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RÖVID INDOKOLÁS

2007-ben a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen az ASEAN 
országaival kötendő térségközi szabadkereskedelmi megállapodásról.  A Tanács által 2007-
ben elfogadott és 2013. októberben a beruházásvédelem belefoglalása érdekében kiegészített 
tárgyalási irányelvek alapján a Bizottság tárgyalásokat folytatott Vietnámmal egy ambiciózus 
és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról, valamint egy beruházásvédelmi 
megállapodásról (IPA) azzal a céllal, hogy új lehetőségeket és jogbiztonságot teremtsen a két 
partner közötti kereskedelem és beruházások fejlődéséhez.

A szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikkének (9) bekezdésében (Az élő tengeri 
erőforrások és akvakultúra-termékek kereskedelme és fenntartható kezelése) a szerződő felek 
elismerik az élő tengeri erőforrások és ökoszisztémák megőrzése és fenntartható kezelése 
biztosításának, valamint a fenntartható akvakultúra előmozdításának a fontosságát.

A Bizottság 2017 októberében, miután bizonyítékokat szerzett arról, hogy vietnámi 
halászhajók több ízben megsértették a szomszédos országok vizeit, tájékoztatta a 
tagállamokat, hogy az ország nem tesz eleget a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzésére vonatkozó követelményeknek, és a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászatról szóló rendelet értelmében előzetesen „sárga lapos” eljárást indított 
ellene.

E bizottság küldöttsége 2018 novemberében Vietnámba (Hanoiba és Ninhamba) látogatott 
annak érdekében, hogy értékelje a vietnámi hatóságok által a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem céljából hozott intézkedéseket, többek között a 
vietnámi halászati ágazat átalakítására irányuló cselekvési tervet.

A Halászati Bizottság véleményének előadója nem vállalkozik a megállapodás politikai 
értékelésére, ami más bizottságok hatáskörébe tartozik. Úgy véli, hogy a megállapodást a 
Parlamentnek támogatnia kell, mivel az stabil keretet biztosítana az Unió egyik jelentős 
partnerével folytatott kereskedelem számára. Ami azonban a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság által kidolgozott nem jogalkotási állásfoglalást illeti, az előadó úgy érzi, hogy a 
vietnámi hatóságok jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre 
vonatkozó kötelezettségvállalásainak bizonyos kérdéseit konkrétabban kellene kezelni.  Így 
például a halászati ágazatra vonatkozó új kerettörvény végrehajtásának, valamint a jogellenes, 
be nem jelentett és szabályozatlan halászat hatékonyan kezelésére és az attól való elrettentésre 
szolgáló nyomonkövetési, ellenőrzési és bűnüldözési struktúrák továbbra is elégtelen voltát; a 
vietnámi hatóságok előtt álló jelentős kihívásokat a rendkívül széttagolt halászflotta túlzott 
kapacitása és a tengeri erőforrások túlzott kiaknázása tekintetében, amit a gyorsan bővülő hal- 
és tengeriélelmiszer-feldolgozó ágazat ösztönöz; az ország halászflottájának szoros nyomon 
követésének és olyan intézkedések végrehajtásának szükségességét, amelyek biztosítják az 
uniós piacra szánt halászati termékek teljes nyomonkövethetőségét.

Ezen okokból az előadó úgy véli, hogy a halászati és akvakultúra-termékek preferenciális 
vámtételeit a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat kezelését célzó vietnámi 
cselekvési terv végrehajtásának nyomon követésével és a Vietnám által a „kereskedelmi és 
fenntartható fejlődési fejezetben” vállalt kötelezettségek felülvizsgálatával kell 
összekapcsolni.  Az előadó ezenfelül úgy véli, hogy annak érdekében, hogy az Unió piacára 
szánt halak és tengeri eredetű élelmiszerek biztonságosságának és a fogyasztók védelmének 
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szavatolása érdekében az Uniónak teljes mértékben ki kell használnia a rendelkezésére álló 
eszközöket, például a „piros lapot”, amennyiben Vietnám nem tesz eleget a fenntartható 
halászat feltételeinek.

Végezetül emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság „sárga lapról” szóló értesítését arra 
irányuló ösztönzésnek kell tekinteni, hogy a vietnámi hatóságok fokozzák a vietnámi halászati 
műveletek fenntarthatóságának biztosítására és a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászati tevékenységek hathatós kezelésére irányuló erőfeszítéseiket. Az 
előadó ezért támogatja Vietnámnak a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottságon 
(WCPFC) belüli teljes jogú tagságára irányuló kérelmét, amely szervezetben az Unió és 
Vietnám elmélyíthetné együttműködését, és a WVPFC egyezmény hatálya alá tartozó 
területen ambiciózusabb intézkedéseket szorgalmazhatna a jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat visszaszorítása céljából.

******

A Halászati Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy tegyen ajánlást a Parlamentnek az egyrészről az Európai Unió, másrészről a 
Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyására. 



AD\1194261HU.docx 5/6 PE641.139v02-00

HU

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

Hivatkozások 06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Illetékes bizottság INTA

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

PECH
15.7.2019

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Pietro Bartolo
23.7.2019

Vizsgálat a bizottságban 4.9.2019 12.11.2019

Az elfogadás dátuma 3.12.2019

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

17
6
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier 
Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, 
Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco 
Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, 
Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža 
Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison 
Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(209. cikk (7) bekezdés)

Jeroen Lenaers, Robert Rowland



PE641.139v02-00 6/6 AD\1194261HU.docx

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

17 +
ECR Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel 
Pizarro

6 -
GUE/NGL João Ferreira

NI Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

2 0
ID Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


