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B8-0348/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie z 19. augusta 
2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. 
októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 732/20081, a najmä na jeho článok 9 písm. b) a prílohu III a 
článok 10 ods. 4, ktorými sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty s cieľom 
stanoviť alebo zmeniť prílohu III, a tým udeliť žiadajúcej krajine osobitné stimulačné 
opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných tým, že ju zaradí 
na zoznam zvýhodnených krajín podľa VSP+,

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2014)05833) z 19. augusta 2014, 
ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií v súvislosti 
s Filipínami,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa 
ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a 
dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým 
sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/19992,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o boji proti nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu3,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 10. júna 2014 o informovaní tretích krajín 
(Filipín), ktoré Komisia považuje za krajiny, ktoré by mohli byť prípadne 
identifikované ako nespolupracujúce tretie krajiny podľa nariadenia Rady (ES) č. 
1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie4,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Filipínach, najmä uznesenie zo 14. 
júna 20125,

– so zreteľom na správu výboru odborníkov Medzinárodnej organizácie práce pre 
uplatňovanie dohovorov a odporúčaní (CEACR) (2014 správa III časť 1A o Filipínach),

1 Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0516.
4 Ú. v. EÚ C 185, 17.6.2014, s. 17.
5 Prijaté texty, P7_TA(2012)0264.
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– so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN o obchodovaní s ľuďmi, osobitne 
so ženami a s deťmi, pani Joy Ngozi Ezeilovej, predloženú Rade OSN pre ľudské práva 
19. apríla 2013,

– so zreteľom na článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže všeobecný systém preferencií sa skladá zo všeobecného opatrenia a dvoch 
osobitných opatrení vrátane osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný 
rozvoj a dobrú správu vecí verejných (VSP+), v rámci ktorého sa od zvýhodnenej 
krajiny nevyžadujú žiadne clá na dovoz pre 66 % zo všetkých colných položiek EÚ;

B. keďže 28. februára 2014 Komisia dostala žiadosť Filipínskej republiky (ďalej len 
„Filipíny“) o VSP+;

C. keďže vo svojom uznesení zo 17. novembra 2011 o boji proti NNN rybolovu jasne 
uvádza, že NNN rybolov ohrozuje udržateľnosť populácií rýb; keďže ďalej uvádza, že 
„koncepcia zodpovednosti trhového štátu sa musí viac rozvinúť, aby sa stala nástrojom, 
prostredníctvom ktorého bude možné uzavrieť trhy s produktmi rybolovu NNN“;

D. keďže článok 19 ods. 1 písm. e) nariadenia o VSP+ odkazuje na povinnosti tretích 
krajín vykonávať ciele regionálnych rybolovných organizácií, z ktorých jedným je boj 
proti NNN rybolovu;

E. keďže Komisia vydala rozhodnutie o informovaní tretích krajín, ktoré Komisia 
považuje za krajiny, ktoré by mohli byť prípadne identifikované ako nespolupracujúce 
tretie krajiny podľa nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém 
Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, zamerané na Filipíny, pokiaľ ide 
o riziko, že sa budú považovať za nespolupracujúci štát v boji proti nezákonnému 
rybolovu (NNN) v súlade s článkom 32 nariadenia 1005/2008, čím ukázala žltú kartu a 
začala konanie vo veci NNN rybolovu, počas ktorého bol Filipínam poskytnutý 
primeraný čas na odpoveď na oznámenie a na nápravu situácie;

F. keďže EÚ nemá právomoc povoliť prednostný prístup na európsky trh pre výrobky 
rybolovu z Filipín bez zaistenia záruky ich zákonného pôvodu; keďže je nevyhnutné 
trvať na absolútnej potrebe súdržnosti a dôveryhodnosti európskych politík, aby sa 
zabránilo diskriminácii a nekalej súťaži pre európskych rybárov a aby sa chránili 
európski spotrebitelia;

1. vznáša námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie (C(2014)05833) z 19. augusta 
2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií v súvislosti 
s Filipínami, v súlade s článkom 36 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 978/2012;

2. zdôrazňuje rozpor medzi pozíciou Komisie, ktorá vo svojej správe o posúdení žiadosti 
Filipín o VSP+ uvádza, že „existujú významné prvky pokroku ... na ochranu práv žien“, 
a skutočnosťou, že v správe osobitnej spravodajkyne OSN o obchodovaní s ľuďmi, 
osobitne so ženami a s deťmi, z 19. apríla 2013 v nadväznosti na jej služobnú cestu na 
Filipíny (A/HRC/23/48Add.3) sa poukazuje na to, že „obchodovanie s ľuďmi, najmä so 
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ženami a s deťmi, na účely pracovného vykorisťovania sa rozširuje v rôznych 
odvetviach vrátane poľnohospodárstva, stavebníctva, rybolovu, výroby a služieb“;

3. žiada, aby štatút VSP+ nebol poskytnutý skôr, než Komisia zruší svoje oznámenie 
Filipínam ako krajine, ktorú bude možné identifikovať ako nespolupracujúcu tretiu 
krajinu v boji proti NNN rybolovu;

4. pripomína, že nenamieta proti akejkoľvek budúcej žiadosti Filipín ani proti následnému 
udeleniu štatútu VSP+ Európskou úniou v neskoršej fáze;

5. potvrdzuje svoju pozíciu na základe svojho uznesenia zo 17. novembra 2011, že 
koncepcia zodpovednosti trhového štátu sa musí viac rozvinúť, aby sa stala nástrojom, 
prostredníctvom ktorého bude možné uzavrieť trhy s produktmi rybolovu NNN; 
zdôrazňuje, že by bolo rozporuplné udeliť niektorej krajine prístup v rámci VSP+ pre jej 
produkty, najmä produkty rybolovu, pokým Komisia vedie proti tejto krajine konanie 
vo veci NNN;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru pre 
rybárstvo a vládam a parlamentom členských štátov a aby informoval Komisiu, že 
delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť.


