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Amendement 1
Grace O'Sullivan

Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien artikel 28, lid 2, onder b), 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
inzake het gemeenschappelijk 
visserijbeleid,

Or. en

Amendement 2
Grace O'Sullivan

Ontwerpadvies
Visum 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 30 mei 2018 over 
de uitvoering van controlemaatregelen 
voor de vaststelling van de conformiteit 
van visserijproducten met de criteria voor 
toegang tot de EU-markt 
(2017/2129(INI)),

Or. en

Amendement 3
Grace O'Sullivan

Ontwerpadvies
Visum 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de mededeling van de 
Commissie van 14 oktober 2015 met als 
titel "Handel voor iedereen: naar een 
meer verantwoord handels- en 
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investeringsbeleid"(COM(2015)0497),

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat Vietnam in 2017 
een "gele kaart" heeft gekregen uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
1005/2008 van de Raad houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te 
voorkomen; overwegende dat dergelijke 
niet-duurzame praktijken een inbreuk 
vormen op artikel 13, lid 9, van het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling; overwegende dat Vietnam 
momenteel met de EU samenwerkt op 
basis van de 9 aanbevelingen die met de 
gele kaart gepaard gingen, en onlangs een 
nieuwe kaderwet inzake visserij alsook 
uitvoeringsbesluiten daarbij heeft 
aangenomen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat bepaalde 
producten op basis van vis, zoals 
producten onder de tariefposten 
1604 14 21 en 1604 14 26, niet in een 
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vrijstellingsregeling in de overeenkomst 
zijn opgenomen, omdat dit voor de 
Europese Unie gevoelige producten zijn;

Or. en

Amendement 6
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat algemeen erkend 
wordt dat illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij 
georganiseerde misdaad op zee is, met 
rampzalige milieu- en sociaal-
economische gevolgen wereldwijd;

Or. en

Amendement 7
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat IOO-visserij de 
duurzaamheid van de visbestanden in het 
gedrang brengt en oneerlijke concurrentie 
veroorzaakt in de Europese visserijsector;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat Vietnam de op 
drie na grootste producent van 
aquacultuurproducten ter wereld is;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat Vietnam een 
markt van 95 miljoen personen is met een 
lange traditie op het gebied van de 
consumptie van vis- en 
aquacultuurproducten, wat 
mogelijkheden biedt voor Europese 
exporteurs en producenten van vis- en 
aquacultuurproducten;

Or. en

Amendement 10
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de EU wereldwijd 
de grootste handelspartner is voor visserij- 
en aquacultuurproducten (in waarde) en 
in 2017 een handelsvolume van meer dan 
2,3 miljard EUR heeft bereikt;

Or. en
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Amendement 11
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat Vietnam 
de op drie na grootste producent van vis 
ter wereld is, gevolgd door de Europese 
Unie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de EU 
meer dan 70 % van de door haar 
geconsumeerde visproducten invoert;

Or. en

Amendement 13
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat de invoer 
in de EU goed is voor 68 % van de 
consumptie, volgens het Eumofa;

Or. en
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Amendement 14
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat Vietnam 
tot nu toe één product met een 
geografische aanduiding (Phú Quốc, een 
visproduct) met een oorsprongsbenaming 
(BOB) heeft beschermd in het kader van 
de kwaliteitsregelingen van de EU; 
overwegende dat de 
vrijhandelsovereenkomst voorziet in de 
bescherming van 169 Europese 
geografische aanduidingen voor wijnen, 
gedistilleerde dranken en levensmiddelen 
in Vietnam en de wederzijdse 
bescherming van 39 Vietnamese 
geografische aanduidingen in de EU;

Or. en

Amendement 15
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert eraan dat de Europese 
Unie in 2017 een "gele kaart" heeft 
afgegeven aan Vietnam, omdat het land 
vanwege ernstige tekortkomingen in zijn 
controlesysteem niet deelnam aan de strijd 
tegen illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij); wijst erop dat er melding is 
gemaakt van ernstige schendingen van 
het arbeidsrecht in de Vietnamese 
visserijsector;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. stelt het op prijs dat de 
vrijhandelsovereenkomst de 
samenwerking tussen de partners in de 
strijd tegen IOO-visserij in het kader van 
het hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling versterkt; onderstreept hoe 
belangrijk het is de constructieve dialoog 
met Vietnam te intensiveren om de 
wereldwijde uitdagingen als gevolg van de 
illegale visserij met succes aan te pakken;

