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B8-0348/2014

Resolutie van het Europees Parlement betreffende de gedelegeerde verordening van de 
Commissie van 19 augustus 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 
978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema 
van algemene tariefpreferenties
C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad1, en met name artikel 9, 
onder b), bijlage III en artikel 10, lid 4, waarbij de Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage III in te stellen of te wijzigen 
teneinde aan een verzoekend land de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur toe te kennen door dat land toe te voegen aan de lijst van 
SAP+-begunstigde landen,

– gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2014)05833) van 19 
augustus 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene 
tariefpreferenties met betrekking tot de Filipijnen,

– gezien Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende 
de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging 
van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/19992,

– gezien zijn resolutie van 17 november 2011 over de bestrijding van illegale visserij op 
mondiaal niveau - de rol van de EU3,

– gezien het besluit van de Commissie van 10 juni 2014 inzake de kennisgeving aan een 
derde land (de Filipijnen) van de mogelijkheid dat het door de Commissie als niet-
meewerkende derde land wordt geïdentificeerd op grond van Verordening (EG) nr. 
1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem 
om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en 
te beëindigen4,

– gezien zijn eerdere resoluties over de Filipijnen, met name die van 14 juni 20125,

– gezien het verslag van de Commissie van deskundigen voor de naleving van verdragen 
en aanbevelingen (CEACR) van het Internationaal Arbeidsbureau van 2014 (verslag III, 

1 PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1.
2 PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0516.
4 PB C 185 van 17.6.2014, blz. 17.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0264.
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deel 1A betreffende de Filipijnen),

– gezien het verslag van de speciale rapporteur inzake de handel in mensen, in het 
bijzonder vrouwen en kinderen, Joy Ngozi Ezeilo, dat op 19 april 2013 werd voorgelegd 
aan de Mensenrechtenraad van de VN, 

– gezien artikel 105, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het schema van algemene tariefpreferenties een algemene regeling en 
twee bijzondere stimuleringsregelingen omvat, waaronder de bijzondere 
stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+), in het kader 
waarvan de begunstigden geen douanerechten hoeven te betalen op de invoer van 66% 
van alle EU-tarieflijnen;

B. overwegende dat de Commissie op 28 februari 2014 een SAP+-verzoek heeft ontvangen 
van de Republiek der Filipijnen ("de Filipijnen");

C. overwegende dat in zijn resolutie van 17 november 2011 over de bestrijding van illegale 
visserij op mondiaal niveau duidelijk is aangegeven dat illegale, niet-aangegeven en 
niet-gereglementeerde visserij ("IUU-visserij") de duurzaamheid van de visbestanden in 
het gevaar brengt; overwegende dat in deze resolutie bovendien wordt benadrukt dat 
"het concept marktstaatverantwoordelijkheid verder ontwikkeld moet worden als een 
middel om de markten af te schermen voor producten uit IOO-visserij";

D. overwegende dat in artikel 19, lid 1, onder e), van de SAP+-verordening wordt 
verwezen naar de verantwoordelijkheden van derde landen om uitvoering te geven aan 
de doelstellingen van regionale visserijorganisaties, waartoe eveneens de bestrijding van 
IUU-visserij behoort;

E. overwegende dat de Commissie een besluit heeft gepubliceerd inzake de kennisgeving 
aan derde landen van de mogelijkheid dat zij door de Commissie als niet-meewerkende 
derde land worden geïdentificeerd op grond van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van 
de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te 
beëindigen, waarin de Filipijnen werden aangemerkt als potentieel niet-meewerkende 
land bij de bestrijding van IUU-visserij, overeenkomstig artikel 32 van verordening 
(EG) nr. 1005/2008, op grond waarvan een gele kaart werd toegekend en een IUU-
procedure werd opgestart, in het kader waarvan de Filipijnen een redelijke termijn 
kregen om te reageren op de kennisgeving en om de situatie te verhelpen;

F. overwegende dat de EU niet gemachtigd is om toelating te geven voor een preferentiële 
toegang tot de Europese markt voor visserijproducten afkomstig uit de Filipijnen bij 
ontstentenis van een waarborg van hun wettige oorsprong; overwegende dat het 
absoluut noodzakelijk is dat het Europese beleid coherent en geloofwaardig is, om zo 
discriminatie en oneerlijke concurrentie voor Europese vissers te voorkomen en 
Europese consumenten te beschermen;

1. maakt bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2014)05833) 
van 19 augustus 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 
van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van 
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algemene tariefpreferenties met betrekking tot de Filipijnen, overeenkomstig artikel 36, 
lid 5, van verordening (EU) nr. 978/2012;

2. wijst op de contradictie tussen het standpunt van de Commissie, als uiteengezet in haar 
verslag over de beoordeling van de SAP+-aanvraag van de Filipijnen, dat er 
"aanzienlijke vooruitgang werd geboekt ... om de rechten van vrouwen te beschermen" 
en het feit dat er in het verslag van de speciale VN-rapporteur inzake mensenhandel, in 
het bijzonder vrouwen- en kinderhandel, van 19 april 2013 naar aanleiding van haar 
missie naar de Filipijnen (A/HRC/23/48Add.3) wordt opgemerkt dat "mensenhandel, 
voornamelijk van vrouwen en kinderen, voor arbeidsuitbuiting veelvuldig voorkomt in 
verscheidene sectoren, waaronder de landbouw-, bouw-, visserij-, industrie- en 
dienstensector";

3. vraagt dat de SAP+-status niet wordt toegekend vooraleer de Commissie haar 
kennisgeving aan de Filipijnen heeft ingetrokken waarin het land wordt geïdentificeerd 
als mogelijk niet-meewerkende derde land bij de bestrijding van IUU-visserij;

4. herinnert eraan niet gekant te zijn tegen een eventuele toekomstige aanvraag van de 
Filipijnen of de hieruit voortvloeiende toekenning van de SAP+-status door de EU in 
een later stadium;

5. bevestigt zijn standpunt, zoals uiteengezet in zijn resolutie van 17 november 2011, dat 
het concept marktstaatverantwoordelijkheid verder ontwikkeld moet worden als een 
middel om de markten af te schermen voor producten uit IOO-visserij; benadrukt dat 
het tegenstrijdig zou zijn om een land SAP+-toegang te bieden voor zijn producten, en 
met name visserijproducten, terwijl er een door de Commissie opgestarte IUU-
procedure aan de gang is;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, 
alsmede aan de Commissie visserij en de regeringen en parlementen van de lidstaten, en 
de Commissie ervan in kennis te stellen dat de gedelegeerde verordening niet in 
werking kan treden.


