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Poprawka 1
Grace O'Sullivan

Projekt opinii
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2
Grace O'Sullivan

Projekt opinii
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie wdrożenia środków 
kontroli w celu stwierdzenia zgodności 
produktów rybołówstwa z kryteriami 
dostępu do rynku UE (2017/2129(INI)),

Or. en

Poprawka 3
Grace O'Sullivan

Projekt opinii
Umocowanie 2 c (nowe)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. en

Poprawka 4
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w 2017 r. 
Wietnam otrzymał żółtą kartkę na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy 
system zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania; mając na uwadze, że ta 
niezrównoważona praktyka narusza art. 
13 ust. 9 rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju; mając na 
uwadze, że Wietnam współpracuje obecnie 
z UE w tej sprawie w oparciu o 9 zaleceń 
towarzyszących żółtej kartce i przyjął 
niedawno nowe ramy prawne w zakresie 
rybołówstwa wraz z przepisami 
wykonawczymi do tych ram;

Or. en

Poprawka 5
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. en

Poprawka 6
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nielegalne, 
nieuregulowane i nieraportowane (NNN) 
połowy stanowią przestępczość 
zorganizowaną na morzu i pociągają za 
sobą katastrofalne skutki środowiskowe i 
społeczno-gospodarcze na całym świecie;

Or. en

Poprawka 7
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że połowy NNN 
zagrażają zrównoważonemu charakterowi 
zasobów rybnych i stanowią nieuczciwą 
konkurencję dla europejskiego sektora 
rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 8
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares



PE643.202v01-00 6/32 AM\1192584PL.docx

PL

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Wietnam 
zajmuje czwarte miejsce wśród 
największych producentów produktów 
akwakultury;

Or. en

Poprawka 9
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że wietnamski 
rynek liczy 95 mln konsumentów o 
długich tradycjach spożywania produktów 
rybołówstwa i akwakultury, co stwarza 
szansę dla europejskich eksporterów oraz 
producentów ryb i produktów 
akwakultury;

Or. en

Poprawka 10
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że UE jest 
największym na świecie podmiotem 
handlu produktami rybołówstwa i 
akwakultury, a w 2017 r. wielkość 
obrotów handlowych Unii przekroczyła 
2,3 mld EUR;
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Or. en

Poprawka 11
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. en

Poprawka 12
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że UE przywozi 
ponad 70 % spożywanych produktów 
rybnych;

Or. en

Poprawka 13
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że według 
obliczeń EUMOFA przywóz do UE 
pokrywa 68 % unijnej konsumpcji;
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Or. en

Poprawka 14
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że w ramach 
unijnych systemów jakości Wietnam 
posiada dotychczas jeden produkt o 
chronionej nazwie pochodzenia (Phú 
Quốc); jest to produkt rybny; 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;

Or. en

Poprawka 15
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że w 2017 r. Unia 
Europejska wystawiła Wietnamowi „żółtą 
kartkę” za brak współpracy w walce z 
nielegalnymi, nieraportowanymi i 
nieuregulowanymi połowami z powodu 
poważnych niedociągnięć w systemie 
kontroli; podkreśla, że w wietnamskim 
sektorze rybołówstwa zgłoszono poważne 
naruszenia prawa pracy;

Or. en
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Poprawka 16
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. docenia fakt, że umowa o wolnym 
handlu oznacza zacieśnienie współpracy 
między partnerami w walce z połowami 
NNN w ramach rozdziału „Handel i 
zrównoważony rozwój”, i podkreśla 
znaczenie umocnienia konstruktywnego 
dialogu z Wietnamem w celu skutecznego 
stawienia czoła globalnym wyzwaniom 
związanym z nielegalnymi połowami;

Or. en

Poprawka 17
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla, że umowy handlowe są 
powiązane z unijną polityką w zakresie 
połowów NNN i zwraca uwagę na 
potrzebę zapewnienia równych warunków 
działania, aby uniknąć nieuczciwej 
konkurencji między produktami unijnymi 
a produktami pochodzącymi z przywozu, 
która mogłaby zagrozić konkurencyjności 
unijnego sektora rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 18
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Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji; uważa, że 
wszelkie dalsze opóźnienia mogą znacznie 
osłabić ambicje geostrategiczne UE w 
regionie ASEAN;

