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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,

– ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku1 28. panta 
2. punkta b) apakšpunktu,

– ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par kontroles pasākumu īstenošanu, lai 
nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem2,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu „Tirdzniecība visiem. Ceļā uz 
atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497),

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;

B. tā kā 2017. gadā Eiropas Savienība Vjetnamai piešķīra joprojām spēkā esošo “dzeltenās 
kartītes” statusu par to, ka tā nesadarbojas NNN zvejas apkarošanā, ņemot vērā tās 
kontroles sistēmas ievērojamos trūkumus;

C. tā kā BTN nav iekļauti vairāki zivju produkti, piemēram, KN 1604 14 21 un 
1604 14 26, jo tie ir Eiropas Savienībai sensitīvi produkti;

D. tā kā ir atzīts, ka NNN zveja ir organizētā noziedzība jūras vidē, tā pasaules mērogā 
atstāj katastrofālas sekas uz vidi un sociālekonomisko jomu un rada negodīgu 
konkurenci Eiropas zvejniecības nozarei;

E. tā kā Vjetnama ir pasaulē ceturtā lielākā zivju piegādātāja (Eiropas Savienība ir piektajā 
vietā)) un ceturtā lielākā akvakultūras produktu ražotāja;

F. tā kā ES ir vērtības ziņā pasaules lielākā zvejas un akvakultūras produktu tirgotāja —
 2017. gadā tās tirdzniecības apjoms bija vairāk nekā 2,3 miljardi EUR; tā kā ES 
importē vairāk nekā 65 % no tās patērētajiem zivju produktiem un ir viens no 
lielākajiem Vjetnamas investoriem;

G. tā kā pagaidām Vjetnama ir panākusi viena ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN) 
produkta — zivju mērces Phú Quốc aizsardzību, kas kā aizsargāts cilmes vietas 

1 OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0223.
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(ACVN) nosaukums iekļauts ES kvalitātes shēmās; tā kā BTN ir paredzēta 169 ES ĢIN 
(konkrētu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un pārtikas produktu) aizsardzība Vjetnamā 
un attiecīgi 39 Vjetnamas ĢIN aizsardzība Eiropas Savienībā;

H. tā kā Vjetnamai ir 95 miljonu cilvēku liels tirgus ar senām zivju un akvakultūras 
produktu patēriņa tradīcijām, un tā ir otrā lielākā ES tirdzniecības partnere 
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) reģionā; uzsver izaugsmes potenciālu 
un ievērojamus ieguvumus, kas ar šo tiek darīti pieejami Eiropas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, un uzskata, ka šis ekonomikas sektors ir būtiski svarīgs Eiropas 
labklājībai un inovācijai,

1. pieņem zināšanai, ka Vjetnamas valdība 2017. gadā pieņēma gan jaunu pamatlikumu 
zivsaimniecības nozarē, kurā ir ņemtas vērā starptautiskās un reģionālās saistības, 
nolīgumi un Komisijas ieteikumi, gan arī vairākus nenormatīvos dokumentus, un pauž 
gandarījumu par to; turklāt pauž atzinību par saskaņotajiem centieniem informēt 
zvejniekus par tiesību normām un izveidot koordinētas uzraudzības, kontroles un 
izpildes struktūras ar pienākumu efektīvi novērst un nepieļaut NNN zveju, kā arī par 
Vjetnamas apņemšanos iesniegt valsts īstenošanas plānu attiecībā uz BTN noteikumu 
ievērošanu;

2. pauž bažas par dēvēto “zilās laivas” praksi, ko Vjetnamas zvejnieki pēdējos gados veic 
vairāku kaimiņvalstu, proti, Taizemes, Filipīnu, Indonēzijas un Malaizijas, Klusā 
okeāna valstu, proti, Palau, Mikronēzijas, Papua-Jaungvinejas, Zālamana Salu, Vanuatu 
un Jaunkaledonijas, kā arī Austrālijas teritoriālajos ūdeņos un kas attiecīgajām valstīm 
un visam reģionam rada ekonomiska, sociāla un drošības rakstura bažas; pauž cerību, ka 
attiecīgo iestāžu īstenotie centieni nekavējoties sniegs kopīgu labumu gan ES un 
Vjetnamas attiecībām, gan plašākā Dienvidaustrumāzijas reģiona stabilitātei;

