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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 13.9 Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem,

– uwzględniając konkluzje z misji informacyjnej do Wietnamu (28 października – 1 
listopada 2018 r.) oraz ocenę Komisji z maja 2018 r. w sprawie postępów kraju w 
zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w 
następstwie uruchomienia przez Komisję w dniu 23 października 2017 r. procedury 
„żółtej kartki”,

– uwzględniając art. 28 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia środków 
kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do 
rynku UE2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel 
z korzyścią dla wszystkich – W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i 
inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

A. mając na uwadze, że Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem uznaje 
znaczenie zapewnienia ochrony i zrównoważonego zarządzania żywymi zasobami 
morskimi i ekosystemami oraz promowania zrównoważonej akwakultury, a także 
przewiduje współpracę w walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi 
połowami na mocy art. 13.9;

B. mając na uwadze, że w 2017 r. Unia Europejska wystawiła Wietnamowi „żółtą kartkę”, 
która nadal ma zastosowanie, jako krajowi niechętnemu współpracy w walce z 
nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (NNN), ze względu na 
poważne niedociągnięcia w systemie kontroli;

C. mając na uwadze, że niektóre produkty na bazie ryb, jak te oznaczone kodami CN 1604 
14 21 i 1604 14 26, nie są objęte systemem zwolnienia z opłat celnych na podstawie 
Umowy o wolnym handlu ze względu na ich szczególny charakter z perspektywy Unii 
Europejskiej;

D. mając na uwadze, że uznaje się, iż nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy 
stanowią przestępczość zorganizowaną na morzu i pociągają za sobą katastrofalne 
skutki środowiskowe i społeczno-gospodarcze na całym świecie;

E. mając na uwadze, że Wietnam jest czwartym co do wielkości producentem ryb, a Unia 
Europejska zajmuje miejsce piąte, i czwartym co do wielkości producentem produktów 
akwakultury;

1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0223.
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F. mając na uwadze, że UE jest największym na świecie podmiotem handlu produktami 
rybołówstwa i akwakultury, w samym 2017 r. obroty handlowe przekroczyły 2,3 mld 
EUR; mając na uwadze, że UE importuje ponad 65 % produktów rybnych, które 
spożywane są w Unii, i jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w 
Wietnamie;

G. mając na uwadze, że w ramach unijnych systemów jakości Wietnam posiada 
dotychczas jeden produkt o chronionej nazwie pochodzenia, jest to rodzaj sosu rybnego 
o nazwie Phú Quốc; mając na uwadze, że Umowa o wolnym handlu przewiduje 
ochronę 169 unijnych oznaczeń geograficznych win, napojów spirytusowych i 
produktów spożywczych w Wietnamie oraz wzajemną ochronę 39 wietnamskich 
oznaczeń geograficznych w UE;

H. mając na uwadze, że Wietnam posiada rynek liczący 95 milionów osób o 
ugruntowanych tradycjach w zakresie konsumpcji ryb i produktów akwakultury oraz że 
jest drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w regionie Stowarzyszenia 
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN); podkreśla potencjał wzrostu 
gospodarczego i znaczne korzyści, jakie rybołówstwo mogłoby przynieść europejskim 
małym i średnim przedsiębiorstwom, i uważa, że sektor ten ma zasadnicze znaczenie 
dla dobrobytu i innowacji w Europie;

1. docenia i uznaje przyjęcie przez rząd wietnamski w 2017 r. nowej ustawy ramowej 
dotyczącej sektora rybołówstwa, która uwzględnia międzynarodowe i regionalne 
zobowiązania, umowy i zalecenia przedstawione przez Komisję, wraz z  różnymi 
dokumentami nieustawodawczymi; docenia ponadto wspólne wysiłki na rzecz 
informowania rybaków o przepisach prawnych oraz ustanowienie skoordynowanych 
struktur monitorowania, kontroli i egzekwowania przepisów, których celem jest 
skuteczne zwalczanie i powstrzymywanie nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów, a także zobowiązanie Wietnamu do przedstawienia 
krajowego planu wdrażania w zakresie zgodności z postanowieniami Umowy o wolnym 
handlu;

2. jest zaniepokojony zjawiskiem tzw. „niebieskich łodzi” wietnamskich rybaków, którzy 
prowadzą w ostatnich latach połowy na wodach terytorialnych kilku sąsiednich krajów, 
takich jak Tajlandia, Filipiny, Indonezja i Malezja, a także na wodach państw Pacyfiku, 
takich jak Palau, Mikronezja, Papua-Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Vanuatu i Nowa 
Kaledonia oraz Australia; zjawisko to jest źródłem niepokojów gospodarczych i 
społecznych oraz wzbudza obawy dotyczące bezpieczeństwa poszczególnych państw i 
całego regionu; wyraża nadzieję, że działania podjęte przez władze przyniosą 
natychmiastowe efekty, zarówno dla wspólnego dobra w stosunkach między Unią 
Europejską a Wietnamem, jak i dla stabilności w szerzej rozumianym regionie Azji 
Południowo-Wschodniej;