Or. en

Amendement 17
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. benadrukt dat 
handelsovereenkomsten verband houden 
met het IOO-beleid van de EU en 
benadrukt dat een gelijk speelveld moet 
worden gewaarborgd om te voorkomen 
dat er sprake zou zijn van oneerlijke 
concurrentie tussen Europese en 
geïmporteerde producten, wat het 
concurrentievermogen van de 
visserijsector van de EU in gevaar zou 
brengen;

Or. en
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Amendement 18
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in 
december 2015 na 
14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst; is van 
mening dat verdere vertragingen de 
geostrategische ambities van de EU in de 
ASEAN-regio aanzienlijk kunnen 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 19
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de goedkeuring 
door de Vietnamese regering van een 
nieuwe kaderwet voor de visserijsector en 
met de creatie van structuren voor 
gecoördineerd toezicht, controle en 
handhaving om IOO-visserij doeltreffend 
te bestrijden en voorkomen;

1. neemt kennis van de goedkeuring 
door de Vietnamese regering van een 
nieuwe kaderwet voor de visserijsector en 
de creatie van structuren voor 
gecoördineerd toezicht, controle en 
handhaving om IOO-visserij doeltreffend 
te bestrijden en voorkomen; herinnert 
eraan dat de Vietnamese autoriteiten 
verdere inspanningen moeten leveren om 
te zorgen voor een doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
nieuwe rechtskader;

Or. en

Amendement 20
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Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de goedkeuring 
door de Vietnamese regering van een 
nieuwe kaderwet voor de visserijsector en 
met de creatie van structuren voor 
gecoördineerd toezicht, controle en 
handhaving om IOO-visserij doeltreffend 
te bestrijden en voorkomen;

1. is tevreden met en erkent de 
goedkeuring door de Vietnamese regering 
van een nieuwe kaderwet voor de 
visserijsector en verschillende daaraan 
gerelateerde wetgevingsdocumenten, de 
creatie van structuren voor gecoördineerd 
toezicht, controle en handhaving, de 
geïntensiveerde bewustmaking van 
wettelijke voorschriften onder vissers, en 
de tenuitvoerlegging van een nationaal 
programma om IOO-visserij doeltreffend 
te bestrijden en voorkomen;

Or. en

Amendement 21
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) merkt op dat Vietnam de herziene 
visserijwet in 2017 heeft aangenomen, en 
dat deze wet op 1 januari 2019 van kracht 
is geworden en rekening houdt met de 
internationale en regionale 
verplichtingen, overeenkomsten met en 
aanbevelingen van de Europese 
Commissie;

Or. en

Amendement 22
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent de inzet van Vietnam om 
illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) 
aan te pakken door officieel lid van de 
Overeenkomst inzake 
havenstaatmaatregelen (PSMA) te 
worden; merkt op dat Vietnam duidelijke 
verbintenissen is aangegaan en lid is 
geworden op 15 januari 2019, en dat de 
PSMA de eerste bindende internationale 
overeenkomst is die specifiek gericht is op 
illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij);

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is bezorgd over het fenomeen van 
de zogeheten Vietnamese "blauwe boten", 
die de afgelopen jaren gevist hebben in de 
territoriale wateren van verschillende 
buurlanden (zoals Thailand, de 
Filipijnen, Indonesië en Maleisië en ook 
staten in de Stille Oceaan, zoals Palau, de 
Federale Staten van Micronesia (FSM), 
Papoea-Nieuw-Guinea, de 
Salomonseilanden, Vanuatu en Nieuw-
Caledonië en Australië), wat tot 
economische, maar ook sociale en 
veiligheidsproblemen voor de getroffen 
landen en de regio als geheel geleid heeft; 
spreekt de hoop uit dat de inspanningen 
van de autoriteiten zo snel mogelijk 
resultaten opleveren die ten goede zullen 
komen aan de betrekkingen tussen de EU 
en Vietnam en de stabiliteit van de 
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bredere Zuidoost-Aziatische regio;

