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Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand  

Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over de situatie en 

toekomstperspectieven van de Europese visserijsector in het kader van de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Thailand (2013/2179(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 3, lid 5, van het Verdrag betreffende de Europese Unie over de betrekkingen 

van de EU met de rest van de wereld, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1005/2008 van 29 september 2008 van de Raad houdende de 

totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen1 (de IOO-

verordening), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 oktober 2011 inzake een vernieuwde EU-

strategie 2010-14 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (COM(2011)0681), 

– gezien schriftelijke vragen E-000618/2013 van 22 januari 2013 over wantoestanden in de 

toeleveringsketen van de kleinhandel en E-002894/2013 van 13 maart 2013 over de 

vrijhandelsovereenkomst met Thailand en kinderarbeid in de conservenindustrie, en de 

antwoorden van de Commissie hierop, 

– gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over de externe dimensie van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid2, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie internationale 

handel (A7-0130/2014), 

A. overwegende dat de Europese visserijsector uit een periode van crisis komt die de 

visvangst-, de verwerkings- en de aquacultuursector heeft getroffen en dat deze situatie de 

concurrentiepositie van de visserijsector zeer sterk heeft verzwakt, voornamelijk nu de 

wereldmarkt zich aan het liberaliseren is en tegelijk sommige ontwikkelingslanden die zeer 

rijk zijn aan mariene hulpbronnen, opkomen als nieuwe visserijgrootmachten; 

B. overwegende dat de Europese visserij- en verwerkende industrie van vitaal belang is voor 

de voedselvoorziening van de Europese burgers en essentieel voor het levensonderhoud in 

de kustgebieden, die sterk van deze activiteiten afhankelijk zijn;  overwegende dat het 

overleven van de sector in het gedrang komt, als de EU besluit tot een liberalisering van de 

handel in visserijproducten met ontwikkelingslanden die hun producten willen uitvoeren 

naar de voor hen essentiële communautaire markt, in het bijzonder wanneer hun het 

nultarief wordt aangerekend; 

                                                 
1  PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1. 
2  Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0461. 



 

 

C. overwegende dat de EU de grootste importeur van visserijproducten ter wereld is en dat de 

EU-markt door zijn afhankelijkheid van de invoer zeer aantrekkelijk is voor exporteurs, 

zeker wanneer men weet dat de vraag naar visserijproducten in de EU jaarlijks met 1,5 % 

toeneemt; 

D. overwegende dat Thailand, met 46 % van de wereldproductie, het grootste productieland 

voor tonijn in blik is, dat de uitvoer van tonijn in blik vanuit dit land naar de EU jaarlijks 

meer dan 90 000 ton bedraagt, bijna 20 % van alle EU-invoer uit derde landen, en dat de 

VS, de EU en Japan de belangrijkste afzetmarkten zijn voor Thaise visserijproducten; 

E. overwegende dat Thailand 's werelds belangrijkste importeur is van verse, gekoelde en 

ingevroren tonijn voor haar conservenindustrie; 

F. overwegende dat 80 % van de tonijn wordt geconsumeerd als tonijn uit blik en dat de EU, 

volgens de recentste gegevens van de Fishstat-databank van de Voedsel- en 

Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organisation, FAO), 21 % van de 

wereldproductie van conserven en bereidingen van tonijn produceert en derde landen, 

voornamelijk ontwikkelingslanden, de resterende 79 %; 

G. gezien het economische, strategische en handelsbelang van Thailand voor de EU en de 

aanzienlijke voordelen van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Thailand voor de 

economie van de Unie als geheel; 

H. overwegende dat de EU de regionale integratie tussen ASEAN-landen (Association of 

Southeast Asian Nations, Associatie van Zuidoost-Aziatische staten) ondersteunt en dat de 

vrijhandelsovereenkomst met Thailand een essentiële pijler vormt in dit proces, met als 

uiteindelijke doelstelling de sluiting in de toekomst van een vrijhandelsovereenkomst tussen 

beide regio's;   

I. overwegende dat de ondertekening van een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de 

ASEAN voor de EU al een prioriteit is sinds 2007, met als hopelijke deelnemers Indonesië, 

Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Thailand, Brunei en Vietnam;  overwegende dat het 

gebrek aan vooruitgang bij de onderhandelingen over deze regionale overeenkomst heeft 

geleid tot de start van bilaterale onderhandelingen met ASEAN-lidstaten, waaronder 

Thailand, met een politiek engagement om de vrijhandelsovereenkomst te sluiten binnen 

twee jaar;  

J. overwegende dat, als Thailand, Indonesië en de Filipijnen bij het westelijke en het centrale 

deel van de Stille Oceaan worden gerekend, de productie van tonijn in blik in deze regio 

goed is voor bijna de helft van de wereldproductie; 

K. overwegende dat de veranderingen met betrekking tot de productielanden van tonijn in blik 

en de productie van tonijnzijden hand in hand gaan met de trend van wereldwijde levering 

aan verwerkende landen met lage productiekosten die zich bevinden dichtbij de grondstof 

(bijvoorbeeld Thailand, de Filipijnen, Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Ecuador) en dat 

het aantal landen dat tonijn in blik produceert en uitvoert, toeneemt; 

L. overwegende dat Thailand en de Filipijnen de belangrijkste uitvoerlanden zijn voor 

conserven en bereidingen van tonijn naar de EU, en dat de invoer vanuit Thailand met 20 % 

is toegenomen, terwijl de invoer vanuit de Filipijnen met 5 % is gedaald; 



 

 

M. overwegende dat elke tariefverlaging voor conserven en bereidingen van tonijn gevolgen 

kan hebben voor de preferenties die worden genoten door de staten in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) en door de begunstigden van het algemeen 

preferentiestelsel (SAP+), in het kader waarvan derde landen zich er in ruil voor 

tariefpreferenties toe verplichten aan bepaalde eisen te voldoen op beleidsterreinen als 

mensenrechten, arbeid, milieu en goed bestuur; 

N. overwegende dat een tariefverlaging ook de Europese markt zou verstoren, aangezien het 

grootste deel van de tonijnconservenindustrie in de EU zich bevindt in gebieden die sterk 

afhankelijk zijn van de visserij, zoals Galicië, Bretagne, de Azoren, het Baskenland en 

Sardinië. overwegende dat de tonijnindustrie van de EU de op een na grootste producent 

van tonijnconserven ter wereld is en de sinds jaar en dag bedreven activiteit van deze 

industrie van cruciaal belang is voor de creatie van meerwaarde en de schepping van banen 

in de EU, terwijl wordt voldaan aan de strengste normen op sociaal en milieugebied en op 

het gebied van de bescherming van hygiëne en gezondheid; 

O. overwegende dat de preferentiële oorsprongsregels in de eerste plaats dienen om het bestaan 

vast te stellen van een afdoende economische band tussen de in de EU ingevoerde 

producten en de landen die de door de EU toegekende preferenties genieten, om ervoor te 

zorgen dat deze preferenties niet onterecht worden afgeleid naar andere landen, waarvoor zij 

niet zijn bedoeld; 

P. overwegende dat de handel in visserijproducten een handel is in een natuurlijke hulpbron, 

waarvan de duurzaamheid door uiteenlopende factoren wordt beïnvloed, inclusief goed 

beheer en een duurzame exploitatie van de visbestanden, controle van illegale visserij, 

verontreiniging, klimaatverandering en de marktvraag; dat al deze externe factoren een 

invloed hebben op de internationale handel in visserijproducten en dat visserijproducten 

bijgevolg moeten worden beschouwd als gevoelige producten die speciale bescherming 

kunnen krijgen; 

Q. overwegende dat een toereikende en constante aanvoer van grondstoffen belangrijk is voor 

het voortbestaan en de economische ontwikkeling van de tonijnverwerkende bedrijven in de 

EU; 

R. overwegende dat vrijhandel volgens de Wereldhandelsorganisatie (World Trade 

Organisation, WTO) een groeibevorderend instrument is, met als doel duurzame 

ontwikkeling op maatschappelijk, economisch en ecologisch gebied; 

S. overwegende dat handelsnormen in verband hiermee een fundamenteel en essentieel 

instrument zijn om ervoor te zorgen dat handel voordelen oplevert en om de doelstellingen 

te realiseren dat gezondheid en milieu worden beschermd en dat een behoorlijk beheer van 

de natuurlijke hulpbronnen wordt gegarandeerd; 