3. docenia ramy współpracy określone w rozdziale „Handel i zrównoważony rozwój” 
Umowy o wolnym handlu, dotyczące wspierania zrównoważonej akwakultury i 
wzmacniania współpracy między partnerami w zwalczaniu nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów; 

4. podkreśla znaczenie wzmocnienia konstruktywnego dialogu z Wietnamem w celu 
skutecznego stawienia czoła globalnym wyzwaniom związanym z nielegalnymi 
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połowami i uważa, że Umowa o wolnym handlu stanowi zachętę dla Wietnamu do 
podwojenia wysiłków na rzecz szybkiego ustanowienia ram regulacyjnych i 
kontrolnych w celu skutecznego zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów;

5. podkreśla, że wejście w życie Umowy o wolnym handlu mogłoby stworzyć warunki dla 
ważnej i owocnej współpracy między obiema stronami w celu skutecznego wdrożenia 
jej postanowień dotyczących zrównoważonego rozwoju; podkreśla fakt, że właściwe 
wdrożenie Umowy o wolnym handlu mogłoby przyspieszyć przestrzeganie przez 
Wietnam norm UE w zakresie ochrony środowiska, zarządzania rybołówstwem, praw 
pracowniczych i praw socjalnych oraz uważa, że jakiekolwiek dalsze opóźnienie w 
ratyfikacji podważyłoby wiarygodność UE i jej wpływ na Wietnam oraz jej ogólne 
ambicje geostrategiczne w regionie ASEAN;

6. docenia wzmożoną współpracę regionalną między państwami członkowskimi ASEAN 
w zakresie rybołówstwa; uznaje zobowiązanie Wietnamu do zajęcia się kwestią 
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów poprzez ubieganie się o 
pełne członkostwo w Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku 
(WCPFC) oraz przystąpienie, w dniu 3 stycznia 2019 r., do umowy o środkach 
stosowanych przez państwo portu (PSMA),  pierwszego wiążącego porozumienia 
międzynarodowego dotyczącego przede wszystkim nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów, które to kroki umożliwią UE i Wietnamowi pogłębienie 
współpracy i opracowanie bardziej ambitnych środków mających na celu rozwiązanie 
problemu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;

7. podkreśla ogromne wyzwania, przed którymi wciąż stoją władze wietnamskie, w 
związku z nadmierną zdolnością połowową bardzo rozdrobnionej floty rybackiej i 
nadmierną eksploatacją zasobów morskich;

8. podkreśla poważne naruszenia prawa pracy, które zgłoszono w wietnamskim sektorze 
rybołówstwa;  ubolewa w tym kontekście, że Wietnam nie ratyfikował jeszcze 
Konwencji MOP dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa (MOP C188) i wzywa 
władze tego państwa do uczynienia tego przed wejściem w życie Umowy o wolnym 
handlu;

9. wzywa władze wietnamskie, w celu zagwarantowania równych szans dla podmiotów 
gospodarczych z UE i Wietnamu, do zapobiegania nieuczciwej konkurencji i 
zagwarantowania, że żadne wietnamskie produkty nie pochodzą z nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, do zapewnienia pełnej 
identyfikowalności produktów rybołówstwa przeznaczonych na wywóz na rynek UE 
oraz zagwarantowania, że produkty te spełniają ogólne unijne wymogi zdrowotne, 
środowiskowe, społeczne i fitosanitarne przed wprowadzeniem ich na rynek UE;

10. podkreśla potrzebę dalszych wysiłków w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia i 
egzekwowania nowych ram prawnych, zwłaszcza na szczeblu prowincji, oraz 
informowania lokalnych zainteresowanych stron w sektorze rybołówstwa o tym, jak 
ważne jest ich przestrzeganie;

11. przypomina, że produkty rybołówstwa i akwakultury to warunkowe sektory inwestycji 
zgodnie z wietnamskimi ramami inwestycyjnymi, w których zakazuje się między 
innymi wszelkich inwestycji uznawanych za szkodliwe dla środowiska naturalnego;
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12. zachęca władze Wietnamu do przeznaczenia wystarczających zasobów finansowych i 
ludzkich na walkę z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu prowincji, oraz do zintensyfikowania 
kampanii informacyjnych i inicjatyw na rzecz budowania zdolności, aby zniechęcić do 
niewłaściwego stosowania antybiotyków w akwakulturze oraz zapobiec powstaniu 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