Or. en

Poprawka 19
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. docenia przyjęcie przez rząd 
wietnamski nowej ustawy ramowej dla 
sektora rybołówstwa oraz ustanowienie 
skoordynowanych struktur monitorowania, 
kontroli i egzekwowania, których celem 
jest skuteczne zwalczanie i 
powstrzymywanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów;

1. odnotowuje przyjęcie przez rząd 
wietnamski nowej ustawy ramowej dla 
sektora rybołówstwa oraz ustanowienie 
skoordynowanych struktur monitorowania, 
kontroli i egzekwowania, których celem 
jest skuteczne zwalczanie i 
powstrzymywanie połowów NNN; 
przypomina, że władze Wietnamu muszą 
podjąć dalsze wysiłki, żeby zapewnić 
skuteczne wdrożenie i egzekwowanie 
nowych ram prawnych;

Or. en

Poprawka 20
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. docenia przyjęcie przez rząd 
wietnamski nowej ustawy ramowej dla 
sektora rybołówstwa oraz ustanowienie 
skoordynowanych struktur monitorowania, 
kontroli i egzekwowania, których celem 
jest skuteczne zwalczanie i 
powstrzymywanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów;

1. docenia i uznaje przyjęcie przez 
rząd wietnamski nowej ustawy ramowej 
dotyczącej sektora rybołówstwa i różnych 
dokumentów powiązanych, a także 
ustanowienie skoordynowanych struktur 
monitorowania, kontroli i egzekwowania, 
upowszechnianie przepisów na szerszą 
skalę wśród rybaków oraz wdrożenie 
krajowego programu działania w zakresie 
skutecznego zwalczania i powstrzymania 
połowów NNN;

Or. en

Poprawka 21
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) zauważa, że Wietnam przyjął 
zmienioną ustawę o rybołówstwie z 
2017 r.; ustawa ta weszła w życie w dniu 
1 stycznia 2019 r.; uznaje się w niej 
międzynarodowe i regionalne 
zobowiązania, umowy i zalecenia 
przedstawione przez Komisję Europejską;

Or. en

Poprawka 22
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje zobowiązanie 
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Wietnamu do zajęcia się problemem 
połowów NNN w związku z 
przystąpieniem do umowy o środkach 
stosowanych przez państwo portu; 
zauważa, że Wietnam podjął wyraźne 
zobowiązania i przystąpił do tej umowy w 
dniu 15 stycznia 2019 r. oraz że umowa ta 
jest pierwszym wiążącym porozumieniem 
międzynarodowym dotyczącym przede 
wszystkim połowów NNN;

Or. en

Poprawka 23
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. 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, Sfederowane Stany Mikronezji 
(FSM), Papua-Nowa Gwinea, Wyspy 
Salomona, Vanuatu i Nowa Kaledonia 
oraz Australia; zjawisko to jest źródłem 
niepokojów gospodarczych i społecznych, 
a także wzbudza obawy dotyczące 
bezpieczeństwa poszczególnych państw i 
całego regionu; wyraża nadzieję, że 
działania władz szybko doprowadzą do 
przywrócenia dobrych stosunków we 
wspólnym interesie Unii i Wietnamu oraz 
stabilności w szerzej rozumianym regionie 
południowo-wschodniej Azji;

Or. en
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Poprawka 24
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża uznanie dla ram 
współpracy przy promowaniu rozwoju 
zrównoważonej akwakultury zawartych w 
rozdziale „Handel i rozwój”;

Or. en

Poprawka 25
Rosanna Conte

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

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

2. podkreśla ogromne wyzwania, 
przed którymi wciąż stoją władze 
wietnamskie w związku z nadmierną 
zdolnością połowową bardzo 
rozdrobnionej floty rybackiej i nadmierną 
eksploatacją zasobów morskich; w związku 
z tym wyraża zaniepokojenie przywozem 
do UE i wzywa do ścisłego monitorowania 
systemów kontroli;

Or. it

Poprawka 26
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla ogromne wyzwania, 2. podkreśla ogromne wyzwania, 
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przed którymi wciąż stoją władze 
wietnamskie w związku z nadmierną 
zdolnością połowową bardzo 
rozdrobnionej floty rybackiej i nadmierną 
eksploatacją zasobów morskich;

przed którymi wciąż stoją władze 
wietnamskie w związku z nadmierną 
zdolnością połowową bardzo 
rozdrobnionej floty rybackiej i nadmierną 
eksploatacją zasobów morskich; zauważa 
ponadto, że „żółta kartka” pozostaje w 
mocy;

