sajd IUU;
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