13. podkreśla znaczenie spójności politycznej inicjatyw UE, w szczególności w odniesieniu 
do działalności handlowej i środowiskowej; podkreśla potrzebę powiązania umów 
handlowych ze wspólną polityką rybołówstwa i dostosowania ich do niej, w tym do 
polityki UE w zakresie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, a 
także potrzebę spójnego przestrzegania i traktowania postanowień rozdziału Umowy o 
wolnym handlu dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju; wzywa zatem 
Komisję do zapewnienia skutecznego włączenia różnych strategii politycznych UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego rybołówstwa i 
akwakultury, do przyszłych umów handlowych, a także spójności tych strategii 
politycznych;

14. podkreśla, że handlowi produktami rybołówstwa i akwakultury oraz preferencyjnym 
taryfom celnym powinny towarzyszyć określone warunki, takie jak kontrole, 
monitorowanie, audyt i przegląd osiągnięć w zakresie wdrażania wietnamskiego planu 
działania na rzecz zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów, oraz przegląd zobowiązań podjętych przez Wietnam na mocy art. 13 ust. 9 
Umowy o wolnym handlu;

15. wyraża zaniepokojenie z powodu kontyngentu taryfowego o zerowej stawce celnej na 
wywóz do UE 11 500 ton tuńczyka w puszkach oraz jego wpływu na konkurencyjność 
unijnego sektora konserw, nie tylko ze względu na fakt, że Wietnam dostał „żółtą 
kartkę” za nieprawidłowości dotyczące nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; uważa, że konieczne jest uzależnienie tego kontyngentu 
od usunięcia tych nieprawidłowości oraz monitorowanie wpływu tego rodzaju kwot na 
przemysł i rynek UE;

16. wyraża rozczarowanie postanowieniami art. 12.26 ust. 2 Umowy o wolnym handlu, w 
którym co do zasady nie zezwala się na dodawanie produktu do wykazu produktów z 
oznaczeniem geograficznym, które mają podlegać ochronie na terytorium danej strony, 
jeżeli dany produkt został już wymieniony w odpowiednim rejestrze którejkolwiek ze 
stron na dzień podpisania Umowy o wolnym handlu; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie włączenia wszystkich unijnych produktów rybołówstwa chronionych 
oznaczeniem geograficznym do rozdziału 12 Umowy o wolnym handlu dotyczącego 
własności intelektualnej;

17. przypomina, że uruchomienie procedury „żółtej kartki” powinno być postrzegane jako 
środek wzywający władze wietnamskie do podjęcia środków na rzecz rozwiązania 
problemu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów; uważa, że 
dalszemu rozszerzeniu procedury „żółtej kartki” powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy służące wdrożeniu niezbędnych środków i 
konstruktywnemu uzasadnieniu sankcji; przypomina ponadto, że ewentualne uchylenie 
„żółtej kartki” musi być uzależnione od pełnego i skutecznego wdrożenia wszystkich 
zaleceń UE z 2017 r.;
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18. wzywa Komisję do udzielenia Wietnamowi specjalnego wsparcia finansowego i 
technicznego, by ułatwić mu wdrażanie norm w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego produktów żywnościowych pochodzących z morza; wzywa ponadto 
Komisję, aby zachęciła poszczególne wietnamskie sektory rybołówstwa do wniesienia 
wkładu w przestrzeganie norm zrównoważonego rozwoju;

19. podkreśla znaczenie odpowiedzialnej polityki handlowej jako instrumentu służącego 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju;

20. przypomina, że rozporządzenie w sprawie połowów NNN jest najskuteczniejszym 
instrumentem zapewniającym zrównoważone rybołówstwo na szczeblu światowym i 
wyraża zaniepokojenie przyznaniem preferencyjnych warunków handlowych krajowi 
objętemu procedurą żółtej kartki; wzywa Komisję do stałego monitorowania wysiłków 
podejmowanych przez Wietnam, aby zapewnić dalsze postępy kraju w zwalczaniu 
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, oraz do pełnego 
wykorzystania wszystkich dostępnych jej narzędzi, w tym „czerwonej kartki”, jeżeli 
Wietnam nie spełni warunków dotyczących zrównoważonego rybołówstwa oraz 
bezpieczeństwa przywozu ryb i owoców morza na rynek UE; apeluje do Komisji, by w 
przyszłych umowach przewidziała środki ochronne, takie jak możliwość zawieszenia 
preferencyjnych taryf celnych na produkty rybne do czasu uchylenia „żółtej kartki”.
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