Or. en

Amendement 24
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. spreekt zijn waardering uit voor 
het samenwerkingskader waarin in het 
hoofdstuk over handel en ontwikkeling 
voorzien is om de ontwikkeling van een 
duurzame aquacultuur te bevorderen;

Or. en

Amendement 25
Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van haar sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen;

2. onderstreept het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van haar sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen; uit in dit verband zijn 
bezorgdheid met betrekking tot de invoer 
in de EU en vraagt nogmaals om streng 
toezicht op de controlesystemen;

Or. it

Amendement 26
Rosa D'Amato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van haar sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen;

2. onderstreept het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van haar sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen; wijst er bovendien op dat de 
"gele kaart"-procedure nog steeds van 
toepassing is;

Or. it

Amendement 27
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van haar sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen;

2. onderstreept evenwel het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van haar sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen, alsook de ondoeltreffendheid 
van controles;

Or. fr

Amendement 28
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de EU een van de 
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grootste buitenlandse investeerders in 
Vietnam is en dat Vietnam de op een na 
belangrijkste handelspartner van de EU 
in de ASEAN-regio is geworden; wijst er 
voorts op dat Vietnam een belangrijke 
exportmarkt in Azië is voor de uitvoer van 
levensmiddelen en dranken van de EU; 
onderstreept het potentieel voor groei en 
de aanzienlijke voordelen daarvan voor 
Europese kleine en middelgrote 
ondernemingen, een economische tak die 
van vitaal belang is voor Europese 
welvaart en innovatie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het belang van de 
tenuitvoerlegging van de nieuwe 
visserijwetgeving van Vietnam op 
provinciaal niveau en wijst erop dat met 
de lokale actoren in de visserijsector 
gecommuniceerd moet worden over het 
belang van de naleving van de 
voorschriften;

Or. en

Amendement 30
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. moedigt de Vietnamese autoriteiten 3. dringt er bij de Vietnamese 
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ertoe aan ‘s lands visserijvloot nauwlettend 
te volgen en maatregelen te treffen om 
volledige traceerbaarheid te garanderen 
van visserijproducten die bestemd zijn voor 
uitvoer naar de EU-markt;

autoriteiten op aan ‘s lands visserijvloot 
nauwlettend te volgen en maatregelen te 
treffen om volledige traceerbaarheid te 
garanderen van visserijproducten die 
bestemd zijn voor uitvoer naar de EU-
markt;

Or. en

Amendement 31
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. moedigt de Vietnamese autoriteiten 
ertoe aan ‘s lands visserijvloot nauwlettend 
te volgen en maatregelen te treffen om 
volledige traceerbaarheid te garanderen 
van visserijproducten die bestemd zijn voor 
uitvoer naar de EU-markt;

3. dringt er bij de Vietnamese 
autoriteiten op aan ‘s lands visserijvloot 
nauwlettend te volgen en maatregelen te 
treffen om volledige traceerbaarheid te 
garanderen van visserijproducten die 
bestemd zijn voor uitvoer naar de EU-
markt;

Or. en

Amendement 32
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. moedigt de Vietnamese autoriteiten 
ertoe aan ‘s lands visserijvloot 
nauwlettend te volgen en maatregelen te 
treffen om volledige traceerbaarheid te 
garanderen van visserijproducten die 
bestemd zijn voor uitvoer naar de EU-
markt;

3. verzoekt de Vietnamese autoriteiten 
‘s lands visserijvloot nauwlettend te volgen 
en maatregelen te treffen om volledige 
traceerbaarheid te garanderen van 
visserijproducten die bestemd zijn voor 
uitvoer naar de EU-markt;

Or. fr
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Amendement 33
Cláudia Monteiro de Aguiar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. moedigt de Vietnamese autoriteiten 
ertoe aan ‘s lands visserijvloot nauwlettend 
te volgen en maatregelen te treffen om 
volledige traceerbaarheid te garanderen 
van visserijproducten die bestemd zijn voor 
uitvoer naar de EU-markt;

