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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je leta 2007 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o medregionalnem sporazumu o 
prosti trgovini z državami združenja ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije).  Na 
podlagi pogajalskih smernic, ki jih je Svet sprejel leta 2007 in so bile dopolnjene oktobra  
2013, da bi vključevale zaščito naložb, se je Komisija pogajala z Vietnamom o ambicioznem 
in celovitem sporazumu o prosti trgovini in sporazumu o zaščiti naložb, da bi ustvarili nove 
priložnosti in pravno varnost za razvoj trgovine in naložb med obema partnericama.

V členu 13(9) sporazuma o prosti trgovini (Trgovina in trajnostno upravljanje živih morskih 
virov in proizvodov iz ribogojstva) podpisnice priznavajo pomen ohranjanja in trajnostnega 
upravljanja živih morskih virov ter morskih ekosistemov, kakor tudi spodbujanja 
odgovornega in trajnostnega ribogojstva.

Komisija je oktobra 2017, potem ko je zbrala dokaze o tem, da so vietnamska ribiška plovila 
večkrat vplula v vode sosednjih držav, države članice obvestila, da ta država ni izpolnila 
zahtev glede preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova, 
ter proti njej začela postopek z „rumenim kartonom“ v skladu z uredbo o preprečevanju 
takega ribolova.

Delegacija tega odbora je novembra 2018 obiskala Vietnam (Hanoj in Ninham), da bi ocenila 
ukrepe, ki so jih vietnamski organi sprejeli za boj proti nezakonitim, neprijavljenim in 
zakonsko neurejenim ribolovnim dejavnostim, med drugim akcijski načrt za reformo 
vietnamskega ribiškega sektorja.

Pripravljavec mnenja Odbora za ribištvo ne želi izraziti politične ocene sporazuma, za 
katerega so pristojni drugi odbori. Meni, da bi Parlament moral podpreti sporazum, saj bi 
zagotovil stabilen okvir za trgovino s pomembno partnerico EU. V zvezi z nezakonodajno 
resolucijo, ki jo je pripravil Odbor za mednarodno trgovino, pa meni, da bi bilo treba nekatera 
vprašanja glede vključenosti vietnamskih oblasti v boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
zakonsko neurejenemu ribolovu obravnavati natančneje. Med temi vprašanji so: še vedno 
nezadostno izvajanje novega okvirnega zakona za ribiški sektor ter nezadostno vzpostavljanje 
usklajenih struktur za spremljanje, nadzor in izvrševanje, namenjenih učinkovitemu reševanju 
in odvračanju od nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova; izzivi, s 
katerimi se še vedno soočajo vietnamske oblasti, kar zadeva presežno zmogljivost njihove 
zelo razdrobljene ribiške flote in prekomerno izkoriščanje virov, ki jih spodbuja hitro rastoči 
sektor predelave rib in morskih sadežev; potreba, da bi država pozorno spremljala svojo 
ribiško floto in izvajala ukrepe za popolno sledljivost ribiških proizvodov, namenjenih za 
izvoz na trg EU.

Zato pripravljavec mnenja meni, da bi morali hkrati z uvedbo preferencialnih tarif za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva spremljati izvajanje vietnamskega akcijskega načrta za 
boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter pregledati 
zaveze, ki jih je Vietnam sprejel v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju. Poleg 
tega meni, da bi morala EU v celoti uporabiti instrument, ki ga ima na voljo, na primer „rdeči 
karton“, če Vietnam ne bo izpolnil pogojev za trajnostno ribištvo, da bi zagotovili varen uvoz 
rib in proizvodov iz morskih sadežev na trg EU ter zaščitili njegove potrošnike.

Nazadnje opozarja, da bi bilo treba obvestilo o „rumenem kartonu“, ki ga je Evropska 
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komisija poslala oktobra 2017, obravnavati kot spodbudo za vietnamske oblasti, naj si še 
naprej vztrajno prizadevajo, da bi zagotovile trajnostnost vietnamskega ribolova in učinkovito 
ukrepale proti nezakonitim, neprijavljenim in zakonsko neurejenim ribolovnim dejavnostim. 
Zato podpira vlogo Vietnama za pridružitev in polnopravno članstvo v Komisiji za ribištvo 
zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC), saj bi lahko tako EU in Vietnam nadalje 
sodelovala in si prizadevala za ambicioznejše ukrepe, namenjene zmanjšanju nezakonitih, 
neprijavljenih in zakonsko neurejenih ribolovnih dejavnosti na območju konvencije WCPFC.

******

Odbor za ribištvo poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj priporoči 
odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo 
in Socialistično republiko Vietnam.
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