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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 zijn informatiebezoek aan Vietnam (28 oktober t/m 
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 “gele kaart” van de Commissie op 
23 oktober 2017,

– gezien artikel 28, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid1,

– gezien zijn resolutie 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-markt2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2015 getiteld “Handel voor 
iedereen – naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid” 
(COM(2015)0497),

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;

B. herinnert eraan dat de Europese Unie in 2017 een “gele kaart” heeft afgegeven aan 
Vietnam, die nog steeds van toepassing is, omdat het land vanwege ernstige 
tekortkomingen in zijn controlesysteem niet deelnam aan de strijd tegen IOO-visserij;

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

D. overwegende dat erkend wordt dat IOO-visserij georganiseerde misdaad op zee is, met 
rampzalige sociaal-economische en milieugevolgen wereldwijd en oneerlijke 
concurrentie voor de Europese visserijsector tot gevolg;

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

1 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0223.
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F. 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 gegenereerd; overwegende dat de EU meer dan 65 % van de 
visproducten die zij verbruikt, invoert, en zij tot de grootste buitenlandse investeerders 
in Vietnam behoort;

G. overwegende dat Vietnam tot nu toe één product met een geografische aanduiding (GA) 
– Phú Quốc, een soort vissaus – 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 GA’s voor 
wijnen, gedistilleerde dranken en levensmiddelen in Vietnam en de wederzijdse 
bescherming van 39 Vietnamese GA’s in de EU;

H. overwegende dat Vietnam een markt van 95 miljoen mensen is, met een reeds lang 
bestaande traditie op het vlak van het verbruik van vis- en aquacultuurproducten, en de 
op één na grootste handelspartner van de EU is in de regio van de Associatie van 
Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN); onderstreept het groeipotentieel en de 
aanzienlijke voordelen die de visserijsector kan opleveren voor Europese kmo’s, en is 
van oordeel dat deze sector van vitaal belang is voor de Europese welvaart en innovatie;

1. is tevreden met en erkent de goedkeuring door de Vietnamese regering van een nieuwe 
kaderwet en verschillende daaraan gerelateerde wetgevingsdocumenten voor de 
visserijsector in 2017, waarin rekening gehouden wordt met internationale en regionale 
verplichtingen, overeenkomsten, en aanbevelingen van de Commissie; waardeert voorts 
de gezamenlijke inspanningen om vissers in kennis te stellen van de wettelijke 
regelingen en de ontwikkeling van gecoördineerde monitorings-, controle- en 
handhavingsstructuren om de IOO-visserij doeltreffend aan te pakken en te 
ontmoedigen, alsook de toezegging van Vietnam om met een nationaal uitvoeringsplan 
te komen om aan de bepalingen van de vrijhandelsovereenkomst te voldoen;

2. 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, staten in de Stille Oceaan zoals 
Palau, Micronesië, 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 onmiddellijk resultaten 
opleveren die ten goede zullen komen aan de betrekkingen tussen de EU en Vietnam en 
de stabiliteit van de bredere Zuidoost-Aziatische regio;

3. waardeert het dat in het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling in de 
vrijhandelsovereenkomst een kader voor samenwerking is opgenomen, dat duurzame 
aquacultuur moet bevorderen en de samenwerking tussen de partijen in de strijd tegen 
IOO-visserij moet intensiveren;

4. benadrukt het belang van een versterkte constructieve dialoog met Vietnam om de 
mondiale uitdagingen als gevolg van illegale visserij met succes aan te pakken, en is 
van oordeel dat de vrijhandelsovereenkomst een bemoedigend signaal voor Vietnam 
vormt om de inspanningen te intensiveren en onverwijld een wetgevings- en 
controlekader op te zetten dat IOO-visserij doeltreffend bestrijdt;
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5. benadrukt dat dankzij de inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst 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; onderstreept dat de correcte toepassing van 
de vrijhandelsovereenkomst ervoor kan zorgen dat Vietnam de EU-normen op het 
gebied van milieu, visserijgovernance, arbeidsrechten en sociale rechten beter naleeft, 
en is van oordeel dat uitstel van de ratificatie de geloofwaardigheid en de positie van de 
EU ten aanzien van Vietnam en haar algemene geostrategische ambities in de ASEAN-
regio zal ondermijnen;

6. waardeert de versterkte regionale samenwerking op het gebied van visserij in de 
ASEAN-lidstaten; erkent de toezegging van Vietnam om de IOO-visserij aan te pakken 
door volwaardig lidmaatschap van de Commissie voor de visserij in de westelijke en 
centrale Stille Oceaan (WCPFC) aan te vragen en door op 3 januari 2019 toe te treden 
tot de Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen, de eerste bindende internationale 
overeenkomst die specifiek gericht is op de bestrijding van IOO-visserij; is van oordeel 
dat dit de EU en Vietnam in staat zal stellen hun samenwerking te intensiveren en 
ambitieuzere maatregelen ter bestrijding van IOO-visserij te ontwikkelen;

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

8. wijst erop dat er melding is gemaakt van ernstige schendingen van het arbeidsrecht in 
de Vietnamese visserijsector; betreurt het in dit verband 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 alsnog te doen vóór de inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst;