Or. it

Poprawka 27
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 28
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że UE jest jednym z 
największych inwestorów zagranicznych w 
Wietnamie, a Wietnam stał się drugim co 
do wielkości partnerem handlowym Unii 
w regionie ASEAN; podkreśla ponadto, że 
Wietnam jest ważnym rynkiem zbytu 
unijnej żywności i napojów w Azji; 
podkreśla potencjał wzrostu 
gospodarczego, a tym samym istotne 



AM\1192584PL.docx 15/32 PE643.202v01-00

PL

korzyści dla europejskich małych i 
średnich przedsiębiorstw, i uznaje, że 
sektor ten ma kluczowe znaczenie dla 
dobrobytu i innowacji w Europie;

Or. en

Poprawka 29
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wdrożenia 
przez Wietnam nowych przepisów 
dotyczących rybołówstwa na szczeblu 
prowincji oraz informowania lokalnych 
zainteresowanych stron w sektorze 
rybołówstwa o tym, jak ważne jest ich 
przestrzeganie;

Or. en

Poprawka 30
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
tego kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
na eksport na rynek UE;

3. wzywa władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
do wywozu na rynek UE;

Or. en
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Poprawka 31
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
tego kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
na eksport na rynek UE;

3. wzywa władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
do wywozu na rynek UE;

Or. en

Poprawka 32
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
tego kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
na eksport na rynek UE;

3. wzywa władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
do wywozu na rynek UE;

Or. fr

Poprawka 33
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 

3. zachęca władze Wietnamu do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 



AM\1192584PL.docx 17/32 PE643.202v01-00

PL

tego kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
na eksport na rynek UE;

kraju oraz do wdrożenia środków 
mających na celu zapewnienie pełnej 
identyfikowalności produktów 
rybołówstwa przeznaczonych na wywóz na 
rynek UE w celu zapewnienia, że dane 
produkty rybołówstwa spełniają również 
ogólne wymogi dotyczące zdrowia 
niezbędne warunkujące wprowadzenie na 
rynek UE;

Or. pt

Poprawka 34
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
tego kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
na eksport na rynek UE;

3. zachęca władze wietnamskie do 
ścisłego monitorowania floty rybackiej 
kraju oraz do wdrożenia środków 
zapewniających pełną identyfikowalność 
produktów rybołówstwa przeznaczonych 
do wywozu na rynek UE; wzywa Komisję 
do zapewnienia zgodności wszystkich 
produktów wprowadzanych na rynek UE z 
unijnymi normami fitosanitarnymi;

Or. en

Poprawka 35
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaznacza, że dla zapewnienia 
właściwej ochrony europejskich 
konsumentów konieczna jest poprawa 
identyfikowalności produktów 



PE643.202v01-00 18/32 AM\1192584PL.docx

PL

rybołówstwa przywożonych na rynek 
europejski, tak aby spełniały one 
europejskie normy środowiskowe, 
społeczne, zdrowotne i fitosanitarne, oraz 
dopilnowanie, by produkty te nie 
pochodziły z połowów NNN;

Or. fr

Poprawka 36
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że w celu zapewnienia 
uczciwej konkurencji i równych 
warunków działania podmiotów z Unii i 
państw trzecich produkty rybne 
przywożone do Unii w ramach umowy o 
wolnym handlu z Wietnamem powinny 
spełniać unijne normy fitosanitarne, 
środowiskowe i społeczne;

Or. it

Poprawka 37
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że produkty 
rybołówstwa i akwakultury to warunkowe 
sektory inwestycji zgodnie z wietnamskimi 
ramami inwestycyjnymi, w których 
zakazuje się między innymi inwestycji 
uznawanych za szkodliwe dla środowiska 
naturalnego;
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Or. en

Poprawka 38
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca władze Wietnamu do 
przeznaczenia wystarczających zasobów 
finansowych i ludzkich na walkę z 
połowami NNN zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i na szczeblu prowincji;

Or. en

Poprawka 39
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że należy zapewnić 
maksymalną przejrzystość w celu ochrony 
konsumentów; podkreśla, że umowa o 
wolnym handlu między UE a Wietnamem 
powinna zatem zawierać skuteczne 
przepisy dotyczące identyfikacji 
produktów pochodzących z przywozu;

