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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

- der henviser til artikel 13.9 i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam,

- der henviser til konklusionerne fra sin undersøgelsesmission til Vietnam (28. oktober til 
1. november 2018) og Kommissionens evaluering fra maj 2018 om landets fremskridt 
med bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU) efter 
Kommissionens meddelelse af et "gult kort" af 23. oktober 2017,

A. der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam anerkender betydningen af 
at sikre bevarelse og bæredygtig forvaltning af levende marine ressourcer og 
økosystemer samt fremme af bæredygtig akvakultur og samarbejde om bekæmpelse af 
IUU-fiskeri i henhold til artikel 13.9;

1. glæder sig over den vietnamesiske regerings vedtagelse af en ny rammelov for 
fiskerisektoren og oprettelsen af samordnede overvågnings-, kontrol- og 
håndhævelsesstrukturer, der er engageret i effektivt at tackle og afskrække fra IUU-
fiskeri;

2. understreger de enorme udfordringer, som de vietnamesiske myndigheder står over for 
med hensyn til overkapaciteten i landets meget opsplittede fiskerflåde og 
overudnyttelsen af de marine ressourcer;

3. opfordrer de vietnamesiske myndigheder til nøje at overvåge landets fiskerflåde og 
gennemføre foranstaltninger til at sikre fuld sporbarhed af fiskevarer, der er bestemt for 
eksport til EU-markedet;

4. er af den opfattelse, at toldpræferencerne bør ledsages af en overvågning af 
gennemførelsen og revisionen af de forpligtelser, der er indgået i henhold til artikel 13.9 
i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam;

5. minder om, at meddelelsen af et "gult kort" bør ses som et middel til at tilskynde de 
vietnamesiske myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at bekæmpe IUU-
fiskeri; mener, at en yderligere udvidelse af det "gule kort" bør ledsages af klare 
operationelle mål og tidsfrister;

6. støtter Vietnams ansøgning om fuldt medlemskab af Fiskerikommissionen for det 
Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC), hvor EU og Vietnam vil være i stand til at 
uddybe deres samarbejde og udvikle mere ambitiøse foranstaltninger til bekæmpelse af 
IUU-fiskeri;

7. opfordrer Kommissionen til at gøre brug af alle de værktøjer, den har til rådighed, 
herunder det "røde kort", hvis Vietnam ikke opfylder betingelserne for bæredygtigt 
fiskeri.