3. moedigt de Vietnamese autoriteiten 
ertoe aan ‘s lands visserijvloot nauwlettend 
te volgen en maatregelen te treffen om 
volledige traceerbaarheid te garanderen 
van visserijproducten die bestemd zijn voor 
uitvoer naar de EU-markt, en tevens te 
waarborgen dat die visserijproducten aan 
de algemene gezondheidsvoorschriften 
voor toegang tot de EU-markt voldoen;

Or. pt

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. moedigt de Vietnamese autoriteiten 
ertoe aan ‘s lands visserijvloot nauwlettend 
te volgen en maatregelen te treffen om 
volledige traceerbaarheid te garanderen 
van visserijproducten die bestemd zijn voor 
uitvoer naar de EU-markt;

3. moedigt de Vietnamese autoriteiten 
ertoe aan ‘s lands visserijvloot nauwlettend 
te volgen en maatregelen te treffen om 
volledige traceerbaarheid te garanderen 
van visserijproducten die bestemd zijn voor 
uitvoer naar de EU-markt; vraagt de 
Commissie te waarborgen dat alle 
producten die de EU-markt binnenkomen 
aan de fytosanitaire normen van de EU 
voldoen;

Or. en

Amendement 35
Pierre Karleskind
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat een optimale 
bescherming van de Europese consument 
alleen kan worden gegarandeerd als de 
traceerbaarheid van op de Europese 
markt ingevoerde visserijproducten wordt 
verbeterd, zodat kan worden nagegaan of 
deze producten beantwoorden aan de 
Europese milieu-, sociale, sanitaire en 
fytosanitaire normen en wordt 
gewaarborgd dat ze niet afkomstig zijn 
van IOO-visserij;

Or. fr

Amendement 36
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het met het oog op 
eerlijke concurrentie en een gelijk 
speelveld tussen marktdeelnemers van de 
Unie en marktdeelnemers van derde 
landen noodzakelijk is dat 
visserijproducten die in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst in de Unie 
worden ingevoerd voldoen aan de 
fytosanitaire, sociale en milieunormen 
van de Unie;

Or. it

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat investeringen 
in de sector van visserij- en 
aquacultuurproducten slechts onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk zijn, zoals 
beschreven in het Vietnamese kader voor 
investeringen, dat onder meer 
investeringen verbiedt die als schadelijk 
voor het milieu worden beschouwd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. moedigt de Vietnamese 
autoriteiten aan voldoende financiële en 
personele middelen ter beschikking te 
stellen voor de bestrijding van IOO-
visserij op zowel nationaal als provinciaal 
niveau;

Or. en

Amendement 39
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. acht het van essentieel belang de 
allergrootste transparantie te garanderen 
ter bescherming van de consument; 
onderstreept derhalve dat de 
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vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam moet voorzien in doeltreffende 
normen wat de traceerbaarheid van 
ingevoerde producten betreft;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat preferentiële 
tarieven afhankelijk moeten zijn van 
bepaalde voorwaarden, zoals de vereiste 
om controles te ondergaan, en een 
beoordeling van de verwezenlijking van 
die voorwaarden, zoals de mate van 
vermindering van de vangstcapaciteit;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat preferentiële 
tarieven vergezeld moeten gaan van 
toezicht op de uitvoering en een evaluatie 
van de verplichtingen die in het kader van 
artikel 13.9 van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam zijn aangegaan;

4. is van mening dat preferentiële 
tarieven ook vergezeld moeten gaan van 
toezicht op en controle van de uitvoering 
van het Vietnamese actieplan om IOO-
visserij tegen te gaan en een evaluatie van 
de verplichtingen die Vietnam in het kader 
van artikel 13.9 van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam is aangegaan;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat preferentiële 
tarieven vergezeld moeten gaan van 
toezicht op de uitvoering en een evaluatie 
van de verplichtingen die in het kader van 
artikel 13.9 van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam zijn aangegaan;

4. is van mening dat de handel in vis- 
en aquacultuurproducten, alsook 
preferentiële tarieven, vergezeld moeten 
gaan van toezicht op de uitvoering en een 
evaluatie van de verplichtingen die in het 
kader van artikel 13.9 van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam zijn aangegaan;