Or. it

Poprawka 40
Pietro Bartolo, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, Giuseppe 
Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González Casares

Projekt opinii
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Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że taryfy preferencyjne 
powinny być uzależnione od spełnienia 
określonych warunków, takich jak 
obowiązek kontroli, oraz od wyników 
przeglądu spełnienia tych warunków, 
takich jak zmniejszenie zdolności 
połowowej;

Or. en

Poprawka 41
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że preferencyjnym 
taryfom powinno towarzyszyć 
monitorowanie wdrażania i przegląd 
zobowiązań podjętych na mocy art. 13.9 
Umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem;

4. jest zdania, że preferencyjnym 
taryfom powinno także towarzyszyć 
monitorowanie i badanie wdrażania 
wietnamskiego planu działania na rzecz 
walki z połowami NNN oraz przegląd 
zobowiązań podjętych przez Wietnam na 
mocy art. 13 ust. 9 Umowy o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem;

Or. en

Poprawka 42
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że preferencyjnym 4. jest zdania, że handlowi 
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taryfom powinno towarzyszyć 
monitorowanie wdrażania i przegląd 
zobowiązań podjętych na mocy art. 13.9 
Umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem;

produktami rybołówstwa i akwakultury 
oraz taryfom preferencyjnym powinno 
towarzyszyć monitorowanie wdrażania i 
przegląd zobowiązań podjętych na mocy 
art. 13 ust. 9 Umowy o wolnym handlu 
między UE a Wietnamem;

Or. en

Poprawka 43
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że preferencyjnym 
taryfom powinno towarzyszyć 
monitorowanie wdrażania i przegląd 
zobowiązań podjętych na mocy art. 13.9 
Umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem;

4. apeluje, aby preferencyjnym 
taryfom towarzyszyło monitorowanie 
wdrażania i przegląd zobowiązań 
podjętych na podstawie art. 13.9 Umowy o 
wolnym handlu między UE a Wietnamem;

Or. fr

Poprawka 44
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. 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, zwłaszcza że Wietnam jest objęty 
„żółtą kartką” wydaną przez władze UE w 
związku z nieprawidłowościami 
dotyczącymi połowów NNN; uważa, że 
konieczne jest uzależnienie tego 
kontyngentu od usunięcia 
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nieprawidłowości w tej dziedzinie oraz 
monitorowanie wpływu tego rodzaju kwot 
na przemysł i rynek UE;

Or. es

Poprawka 45
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek zachęcający 
władze wietnamskie do wytrwania w 
wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; uważa, że 
dalszemu rozszerzeniu procedury „żółtej 
kartki” powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy;

5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek zachęcający 
władze wietnamskie do wytrwania w 
wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 
połowów NNN; uważa, że dalszemu 
rozszerzeniu procedury „żółtej kartki” 
powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy służące 
wdrożeniu niezbędnych środków i 
konstruktywnemu uzasadnieniu sankcji;

Or. en

Poprawka 46
Rosanna Conte

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek zachęcający 
władze wietnamskie do wytrwania w 
wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; uważa, że 
dalszemu rozszerzeniu procedury „żółtej 

5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek zachęcający 
władze wietnamskie do wytrwania w 
wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; uważa, że 
dalszemu rozszerzeniu procedury „żółtej 
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kartki” powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy;

kartki” powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy; w związku z 
tym Wietnam powinien zdecydowanie 
dążyć do zwalczania połowów NNN, a UE 
powinna monitorować sytuację i wymagać 
od Wietnamu skrupulatnych kontroli, tak 
aby zapobiec wprowadzeniu na rynek 
unijny jakichkolwiek nielegalnych 
produktów rybnych;

Or. it

Poprawka 47
Rosa D'Amato

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek zachęcający 
władze wietnamskie do wytrwania w 
wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; uważa, że 
dalszemu rozszerzeniu procedury „żółtej 
kartki” powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy;

5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek zachęcający 
władze wietnamskie do wytrwania w 
wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; uważa, że 
dalszemu rozszerzeniu procedury „żółtej 
kartki” powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy; przypomina 
również, że ewentualne odwołanie musi 
być uzależnione od pełnego i skutecznego 
wdrożenia wszystkich zaleceń Unii z 
2017 r.;