T. overwegende dat door de mondialisering heel wat meer vis internationaal wordt verhandeld 

en dat er algemene bezorgdheid bestaat dat vele productielanden niet over de nodige 

middelen beschikken om de visbestanden duurzaam te beheren en/of te exploiteren, de 

hygiëne en de gezondheid op adequate wijze te beschermen, de milieueffecten van visserij 

en aquacultuur te matigen, ervoor te zorgen dat de mensenrechten in het algemeen worden 

geëerbiedigd en met name de arbeidsrechten en sociale omstandigheden te bevorderen; 

U. overwegende dat sommige handelspartners van de EU tekortkomingen vertonen met 



 

 

betrekking tot de drie aspecten van een duurzame ontwikkeling van de visserij: 

maatschappelijk, economisch en ecologisch; 

V. overwegende dat het duurzame beheer van de tonijnbestanden wordt gewaarborgd door de 

vijf regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's) voor tonijn; overwegende dat de 

internationale samenwerking tussen staten en met de ROVB's belangrijk is om de 

duurzaamheid van de tonijnbestanden te vrijwaren;  

W. overwegende dat zowel de IAO als diverse ngo's onlangs ernstige tekortkomingen hebben 

vastgesteld op het gebied van sociale en arbeidsvoorwaarden en de eerbiediging van de 

mensenrechten in de Thaise visserij-industrie; overwegende dat de media hebben gemeld en 

dat de Thaise regering heeft erkend dat een deel van de Thaise visserij-industrie gebruik 

maakt van dwangarbeid door immigranten die het slachtoffer zijn van mensenhandel en dat 

twee tonijnconserven producerende multinationals in Thailand gebruik maken van 

kinderarbeid; 

X. overwegende dat het volgens de FAO een gangbare praktijk is dat Thaise vissersboten door 

de aangrenzende kuststaten in beslag worden genomen en de kapiteins ervan beschuldigd 

van illegale visserij in of illegale betreding van de exclusieve economische zone van de 

landen in kwestie; 

Y. overwegende dat de Spaanse autoriteiten in 2013 toestemming hebben geweigerd voor het 

lossen en op de markt brengen van tonijn die afkomstig was van tonijnschepen die voeren 

onder Ghanese vlag, omdat deze schepen betrokken waren bij illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij (IOO), doordat ze de beheersmaatregelen van de Internationale 

Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (International Commission for 

the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT), niet naleefden, en overwegende dat Thaise 

privébedrijven in de meeste van deze tonijnschepen een aandeel hadden; 

Z. overwegende dat de afgelopen maanden in de EU talrijke partijen tonijnconserven die 

waren aangevoerd uit Thailand, zijn geweigerd omdat ze niet de juiste warmtebehandeling 

hadden ondergaan, die van essentieel belang is om de micro-organismen te neutraliseren die 

anders een gevaar vormen voor de volksgezondheid; 

1. vraagt dat visserijproducten zoals uit Thailand ingevoerde tonijn in blik, die de EU-

productie van en de EU-markt voor deze producten kunnen ontregelen, worden behandeld 

als gevoelige producten; is verder van mening dat alle beslissingen over een grotere toegang 

van Thaise tonijn in blik en verwerkte tonijn alleen mogen worden genomen na strenge 

effectbeoordelingen en in nauw overleg met de sector, om te analyseren en beoordelen 

welke invloed deze grotere toegang kan hebben op de verwerkende industrie en de verkoop 

van visserijproducten in de EU; 

2. vraagt dat voor de toegang van conserven en bereidingen van vis en schaal- en schelpdieren 

uit Thailand tot de EU-markt het huidige tarief wordt behouden en het tarief ervoor dus niet 

te verlagen;  beveelt aan dat er, als er tariefverlagingen komen, voor conserven en 

bereidingen van vis en schaal- en schelpdieren wordt voorzien in lange overgangsperioden 

en gedeeltelijke liberaliseringstoezeggingen, teneinde het concurrentievermogen van de 

tonijnindustrie van de EU te waarborgen en de omvangrijke activiteit en sociale dimensie 

ervan (25 000 rechtstreekse banen en 54 000 onrechtstreekse banen) in de EU te behouden;  