Or. en

Amendement 43
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat preferentiële 
tarieven vergezeld moeten gaan van 
toezicht op de uitvoering en een evaluatie 
van de verplichtingen die in het kader van 
artikel 13.9 van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam zijn aangegaan;

4. eist dat preferentiële tarieven 
vergezeld gaan van toezicht op de 
uitvoering en een evaluatie van de 
verplichtingen die in het kader van artikel 
13.9 van de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam zijn aangegaan;

Or. fr

Amendement 44
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
overeenkomst een rechtenvrij contingent 
van 11 500 ton tonijn in blik voor uitvoer 
naar de EU omvat en vreest de gevolgen 
daarvan voor het concurrentievermogen 
van de Europese conservenindustrie, 
vooral omdat Vietnam van de Europese 
autoriteiten een "gele kaart" heeft 
gekregen wegens tekortkomingen op het 
vlak van IOO-visserij; vindt dat dit 
contingent gekoppeld moet worden aan 
het wegwerken van de tekortkomingen op 
dit vlak en dat de gevolgen van dit soort 
contingenten voor de Europese industrie 
en de Europese markt moeten worden 
nagegaan;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten aan te moedigen 
hun inspanningen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken, vol te 
houden;  is van mening dat een verdere 
uitbreiding van de “gele kaart” vergezeld 
moet gaan van duidelijke operationele 
doelstellingen en termijnen;

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten aan te moedigen 
hun inspanningen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken, vol te 
houden; is van mening dat een verdere 
uitbreiding van de “gele kaart” vergezeld 
moet gaan van duidelijke operationele 
doelstellingen en termijnen, teneinde de 
nodige maatregelen ten uitvoer te leggen 
en de sancties op constructieve wijze te 
kunnen benutten;

Or. en
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Amendement 46
Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten aan te moedigen 
hun inspanningen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken, vol te 
houden;  is van mening dat een verdere 
uitbreiding van de “gele kaart” vergezeld 
moet gaan van duidelijke operationele 
doelstellingen en termijnen;

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten aan te moedigen 
hun inspanningen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken, vol te 
houden; is van mening dat een verdere 
uitbreiding van de “gele kaart” vergezeld 
moet gaan van duidelijke operationele 
doelstellingen en termijnen; meent in dit 
verband dat Vietnam zich er strikt toe 
moet verbinden IOO-visserijpraktijken te 
bestrijden en dat de EU toezicht moet 
houden op de situatie en eisen moet 
stellen in verband met nauwgezette 
controles van de kant van Vietnam, zodat 
wordt gewaarborgd dat geen enkel illegaal 
visserijproduct in de Unie op de markt 
komt;

Or. it

Amendement 47
Rosa D'Amato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten aan te moedigen 
hun inspanningen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken, vol te 
houden;  is van mening dat een verdere 
uitbreiding van de “gele kaart” vergezeld 

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten aan te moedigen 
hun inspanningen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken, vol te 
houden; is van mening dat een verdere 
uitbreiding van de “gele kaart” vergezeld 
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moet gaan van duidelijke operationele 
doelstellingen en termijnen;

moet gaan van duidelijke operationele 
doelstellingen en termijnen; herinnert er 
tevens aan dat een eventuele intrekking 
afhankelijk moet zijn van de volledige en 
doeltreffende uitvoering van alle 
aanbevelingen die in 2017 door de Unie 
zijn geformuleerd;

Or. it

Amendement 48
Nicolás González Casares

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten aan te moedigen 
hun inspanningen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken, vol te 
houden;  is van mening dat een verdere 
uitbreiding van de “gele kaart” vergezeld 
moet gaan van duidelijke operationele 
doelstellingen en termijnen;

5. herinnert eraan dat de kennisgeving 
van een “gele kaart” moet worden 
beschouwd als een manier om de 
Vietnamese autoriteiten met klem te 
verzoeken maatregelen te treffen om IOO-
visserijactiviteiten aan te pakken; is van 
mening dat een verdere uitbreiding van de 
“gele kaart” vergezeld moet gaan van 
duidelijke operationele doelstellingen en 
termijnen;