Or. it

Poprawka 48
Nicolás González Casares

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek zachęcający 
władze wietnamskie do wytrwania w 
wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; uważa, że 
dalszemu rozszerzeniu procedury „żółtej 
kartki” powinny towarzyszyć jasne cele 
operacyjne i harmonogramy;

5. przypomina, że uruchomienie 
procedury „żółtej kartki” powinno być 
postrzegane jako środek skłaniający 
władze wietnamskie do przyjęcia środków 
na rzecz rozwiązania problemu połowów 
NNN; uważa, że dalszemu rozszerzeniu 
procedury „żółtej kartki” powinny 
towarzyszyć jasne cele operacyjne i 
harmonogramy;

Or. es

Poprawka 49
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę dostosowania 
polityki handlowej UE do innych strategii 
politycznych Unii, takich jak wspólna 
polityka rybołówstwa; podkreśla, że 
rozdział 13 Umowy o wolnym handlu 
między UE a Wietnamem pt. „Handel i 
zrównoważony rozwój” wyraźnie 
zobowiązuje strony do aktywnego 
zwalczania połowów NNN; uważa, że 
wszystkie przepisy zawarte w tym rozdziale 
powinny zostać utrzymane i traktowane 
jednakowo;

Or. fr

Poprawka 50
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie, że Wietnam 



AM\1192584PL.docx 25/32 PE643.202v01-00

PL

nie ratyfikował jeszcze Konwencji MOP 
dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa 
(MOP C188) i wzywa władze tego państwa 
do jej ratyfikacji przed wejściem w życie 
umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 51
Grace O'Sullivan

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że nie można wysyłać 
sprzecznych sygnałów państwom trzecim 
wskazanym na podstawie rozporządzenia 
w sprawie połowów NNN lub 
rozporządzenia w sprawie 
niezrównoważonych połowów;

Or. en

Poprawka 52
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie włączenia do 
rozdziału 12 umowy o wolnym handlu 
wszystkich unijnych produktów rybnych z 
chronionym oznaczeniem geograficznym;

Or. en

Poprawka 53
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca się do Komisji o regularną 
ocenę skutków w odniesieniu do wpływu 
na środowisko i klimat po pływie trzech 
latach od wdrożenia umowy o wolnym 
handlu, tak aby zapewnić pełną zgodność 
liberalizacji handlu z celami UE w 
dziedzinie klimatu; wzywa do 
niezwłocznego uruchomienia procedury 
zmiany w przypadku niezgodności ze 
zrównoważonym rozwojem i celami 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
Wietnam narusza obecnie szczególne 
środki przewidziane w rozdziale umowy 
dotyczącym handlu i zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do zwalczania 
połowów NNN oraz że w 2017 r. Komisja 
wystawiła „żółtą kartkę” na podstawie 
unijnego rozporządzenia w sprawie 
połowów NNN; domaga się stosowania 
preferencyjnych taryf celnych na 
produkty rybołówstwa dopiero po 
spełnieniu warunków koniecznych do 
uchylenia „żółtych kartek”; ubolewa nad 
tym, że choć w rozdziale dotyczącym 
handlu i zrównoważonego rozwoju 
przypomina się o znaczeniu 
odpowiedzialnej i zrównoważonej 
akwakultury, brak jest takiego artykułu w 
odniesieniu do odpowiedzialnego i 
zrównoważonego rolnictwa, mimo że 
sektor ten powinien zdecydowanie 
skorzystać z umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 54
Pierre Karleskind

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że rozporządzenie w 
sprawie połowów NNN jest jednym z 
aktów, które najskuteczniej przyczyniają 
się do poprawy zrównoważonego 
charakteru zarządzania rybołówstwem na 
szczeblu międzynarodowym; uważa, że 
zgoda na zawarcie umowy handlowej z 
państwem objętym procedurą „żółtej 
kartki” mogłaby zmniejszyć wpływ 
rozporządzenia i rolę UE pod względem 
ochrony zasobów i zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem na arenie 
międzynarodowej; uważa jednak, że 
umowa o wolnym handlu UE-Wietnam 
zachęca Wietnam do zwiększenia 
wysiłków na rzecz szybkiego ustanowienia 
ram regulacyjnych i nadzorczych w celu 
skutecznego zwalczania połowów NNN;

