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B8-0348/2014

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 19 
augusti 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 
25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande 
av rådets förordning (EG) nr 732/20081, särskilt artikel 9 b och bilaga III samt artikel 
10.4, som ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om fastställande eller 
ändring av bilaga III, så att det ansökande landet omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, genom att det läggs till i 
förteckningen över förmånsländer inom den särskilda stimulansordningen,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2014)05833) av den 
19 augusti 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet med avseende på 
Filippinerna,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om 
upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) 
nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/19992,

– med beaktande av sin resolution av den 17 november 2011 om att bekämpa olagligt 
fiske på global nivå – EU:s roll3,

– med beaktande av kommissionens beslut av den 10 juni 2014 om meddelande till de 
tredjeländer [Filippinerna] som kommissionen anser kan identifieras som icke-
samarbetande tredjeländer enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande 
av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske4,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Filippinerna, särskilt resolutionen av 
den 14 juni 20125,

– med beaktande av rapporten från Internationella arbetsorganisationens expertkommitté 
för tillämpning av konventioner och rekommendationer (CEACR) (rapport III 2014, del 
1A, om Filippinerna),

1 EUT L 303, 31.10.2012, s. 1.
2 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0516.
4 EUT C 185, 17.6.2014, s. 17.
5 Antagna texter, P7_TA(2012)0264.
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– med beaktande av den rapport som den särskilda rapportören för människohandel, 
särskilt handel med kvinnor och barn, Joy Ngozi Ezeilo, lade fram för FN:s råd för 
mänskliga rättigheter den 19 april 2013,

– med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det allmänna preferenssystemet består av en allmän ordning och två särskilda 
ordningar, däribland den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott 
styre (GSP plus), som innebär tullfrihet på importer från förmånsländer i fråga om 66 % 
av alla EU:s tullpositioner.

B. Den 28 februari 2014 mottog kommissionen en begäran om GSP plus från Republiken 
Filippinerna (nedan kallad Filippinerna).

C. I sin resolution av den 17 november 2011 om att bekämpa olagligt fiske slår 
Europaparlamentet tydligt fast att orapporterat och olagligt fiske (IUU-fiske) hotar 
fiskebeståndens hållbarhet, och skriver vidare att ”marknadsstaternas ansvar måste 
utvecklas fullt ut för att man ska kunna stänga marknaderna för produkter som kommer 
från IUU-fiske”.

D. Enligt artikel 19.1 e i GSP plus-förordningen har tredjeländer en skyldighet att uppfylla 
de mål som satts upp av regionala fiskeriorganisationer, däribland bekämpande av 
orapporterat och olagligt fiske.

E. Kommissionen har offentliggjort ett beslut om meddelande till de tredjeländer som 
kommissionen anser kan identifieras som icke-samarbetande tredjeländer enligt rådets 
förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att 
förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

F. EU har ingen befogenhet att bevilja förmånstillträde till den europeiska marknaden för 
fiskeriprodukter från Filippinerna utan att få garanti för att deras ursprung är lagligt. Det 
är viktigt att insistera på att den europeiska politiken verkligen måste vara konsekvent 
och trovärdig för att förhindra diskriminering och illojal konkurrens för europeiska 
fiskare och skydda de europeiska konsumenterna.

1. Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning 
(C(2014)05833) av den 19 augusti 2014 om ändring av bilaga III till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 978/2012 om tillämpning av det 
allmänna preferenssystemet med avseende på Filippinerna i enlighet med artikel 36.5 i 
förordning (EU) nr 978/2012.

2. Europaparlamentet framhåller motsatsförhållandet mellan å ena sidan kommissionens 
ståndpunkt i bedömningsrapporten om Filippinernas ansökan om GSP plus, där 
kommissionen hävdar att det gjorts betydande framsteg i skyddet av kvinnor, och å 
andra sidan rapporten av den 19 april 2013 från FN:s särskilda rapportör för 
människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn, efter uppdraget i Filippinerna 
(A/HRC/23/48Add.3), där hon konstaterade att människohandeln, i första hand med 
kvinnor och barn, för arbetskraftsexploatering ökade snabbt i olika sektorer, bland annat 
inom jordbruket, byggsektorn, fisket, tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. 



RE\1043415SV.doc 5/5 PE545.609v01-00

SV

3. Europaparlamentet begär att GSP plus-status inte beviljas innan kommissionen har 
upphävt sitt meddelande till Filippinerna som ett land som kan identifieras som icke 
samarbetande i kampen mot orapporterat och olagligt fiske.

4. Europaparlamentet erinrar om att det inte motsätter sig att Filippinerna i framtiden 
eventuellt lämnar in en ny ansökan eller att EU som en följd av det i ett senare skede 
beviljar GSP plus-status. 

5. Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt från resolutionen av den 17 november 2011 
om att konceptet med marknadsstaternas ansvar måste utvecklas fullt ut för att man ska 
kunna stänga marknaderna för produkter som kommer från IUU-fiske. Parlamentet 
poängterar att det vore motsägelsefullt att bevilja GSP plus-tillträde för ett lands 
produkter, i synnerhet fiskeriprodukter, samtidigt som landet är föremål för ett IUU-
förfarande från kommissionens sida.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet, fiskeriutskottet samt medlemsstaternas regeringar och parlament 
och att underrätta kommissionen om att den delegerade förordningen inte kan träda i 
kraft.


