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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Việt Nam đối thoại với Ủy ban Châu Âu về việc gỡ thẻ vàng IUU đối với ngành thủy sản trong tuần này
Trong những ngày cuối tháng 10, Ủy ban châu Âu sẽ cùng với lãnh đạo của Tổng cục Thủy sản Việt Nam họp bàn về
các vấn đề liên quan đến việc đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam nhằm dỡ thẻ vàng IUU mà EC đã cảnh báo từ năm
2017. Theo đó, ngành thủy sản của nước ta đã bị phạt thẻ vàng IUU vào tháng 10/2017 khi EC cho rằng hoạt động đánh
bắt thủy hải sản trong nước đã không thực hiện đầy đủ các quy định của IUU (liên quan đến việc đánh bắt hải sản bất
hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát nghiêm ngặt). Theo Tổng cục Thủy sản, việc nhanh chóng gỡ bỏ thẻ
vàng này cần được xử lý nhanh chóng để ngành thủy sản có thể phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt giai
đoạn sau đại dịch.
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THỦY SẢN
* Kể từ khi nhận thẻ vàng IUU, EC luôn theo sát để xác định các biện pháp
chính thức đối với hoạt động đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam theo ba hướng
sau: (1) duy trì cảnh báo thẻ vàng này, (2) dỡ bỏ thẻ vàng nếu như đã đáp ứng tiêu
chuẩn IUU, nối lại quan hệ xuất nhập khẩu bình thường và biện pháp nặng nhất
là (3) cảnh báo thẻ đỏ và cấm tất cả thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam. Theo Tổng
cục Thủy sản, các thanh tra của EC đã từng ghi nhận những nỗ lực phòng chống
vi phạm IUU của Việt Nam và biện pháp phạt thẻ đỏ IUU là điều chưa cần nghĩ
đến. Tuy nhiên, ngành thủy sản của nước ta cũng cần nhìn nhận ra vấn đề rằng,
chưa thể hoàn toàn ngăn chặn các hành động đánh bắt hải sản bất hợp pháp của
ngư dân ở vùng biển của các quốc gia khác - cũng chính là yêu cầu quan trọng
nhất của EC.
* Xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam trong năm qua đạt gần 9 tỷ USD. Trong
9 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy hải sản đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng nhẹ 2,7% so
với năm 2020, đặc biệt xuất khẩu sang EU đạt khoảng 703 triệu USD, tăng 5,5%
so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo vào tháng 8 của Hiệp hội Chế biến và
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và Ngân hàng Thế giới, thẻ đỏ IUU có thể
sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Trong đó, ước
tính Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 387 triệu USD (~327,8 triệu EUR) mỗi năm do
mất doanh thu xuất khẩu từ hải sản đánh bắt tự nhiên bao gồm cá ngừ, mực và
bạch tuộc, và 93 triệu USD (~78,8 triệu EUR) mỗi năm do giảm nguồn thu từ xuất
khẩu các loại thủy sản nuôi trồng - ảnh hưởng gián tiếp bởi lệnh cấm của EU. Báo
cáo này cũng cho thấy sản lượng hải sản đánh bắt tự nhiên của Việt Nam có thể
giảm khoảng 30% trong vòng hai đến ba năm kể từ khi ngành thủy sản của Việt
Nam nhận thẻ đỏ IUU.
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