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Amendement 1
Pierre Karleskind, Maite Pagazaurtundúa
namens de Renew-Fractie

Verslag A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische 
Republiek Vietnam (Resolutie)
(2018/0356M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. erkent evenwel het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van ‘s lands sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen, en merkt op dat Vietnam de 
gele kaart heeft gekregen, maar ook reeds 
maatregelen heeft genomen om de situatie 
te verbeteren; roept op tot verdere actie in 
lijn met de bevindingen van de 
onderzoeksmissie van november 2019 en 
tot ononderbroken toezicht op en 
nauwgezette controles van de inspanningen 
van Vietnam om ervoor te zorgen dat het 
land vooruitgang blijft boeken bij de 
bestrijding van IOO‑visserij en om de 
volledige traceerbaarheid te waarborgen 
van visserijproducten die op de EU‑markt 
worden gebracht teneinde illegale invoer 
uit te sluiten; herinnert eraan dat de 
intrekking van de gele kaart afhankelijk 
moet zijn van de volledige en doeltreffende 
uitvoering van alle aanbevelingen die in 
2017 door de EU zijn geformuleerd;

31. erkent evenwel het feit dat de 
Vietnamese autoriteiten nog steeds voor 
enorme uitdagingen staan met betrekking 
tot de overcapaciteit van ‘s lands sterk 
versnipperde vissersvloot en de 
overexploitatie van de mariene 
rijkdommen, en merkt op dat Vietnam de 
gele kaart heeft gekregen, maar ook reeds 
maatregelen heeft genomen om de situatie 
te verbeteren; roept op tot verdere actie in 
lijn met de bevindingen van de 
onderzoeksmissie van november 2019 en 
tot ononderbroken toezicht op en 
nauwgezette controles van de inspanningen 
van Vietnam om ervoor te zorgen dat het 
land vooruitgang blijft boeken bij de 
bestrijding van IOO‑visserij en om de 
volledige traceerbaarheid te waarborgen 
van visserijproducten die op de EU‑markt 
worden gebracht teneinde illegale invoer 
uit te sluiten; herinnert eraan dat de 
intrekking van de gele kaart afhankelijk 
moet zijn van de volledige en doeltreffende 
uitvoering van alle aanbevelingen die in 
2017 door de EU zijn geformuleerd; 
verzoekt de Commissie om in toekomstige 
overeenkomsten te voorzien in 
vrijwaringsmaatregelen voor 
visserijproducten, zoals de mogelijkheid 
om preferentiële tarieven op te schorten 
totdat de gele kaart voor IOO-visserij is 
opgeheven;
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