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BEKNOPTE MOTIVERING

In 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het openen van onderhandelingen over 
een interregionale vrijhandelsovereenkomst met landen van de Asean.  Op basis van de 
onderhandelingsrichtsnoeren die de Raad in 2007 heeft aangenomen, en die in oktober 2013 
zijn uitgebreid met investeringsbescherming, heeft de Commissie met Vietnam onderhandeld 
over een ambitieuze en veelomvattende vrijhandelsovereenkomst en een 
investeringsbeschermingsovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben tot doel nieuwe 
mogelijkheden en rechtszekerheid te scheppen voor de tussen beide partners verder te 
ontwikkelen handel en investeringen.

In artikel 13.9 van de vrijhandelsovereenkomst (Handel en duurzaam beheer van mariene 
biologische rijkdommen en aquacultuurproducten) erkennen de partijen het belang van de 
instandhouding en het duurzame beheer van  mariene biologische rijkdommen en mariene 
ecosystemen en de bevordering van een verantwoorde en duurzame aquacultuur.

In oktober 2017, nadat was aangetoond dat Vietnamese visserijvoertuigen een aantal keer de 
wateren van buurlanden waren binnengevaren, stelde de Commissie de lidstaten ervan op de 
hoogte dat het land niet voldeed aan de vereisten voor de voorkoming van illegale, ongemelde 
en ongereguleerde (IOO) visserij, en startte het een “gele kaart”-procedure tegen het land in 
het kader van de IOO-verordening.

Een delegatie van de Commissie visserij bracht in november 2018 een bezoek aan Vietnam 
(Hanoi en Ninham) om een evaluatie uit te voeren van de door de Vietnamese autoriteiten 
getroffen maatregelen om IOO-visserijpraktijken te bestrijden, waaronder het actieplan voor 
de hervorming van de Vietnamese visserijsector.

De rapporteur voor advies van de Commissie visserij wenst zich niet te begeven op het vlak 
van een politieke evaluatie van de overeenkomst; hiervoor zijn andere commissies 
verantwoordelijk. Hij is van oordeel dat de overeenkomst moet worden goedgekeurd door het 
Parlement, omdat zij een stabiel kader zou bieden voor handel met een belangrijke partner van 
de EU.  Wat de niet-wetgevingsresolutie van de Commissie internationale handel betreft, 
meent hij echter dat sommige kwesties omtrent de toezegging van de Vietnamese autoriteiten 
om IOO-visserij tegen te gaan, gerichter moeten worden aangepakt.  Zo wordt de nieuwe 
kaderwet voor de visserijsector nog onvoldoende toegepast, evenals de structuren voor 
gecoördineerd toezicht, controle en handhaving om IOO-visserij doeltreffend te bestrijden en 
voorkomen. Ook staan de Vietnamese autoriteiten nog steeds voor uitdagingen in verband 
met de overcapaciteit van de sterk versnipperde visserijvloot en de overbevissing die wordt 
gestimuleerd door de snelgroeiende verwerkingssector voor visserijproducten. Voorts is het 
zaak de visserijvloot nauwlettend te volgen en maatregelen te treffen met het oog op de 
volledige traceerbaarheid van visserijproducten die bestemd zijn voor uitvoer naar de 
EU-markt.

Om deze redenen is de rapporteur van mening dat preferentiële tarieven voor visserij- en 
aquacultuurproducten hand in hand moeten gaan met toezicht op de uitvoering van het 
Vietnamese actieplan om IOO-visserij tegen te gaan en met een herziening van de door 
Vietnam gedane toezeggingen in het kader van het hoofdstuk “Handel en Duurzame 
Ontwikkeling”.  Bovendien vindt hij dat de EU volledig gebruik moet maken van de 
instrumenten die zij tot haar beschikking heeft – zoals de “rode kaart” – indien Vietnam niet 
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voldoet aan de voorwaarden voor duurzame visserij, om de veiligheid van op de EU-markt 
ingevoerde visserijproducten te waarborgen en EU-consumenten te beschermen.

Ten slotte herinnert hij eraan dat de “gele kaart” die de Europese Commissie in oktober 2017 
heeft afgegeven, moet worden gezien als een aansporing van de Vietnamese autoriteiten om 
zich te blijven inspannen voor de duurzaamheid van de Vietnamese visserijactiviteiten en om 
IOO-visserijactiviteiten doeltreffend te bestrijden. Daarom staat hij achter de aanvraag van 
Vietnam om volwaardig lid te worden van de Commissie voor de visserij in de westelijke en 
centrale Stille Oceaan (WCPFC), in het kader waarvan de EU en Vietnam verder kunnen 
zouden samenwerken en zouden kunnen aandringen op ambitieuzere maatregelen ter 
beperking van IOO-visserij in het WCPFC-verdragsgebied.

******

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel het Parlement 
aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad 
betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Socialistische Republiek Vietnam.