3. pauž atzinību par BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā noteikto sadarbības 
regulējumu, kas paredz sekmēt ilgtspējīgu akvakultūru un stiprināt partneru sadarbību 
NNN zvejas apkarošanā;

4. uzsver, ka ir svarīgi stiprināt konstruktīvu dialogu ar Vjetnamu, lai veiksmīgi risinātu 
nelikumīgas zvejas radītos globālos izaicinājumus, un uzskata, ka BTN mudinās 
Vjetnamu pastiprināt centienus, lai ātri izveidotu regulatīvo un kontroles sistēmu NNN 
zvejas efektīvai apkarošanai;

5. uzsver, ka BTN spēkā stāšanās varētu radīt labvēlīgus apstākļus abu pušu plašai un 
auglīgai sadarbībai, lai efektīvi īstenotu nolīguma noteikumus ilgtspējīgas attīstības 
jomā; uzsver, ka BTN pienācīga īstenošana varētu veicināt Vjetnamas virzību uz ES 
standartu ievērošanu vides, zivsaimniecības pārvaldības, darba tiesību un sociālo tiesību 
jomā, un uzskata, ka jebkāda kavēšanās nolīguma ratifikācijā kaitēs ES uzticamībai un 
ietekmei Vjetnamā un tās vispārējiem ģeostratēģiskajiem plāniem ASEAN reģionā;

6. pauž gandarījumu par lielāku reģionālo zivsaimniecības sadarbību ASEAN dalībvalstu 
starpā; atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos risināt NNN zvejas jautājumu — tā ir 
iesniegusi pieteikumu, lai kļūtu par pilnvērtīgu Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas 
zvejniecības komisijas (WCPFC) dalībvalsti, un 2019. gada 3. janvārī pievienojusies 
Nolīgumam par ostas valsts pasākumiem (PSMA), kas ir pirmais saistošais 
starptautiskais nolīgums, ar kuru konkrēti tiek apkarota NNN zveja, un norāda, ka abas 
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šīs darbības palīdzēs ES un Vjetnamai padziļināt sadarbību un izstrādāt vērienīgākus 
pasākumus NNN zvejas apkarošanai;

7. uzsver, ka Vjetnamas iestādes aizvien saskaras ar milzīgām problēmām, ko rada ļoti 
fragmentētās flotes pārmērīgā kapacitāte un jūras resursu pārmērīga izmantošana;

8. uzsver nopietnos darba tiesību pārkāpumus, par kuriem ir ziņots Vjetnamas zvejniecības 
nozarē; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka Vjetnama vēl nav ratificējusi SDO Konvenciju 
Nr. 188 par darbu zvejniecībā, un mudina Vjetnamas iestādes to izdarīt pirms BTN 
stāšanās spēkā;

9. mudina Vjetnamas iestādes nodrošināt eksportam uz ES tirgu paredzēto zivsaimniecības 
produktu pilnīgu izsekojamību un pirms ienākšanas ES tirgū — attiecīgo produktu 
atbilsmi ES vispārējām veselības, vides, sociālajām un fitosanitārajām prasībām, lai 
tādējādi ES un Vjetnamas uzņēmējiem garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
novērstu negodīgu konkurenci un nodrošinātu, ka Vjetnamas produkti nav iegūti no 
NNN zvejas;

10. uzsver, ka ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai nodrošinātu, ka jaunais tiesiskais 
regulējums tiek efektīvi īstenots un izpildīts, jo īpaši provinču līmenī, un informētu 
vietējās zivsaimniecības nozares ieinteresētās personas par to, cik svarīgi ir ievērot 
attiecīgās prasības;

11. atgādina, ka Vjetnamas investīciju sistēmā zvejas un akvakultūras produkti ir nosacīta 
investīciju joma un aizliegtas jebkuras investīcijas, kas kaitē videi un citām jomām;

12. mudina Vjetnamas iestādes piešķirt pietiekamus finanšu līdzekļus un cilvēkresursus 
NNN zvejas apkarošanai valsts un provinču līmenī, kā arī pastiprināt informēšanas 
kampaņas un spēju veidošanas iniciatīvas, lai atturētu no antibiotiku nepareizas 
lietošanas akvakultūrā un novērstu mikrobu rezistences (AMR) rašanos;