9. dringt er, teneinde een gelijk speelveld tussen de marktdeelnemers uit de EU en 
Vietnam te waarborgen, oneerlijke concurrentie te voorkomen en te verzekeren dat er 
geen Vietnamese producten uit IOO-visserij afkomstig zijn, bij de Vietnamese 
autoriteiten op aan de volledige traceerbaarheid te verzekeren van visserijproducten die 
bestemd zijn voor uitvoer naar de EU-markt, en te waarborgen dat deze producten 
beantwoorden aan de algemene gezondheids-, milieu-, sociale en fytosanitaire 
voorschriften van de EU voordat zij op de EU-markt komen;

10. benadrukt de behoefte aan verdere inspanningen om te verzekeren dat het nieuwe 
wetgevingskader ten uitvoer gelegd en doeltreffend gehandhaafd wordt, met name op 
provincieniveau, en wijst erop dat met de lokale actoren in de visserijsector 
gecommuniceerd moet worden over het belang van de naleving van de voorschriften;

11. herinnert eraan dat aan investeringen in de sector van visserij- en aquacultuurproducten 
bepaalde voorwaarden verbonden zijn, zoals beschreven in het Vietnamese kader voor 
investeringen, dat investeringen verbiedt die als schadelijk voor het milieu worden 
beschouwd;

12. moedigt de Vietnamese autoriteiten aan om te voorzien in voldoende financiële en 
personele middelen in de strijd tegen IOO-visserij, zowel op nationaal als op 
provincieniveau, en om de bewustmakingscampagnes en initiatieven voor 
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capaciteitsopbouw op te voeren om het oneigenlijke gebruik van antibiotica in de 
aquacultuur te ontmoedigen en te voorkomen dat antimicrobiële resistentie (AMR) 
ontstaat;

13. benadrukt dat de initiatieven van de Unie een samenhangend beleid moeten vormen, 
met name op het gebied van handel en milieu; onderstreept dat handelsovereenkomsten 
verbonden met en afgestemd op het gemeenschappelijk visserijbeleid moeten zijn, met 
inbegrip van het EU-beleid inzake IOO-visserij, en dat de bepalingen van het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling in de vrijhandelsovereenkomst nageleefd en 
consequent behandeld moeten worden; verzoekt de Commissie derhalve in toekomstige 
handelsovereenkomsten te zorgen voor een doeltreffende integratie en 
beleidssamenhang van de verschillende EU-beleidsmaatregelen inzake duurzame 
ontwikkeling, ook op het gebied van duurzame visserij en aquacultuur;

14. benadrukt dat aan de handel in visserij- en aquacultuurproducten en aan preferentiële 
tarieven voorwaarden verbonden moeten worden, zoals controle, monitoring, audits, en 
een evaluatie van de uitvoering van het Vietnamese actieplan om IOO-visserij tegen te 
gaan en de verplichtingen die Vietnam in het kader van artikel 13.9 van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam is aangegaan;

15. 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, niet in het minst gezien de 
“gele kaart” die Vietnam 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;

16. is teleurgesteld over de bepalingen van artikel 12.26, lid 2, van de 
vrijhandelsovereenkomst, die in beginsel niet toelaten dat een product wordt toegevoegd 
aan de lijst van geografische aanduidingen die beschermd moeten worden op het 
grondgebied van de respectieve partij, indien het product reeds in de betreffende lijst 
van een van beide partijen is opgenomen op de datum van ondertekening van de 
vrijhandelsovereenkomst; benadrukt in dit verband dat het belangrijk is dat alle EU-
visserijproducten die beschermd zijn met een geografische aanduiding van oorsprong 
opgenomen worden in hoofdstuk 12 van de vrijhandelsovereenkomst over intellectuele 
eigendom;

17. herinnert eraan dat de kennisgeving van een “gele kaart” moet worden beschouwd als 
een manier om er bij de Vietnamese autoriteiten op aan te dringen maatregelen te nemen 
om IOO-visserijactiviteiten aan te pakken; is van oordeel dat een verlenging van de gele 
kaart vergezeld moet gaan van duidelijke operationele doelstellingen en tijdschema’s, 
opdat de nodige maatregelen genomen kunnen worden en deze sanctie een constructieve 
dimensie krijgt; herinnert er tevens aan 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;

18. 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 
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de individuele Vietnamese visserij te stimuleren om aan de duurzaamheidsnormen te 
voldoen;

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

20. herinnert eraan dat de IOO-verordening het meest doeltreffende instrument is om 
duurzame visserij op mondiale schaal te waarborgen, en spreekt zijn bezorgdheid uit 
over de toekenning van preferentiële handelsvoorwaarden aan een land dat een gele 
kaart heeft gekregen; dringt bij de Commissie aan op aanhoudende monitoring van de 
inspanningen van Vietnam, teneinde te verzekeren dat het land vooruitgang blijft 
boeken in de strijd tegen IOO-visserij, en 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 en een veilige invoer 
van visserijproducten op de EU-markt voldoen; verzoekt de Commissie te voorzien in 
vrijwaringsmaatregelen in toekomstige overeenkomsten, zoals de mogelijkheid om 
preferentiële tarieven voor visproducten op te schorten totdat de gele kaart is 
opgeheven.
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