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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

- gezien artikel 13.9 van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam,

- gezien de conclusies van haar informatiebezoek aan Vietnam (28 oktober tot en met 1 
november 2018) en de door de Commissie in mei 2018 uitgevoerde evaluatie van de 
vooruitgang van het land bij de bestrijding van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) na de kennisgeving door de Commissie van 
een “gele kaart” op 23 oktober 2017,

A. overwegende dat in de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam wordt erkend 
dat het belangrijk is het behoud en het duurzame beheer van de levende mariene 
rijkdommen en ecosystemen te waarborgen en tegelijk duurzame aquacultuur te 
bevorderen, en dat in deze overeenkomst wordt voorzien in samenwerking in de strijd 
tegen IOO-visserij op grond van artikel 13.9;

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;

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;

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;

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;

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;

6. steunt het verzoek van Vietnam om volwaardig lid te worden van de Commissie voor de 
visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan (WCPFC), waar de EU en Vietnam 
intensiever zouden kunnen samenwerken en ambitieuzere maatregelen zouden kunnen 
ontwikkelen om IOO-visserij aan te pakken;

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.