Or. es

Amendement 49
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt erop aan dat het 
handelsbeleid van de Unie wordt 
afgestemd op de andere Europese 
beleidsdomeinen, zoals het 
gemeenschappelijk visserijbeleid; 
benadrukt dat in hoofdstuk 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam, 
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getiteld "Handel en duurzame 
ontwikkeling", expliciet wordt verwezen 
naar de plicht van de partijen om IOO-
visserij actief te bestrijden; is van mening 
dat alle bepalingen van dit hoofdstuk 
moeten worden geëerbiedigd en 
gelijkwaardig moet worden behandeld;

Or. fr

Amendement 50
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het dat Vietnam het IAO-
verdrag inzake arbeid in de visserij (ILO 
C188) nog niet heeft geratificeerd en 
dringt er bij de Vietnamese autoriteiten op 
aan dit verdrag vóór de inwerkingtreding 
van de vrijhandelsovereenkomst te 
ratificeren;

Or. en

Amendement 51
Grace O'Sullivan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat er geen 
tegenstrijdige signalen mogen worden 
gegeven aan derde landen waarvoor een 
voorafgaande bepaling is opgesteld uit 
hoofde van de IOO-verordening of de 
verordening inzake niet-duurzame 
visserij;

Or. en
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Amendement 52
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het belangrijk is dat 
alle EU-visproducten die beschermd zijn 
met een geografische aanduiding van 
oorsprong opgenomen worden in 
hoofdstuk 12 van de 
vrijhandelsovereenkomst over 
intellectuele eigendom;

Or. en

Amendement 53
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om, 
wanneer de vrijhandelsovereenkomst drie 
jaar van kracht is, regelmatig 
effectbeoordelingen uit te voeren met 
betrekking tot milieu- en klimaateffecten, 
teneinde volledige compatibiliteit tussen 
de liberalisering van de handel en de 
klimaatdoelstellingen van de EU te 
waarborgen; dringt aan op de 
onmiddellijke activering van de 
wijzigingsprocedure in het geval van 
onverenigbaarheden met duurzame 
ontwikkeling en de SDG’s; benadrukt dat 
Vietnam momenteel de specifieke 
maatregelen uit het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling ter bestrijding 
van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO) 
schendt en dat de Commissie in 2017 een 
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gele kaart heeft afgegeven uit hoofde van 
de IOO-verordening van de EU; vraagt 
dat de preferentiële tarieven voor 
visserijproducten slechts worden toegepast 
wanneer is voldaan aan de voorwaarden 
om de gele kaart op te heffen; betreurt het 
dat een artikel van het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling 
weliswaar wijst op het belang van een 
verantwoorde en duurzame aquacultuur, 
maar dat er geen sprake is van een 
dergelijk artikel over verantwoorde en 
duurzame landbouw, een sector die veel 
voordeel moet halen uit de 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 54
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat de verordening 
inzake IOO-visserij tot de EU-
verordeningen behoort waarmee de beste 
resultaten worden geboekt wat de 
duurzaamheid van het visserijbeheer op 
internationaal niveau betreft; is van 
mening dat het aanvaarden van de 
totstandbrenging van een 
handelsovereenkomst met een land dat 
een "gele kaart" heeft gekregen de 
effecten van de verordening kan 
aantasten en daardoor ook de rol van de 
Unie op het gebied van de instandhouding 
van de mariene rijkdommen en duurzaam 
visserijbeheer kan aantasten op het 
internationale toneel; is niettemin van 
mening dat de vrijhandelsovereenkomst 
EU-Vietnam een stimulans vormt voor 
Vietnam om de inspanningen op te voeren 
en spoedig een regelgevings- en 
controlekader tot stand te brengen om 
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IOO-visserij doeltreffend te bestrijden;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Europese Commissie 
specifieke financiële en technische steun 
te verlenen aan Vietnam om de 
tenuitvoerlegging van 
milieuduurzaamheidsnormen voor 
visserijproducten te vergemakkelijken; 
verzoekt de Europese Commissie 
bovendien om ook de individuele 
Vietnamese visserij te stimuleren om aan 
de duurzaamheidsnormen te voldoen;

Or. en

Amendement 56
Grace O'Sullivan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de initiatieven van 
de Unie een samenhangend beleid moeten 
vormen, met name op het gebied van 
handel en milieu;

Or. en

Amendement 57
Grace O'Sullivan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept het belang van een 
verantwoord handelsbeleid als instrument 
voor de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. waardeert het dat de lidstaten van 
de ASEAN de regionale samenwerking op 
het gebied van visserijbeheer beginnen op 
te drijven;

Or. en

Amendement 59
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie gebruik te 
maken van alle instrumenten waarover zij 
beschikt, met inbegrip van de “rode kaart”, 
mocht Vietnam niet aan de voorwaarden 
voor duurzame visserij voldoen.