Or. fr

Poprawka 55
Pietro Bartolo, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, Giuseppe 
Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję Europejską 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 
Europejską, by także indywidualnie 
zachęcała rybaków wietnamskich do 
wniesienia wkładu w przestrzeganie norm 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 56
Grace O'Sullivan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie spójności 
politycznej unijnych inicjatyw, w 
szczególności w odniesieniu do 
działalności handlowej i środowiskowej;

Or. en

Poprawka 57
Grace O'Sullivan

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie 
odpowiedzialnej polityki handlowej jako 
instrumentu służącego realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 58
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. docenia fakt, że państwa 
członkowskie ASEAN zaczynają 
zacieśniać współpracę regionalną w 
zakresie zarządzania rybołówstwem;

Or. en
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Poprawka 59
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wykorzystania 
wszystkich narzędzi, którymi dysponuje, w 
tym procedury „czerwonej kartki”, w 
przypadku niespełnienia przez Wietnam 
warunków zrównoważonego rybołówstwa.

7. wyraża głębokie zaniepokojenie z 
powodu podpisania przez UE umowy o 
wolnym handlu z Wietnamem, mimo że 
kraj ten nie podjął jeszcze skutecznego 
działania i nie wdrożył narzędzi 
zwalczania połowów NNN, co jest 
warunkiem koniecznym osiągnięcia 
zrównoważonego rybołówstwa; wzywa 
Komisję do zawieszenia taryf 
preferencyjnych na produkty rybołówstwa 
do czasu uchylenia „żółtej kartki”, a 
jednocześnie do dalszego prowadzenia 
kontroli połowów NNN oraz do 
wykorzystania wszystkich narzędzi, 
którymi dysponuje , w tym procedury 
„czerwonej kartki” , jeżeli Wietnam nie 
spełni warunków zrównoważonego 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 60
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do wykorzystania 
wszystkich narzędzi, którymi dysponuje, w 
tym procedury „czerwonej kartki”, w 
przypadku niespełnienia przez Wietnam 
warunków zrównoważonego rybołówstwa.

7. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania wszystkich dostępnych jej 
narzędzi, w tym „czerwonej kartki”, jeżeli 
Wietnam nie spełni warunków 
dotyczących zrównoważonego 
rybołówstwa, tak aby zapewnić 
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bezpieczeństwo przywozu ryb i żywności 
pochodzenia morskiego na rynek UE oraz 
ochronę konsumentów;

Or. en

Poprawka 61
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wyraża rozczarowanie 
postanowieniami art. 12.26 ust. 2 umowy 
o wolnym handlu, w którym co do zasady 
nie dopuszcza się dodawania produktu do 
wykazu produktów z oznaczeniem 
geograficznym, które mają podlegać 
ochronie na terytorium danej strony, 
jeżeli dany produkt nie został włączony do 
wykazu, lecz na dzień podpisania umowy 
posiada status produktu 
„zarejestrowanego”; wzywa Komisję do 
ponownego rozważenia tej praktyki w 
przyszłych umowach o wolnym handlu, 
ponieważ ma ona wpływ na możliwości 
rynkowe nowych lub niedawno 
zarejestrowanych oznaczeń 
geograficznych obu stron, podobnie jak w 
przypadku umowy o wolnym handlu 
między UE a Wietnamem;

Or. en

Poprawka 62
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)



AM\1192584PL.docx 31/32 PE643.202v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca władze Wietnamu 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;

Or. en

Poprawka 63
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do stałego monitorowania 
wysiłków podejmowanych przez Wietnam, 
aby zapewnić dalsze postępy kraju w 
zwalczaniu połowów NNN i w rozwijaniu 
jego potencjału wywozowego;

Or. en

Poprawka 64
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że wejście w życie 
umowy stworzy warunki dla poważnej i 
owocnej współpracy między obiema 
stronami w celu skutecznego wdrożenia 
przepisów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju, które mogłyby przyczynić się do 
poprawy sytuacji politycznej i ochrony 
praw człowieka w Wietnamie; podkreśla, 
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że właściwe wdrożenie umowy o wolnym 
handlu przyczyni się do lepszego 
przestrzegania w Wietnamie europejskich 
norm w dziedzinie środowiska, praw 
człowieka, dobrych rządów, praw 
pracowniczych i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Wietnamu do 
przedstawienia krajowego planu działania 
na rzecz przestrzegania umowy o wolnym 
handlu;

Or. en