13. uzsver, cik liela nozīme ir ES iniciatīvu politikas saskaņotībai, jo īpaši attiecībā uz 
tirdzniecības un vides pasākumiem; akcentē, ka tirdzniecības nolīgumiem ir jābūt 
piesaistītiem un pielāgotiem kopējai zivsaimniecības politikai, tostarp ES politikai NNN 
zvejas jomā, un ka BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa ir jāievēro un 
konsekventi jāīsteno; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, ka turpmākajos tirdzniecības 
nolīgumos tiek iestrādātas dažādās ES ilgtspējīgas attīstības politikas, tostarp 
ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras politika, un nodrošināta šo politiku saskaņotība;

14. uzsver, ka zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecība un preferenciālie tarifi būtu 
jāparedz ar zināmiem nosacījumiem, proti, kontrolēm, uzraudzību, revīzijām un 
pārskatu par to, kas panākts, īstenojot Vjetnamas rīcības plānu NNN zvejas apkarošanai 
un Vjetnamas uzņemtās saistības saskaņā ar BTN 13.9. pantu;

15. pauž bažas par nulles tarifa kvotas iekļaušanu 11 500 tonnu konservētu tunzivju 
eksportam uz ES un tā ietekmi uz ES konservu ražošanas nozares konkurētspēju, jo 
īpaši ņemot vērā Vjetnamai piešķirto “dzelteno kartīti” par nepilnībām NNN zvejas 
apkarošanā; uzskata, ka attiecībā uz šo kvotu būtu jāparedz nosacījums par šo nepilnību 
likvidēšanu un jāuzrauga šāda veida kvotas ietekme uz ES rūpniecību un tirgu;
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16. pauž vilšanos par BTN 12.26. panta 2. punkta noteikumiem, kas principā neļauj 
attiecīgās puses teritorijā aizsargājamo ĢIN sarakstā iekļaut produktu, kas BTN 
parakstīšanas dienā jau atrodas kādas puses reģistrā; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 
BTN 12. sadaļā par intelektuālo īpašumu iekļaut visus ar ĢIN aizsargātos ES 
zivsaimniecības produktus;

17. atgādina, ka paziņojums par “dzeltenās kartītes” statusu būtu jāuzskata par veidu, kā 
mudināt Vjetnamas iestādes veikt pasākumus NNN zvejas darbību apkarošanai; 
uzskata, ka “dzeltenās kartītes” statusa pagarināšanas gadījumā būtu jānosaka skaidri 
darbības mērķi un termiņi, lai sekmētu vajadzīgo pasākumu īstenošanu un padarītu šo 
sankciju konstruktīvu; turklāt atgādina, ka “dzeltenās kartītes” statusu ir jāatceļ vienīgi 
tad, kad tiks pilnīgi un efektīvi īstenoti visi ES 2017. gadā paustie ieteikumi;

18. aicina Komisiju sniegt Vjetnamai konkrētu finansiālu un tehnisku atbalstu, lai sekmētu 
jūras velšu produktiem izvirzīto vides ilgtspējas standartu īstenošanu; turklāt aicina 
Komisiju paredzēt stimulus atsevišķām Vjetnamas zivsaimniecībām, lai palīdzētu 
ievērot ilgtspējas standartus;

19. uzsver atbildīgas tirdzniecības politikas nozīmi kā ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanas instrumentam;

20. atgādina, ka NNN regula ir efektīvākais instruments, kā globālā līmenī nodrošināt 
ilgtspējīgu zveju, un pauž bažas par preferenciālu tirdzniecības nosacījumu piešķiršanu 
valstij, attiecībā uz kuru tiek īstenota “dzeltenās kartītes” procedūra; aicina Komisiju arī 
turpmāk uzraudzīt Vjetnamas centienus, lai nodrošinātu, ka šī valsts turpina strādāt pie 
NNN zvejas apkarošanas, un pilnībā izmantot tās rīcības esošos instrumentus, arī 
“sarkano kartīti”, ja Vjetnama neievēros nosacījumus par ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
zivju un jūras velšu produktu drošu importu ES tirgū; aicina Komisiju turpmākajos 
nolīgumos paredzēt aizsardzības pasākumus, piemēram, iespēju apturēt zivju 
produktiem paredzētos preferenciālos tarifus līdz brīdim, kad tiek atcelts “dzeltenās 
kartītes” statuss.
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