3. vraagt dat indien nodig nauwkeurige effectbeoordelingen worden uitgevoerd, voordat welke 



 

 

tariefconcessies ook worden verleend of andere regels worden vastgesteld, om het effect te 

analyseren en beoordelen van deze concessies of regels op de EU-industrie voor de 

verwerking en het in de handel brengen van visserijproducten; 

4. pleit, in het geval van gevoelige visserijproducten, voor de volledige naleving van degelijke, 

coherente en strenge oorsprongsregels die zonder uitzondering worden gehandhaafd en voor 

een strikte beperking van de cumulatie tot producten die in Thailand veeleer worden 

verwerkt dan gevangen; 

5. dringt erop aan dat de invoer van tonijn in blik en andere visserijproducten uit Thailand zo 

veel mogelijk aan dezelfde concurrentievoorwaarden wordt onderworpen als 

visserijproducten uit de Unie; merkt op dat dit met name inhoudt dat de 

vrijhandelsovereenkomst een ambitieus hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling 

moet omvatten, waarbij Thailand zich ertoe verplicht de internationaal erkende 

arbeidsnormen die zijn vastgelegd in de fundamentele IAO-verdragen, inclusief de 

verdragen inzake gedwongen arbeid en kinderarbeid, te eerbiedigen, te bevorderen en toe te 

passen; is tevens van mening dat streng toezicht moet worden gehouden op de eerbiediging 

van de mensenrechten, de bescherming van het milieu en de instandhouding en duurzame 

exploitatie van de visbestanden, de bestrijding van illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserijactiviteiten en de conformiteit met de fytosanitaire en 

gezondheidsregels van de EU; is in verband hiermee van mening dat de Commissie 

regelmatig verslag over de naleving door Thailand van bovengenoemde verplichtingen moet 

uitbrengen aan het Parlement; 

6. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de IOO-verordening doeltreffend wordt 

toegepast en dat de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst leiden tot een 

uitdrukkelijke verwijzing naar deze verordening in de tekst van de overeenkomst; 

7. is van oordeel dat de beste manier om te zorgen voor de volledige samenwerking van 

Thailand in de strijd tegen IOO-visserij is door een nadrukkelijke verwijzing naar de IOO-

verordening op te nemen in de tekst van de vrijhandelsovereenkomst;  

8. vraagt dat in de vrijhandelsovereenkomst de vereiste wordt opgenomen dat wordt voldaan 

aan de IAO-verdragen en dat er meer transparantie, controles, toezicht en traceerbaarheid 

komen in de Thaise visserijsector, zodat de visserijactiviteiten kunnen worden gevolgd; 

9. dringt erop aan dat de traceerbaarheid van de producten wordt gegarandeerd, als essentieel 

element voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu en als fundamentele 

factor en basisinstrument voor de controle van de illegale visserij; 

10. vraagt dat de vrijhandelsovereenkomst consistent blijft met het overige EU-beleid en met de 

bevordering van strategieën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; vraagt dat 

vrijwaringsclausules worden vastgesteld; 

11. benadrukt dat bij het besluit van het Parlement om zijn goedkeuring te hechten aan de 

vrijhandelsovereenkomst rekening zal worden gehouden met de algehele uitkomst van de 

onderhandelingen, inclusief de onderhandelingen van de visserijsector;  

12. verzoekt om reciprociteit op het gebied van markttoegang en de eliminatie van elke vorm 

van discriminatie in de dienstensector; 



 

 

13. hoopt dat Thailand, als grootste exporteur van tonijnconserven ter wereld, zal deelnemen 

aan en samenwerken met de drie ROVB's voor tonijn in de regio, namelijk de Inter-

Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn, de Commissie voor de visserij in het 

westelijke en het centrale deel van de Stille Oceaan en de Regionale Organisatie voor het 

visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan, en de ROVB voor de 

tonijnvisserij in de Indische Oceaan, waarvan het land lid is; 

14. steunt het bestaan van een beleid voor het behoud en het duurzame beheer van de 

visbestanden; 

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