7. vindt het zorgwekkend dat de EU 
een vrijhandelsovereenkomst met Vietnam 
heeft ondertekend, aangezien het land de 
IOO-visserij nog niet doeltreffend heeft 
aangepakt en nog geen instrumenten ten 
uitvoer heeft gelegd om de IOO-visserij te 
bestrijden, een noodzakelijke voorwaarde 
om tot duurzame visserij te komen; 
verzoekt de Commissie de preferentiële 
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tarieven voor visserijproducten te 
schorsen totdat de "gele kaart" wordt 
opgeheven, maar zolang wel IOO-
controles te blijven uitvoeren, en gebruik 
te maken van alle instrumenten waarover 
zij beschikt, met inbegrip van de "rode 
kaart", mocht Vietnam niet aan de 
voorwaarden voor duurzame visserij 
voldoen.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie gebruik te 
maken van alle instrumenten waarover zij 
beschikt, met inbegrip van de “rode kaart”, 
mocht Vietnam niet aan de voorwaarden 
voor duurzame visserij voldoen.

7. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van alle instrumenten 
waarover zij beschikt, met inbegrip van de 
"rode kaart", mocht Vietnam niet aan de 
voorwaarden voor duurzame visserij 
voldoen, om te verzekeren dat de invoer 
van visserijproducten op de Europese 
markt veilig is en dat de consumenten in 
de EU beschermd zijn.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is teleurgesteld over de bepalingen 
van artikel 12.26, lid 2, van de 
vrijhandelsovereenkomst, die in beginsel 
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niet toelaten dat een product wordt 
toegevoegd aan de lijst van geografische 
aanduidingen die beschermd moeten 
worden op het grondgebied van de 
betrokken partij, indien het product niet 
in deze lijst is opgenomen, maar op de 
datum van ondertekening van de 
overeenkomst in het register is 
opgenomen met de vermelding 
"Geregistreerd"; verzoekt de Commissie 
deze praktijk in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten te 
heroverwegen, aangezien dit gevolgen 
heeft voor de marktkansen voor nieuwe of 
recente geografische aanduidingen, wat 
ook het geval zal zijn voor de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. moedigt de Vietnamese 
autoriteiten aan om de 
bewustmakingscampagnes en initiatieven 
voor capaciteitsopbouw op te voeren om 
het oneigenlijke gebruik van antibiotica in 
de aquacultuur te ontmoedigen en te 
voorkomen dat antimicrobiële resistentie 
(AMR) ontstaat;

Or. en

Amendement 63
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt aan op permanente controle 
van de inspanningen van Vietnam om 
ervoor te zorgen dat het land vooruitgang 
blijft boeken bij de bestrijding van IOO-
visserij en de verwezenlijking van zijn 
exportpotentieel;

Or. en

Amendement 64
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat dankzij de 
inwerkingtreding van de overeenkomst de 
voorwaarden geschept zullen worden voor 
een belangrijke en vruchtbare 
samenwerking tussen beide partijen met 
het oog op een doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de bepalingen 
inzake duurzame ontwikkeling die de 
politieke en mensenrechtensituatie in het 
land kunnen verbeteren; onderstreept dat 
een goede tenuitvoerlegging van de 
vrijhandelsovereenkomst ervoor kan 
zorgen dat Vietnam de Europese normen 
inzake milieu, mensenrechten, goed 
bestuur, arbeidsrechten en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) beter naleeft; is in dit 
verband verheugd over de toezegging van 
Vietnam om met een nationaal 
uitvoeringsplan te komen voor de 
naleving van de bepalingen van de 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en


