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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (05431/2015), 

– med beaktande av utkastet till ramavtal om partnerskap och samarbete mellan 

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, 

å andra sidan (15616/2010), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artiklarna 207 och 209 samt artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0061/2015), 

– med beaktande av Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juni 2016 om 

utkast till beslut1, 

– med beaktande av de diplomatiska förbindelserna mellan Filippinerna och EU (vid den 

tidpunkten Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG)), vilka upprättades den 

12 maj 1964 i och med att den filippinske ambassadören till EEG utnämndes, 

– med beaktande av ramavtalet för utvecklingssamarbete mellan EG och Filippinerna, 

vilket trädde i kraft den 1 juni 1985, 

– med beaktande av Europeiska unionens fleråriga vägledande program för Filippinerna 

2014–2020, 

– med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1440/80 av den 30 maj 1980 om slutandet 

av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Filippinerna, 

Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand – medlemsländer i Sydöstasiatiska 

                                                 
1  Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016)0262. 



förbundet1, 

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens 

höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 18 maj 2015 till 

parlamentet och rådet EU och Asean – ett partnerskap med strategisk inriktning, 

– med beaktande av det tionde Asem-toppmötet, som hölls i Milano 

den 16-17 oktober 2014, 

– med beaktande av det interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet 

och det filippinska parlamentet i februari 2013, 

–  med beaktande av det 23:e mötet i Gemensamma samarbetskommittén EU–Asean 

i Jakarta den 4 februari 2016, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Filippinerna, särskilt av den 

14 juni 2012 om fallen av straffrihet i Filippinerna2, av den 21 januari 2010 om 

Filippinerna (efter Maguindanao-massakern den 23 november 2009)3 och av den 

12 mars 2009 om Filippinerna (och fientligheterna mellan regeringsstyrkor och 

Moros nationella befrielsefront)4, 

– med beaktande av Filippinernas status som grundande medlem av Asean efter 

undertecknandet av Bangkok-förklaringen den 8 augusti 1967, 

–  med beaktande av det 27:e Asean-toppmötet, som hölls i Kuala Lumpur (Malaysia) den 

18–22 november 2015, 

– med beaktande av det 14:e säkerhetstoppmötet för Asien (IISS Shangri-La-dialogen) 

i Singapore den 29–31 maj 2015, 

–  med beaktande av rapporterna från FN:s särskilda rapportör för rätten till mat, 

Hilal Elver, av den 29 december 2015 (A/HRC/31/51/Add.1), FN:s särskilda rapportör 

för människohandel, Joy Ngosi Ezeilo, av den 19 april 2013 (A/HRC/23/48/Add.3) och 

FN:s särskilda rapportör för utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, 

Philip Alston, av den 29 april 2009 (A/HRC/11/2/Add.8), 

–  med beaktande av den andra allmänna återkommande utvärderingen från FN:s råd för 

mänskliga rättigheter från maj 2012, av vars 88 rekommendationer Filippinerna godtog 

66, 

–  med beaktande av den filippinska handlingsplanen för livsmedel för 2011–2016, det 

påskyndade programmet för minskning av hungern, den omfattande reformplanen för 

jordbruk från 1988 och uppförandekoden för fiske från 1998, 

– med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0143/2016), och av 

följande skäl: 

                                                 
1  EGT L 144, 10.6.1980, s. 1. 
2  EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 99. 
3  EUT C 305 E, 11.11.2010, s. 11. 
4  EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 181. 



A.  När det gäller internationell och nationell lagstiftning om mänskliga rättigheter är 

Filippinerna en förebild för andra länder i regionen, med tanke på att landet har 

ratificerat åtta av de nio centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, med 

undantag av konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, 

samt ratificerade Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen under 2011. 

B.  Filippinernas regering enades om en fredsöverenskommelse för Mindanao med 

Moros islamiska befrielsefront (MILF) i mars 2014 som inbegriper upprättande av en 

autonom region (Bangsamoro) i de muslimska södra delarna, dock utan att omfatta 

andra milisgrupper som motsätter sig fredsprocessen. Den filippinska kongressen 

misslyckades dock med att anta Bangsamoros grundlag i februari 2016 och lyckades 

därför inte heller slutföra fredsförhandlingarna med gott resultat. 

C. Filippinerna har tillhandahållits utbildning i gerilla- och terrorismbekämpning samt 

underrättelseverksamhet under ledning av den amerikanska armén i kampen mot 

milisgrupper som har eventuella kopplingar till regionala (sydostasiatiska) och 

international terroristgrupper, såsom al-Qaida och Islamiska staten. 

D. Filippinerna och USA undertecknade avtalet om stärkt försvarssamarbete i april 2015. 

E. Japan och Filippinerna undertecknade ett avtal om samarbete och utbyten på 

försvarsområdet i januari 2015. 

F. Förbindelserna mellan Kina och Filippinerna har försämrats gradvis sedan 

2008 års anklagelser om korruption avseende det kinesiska biståndet och framför allt 

med anledning av Kinas alltmer bestämda hållning vad gäller landets territoriella 

anspråk i Sydkinesiska havet. 

G.  Filippinerna inledde ett skiljedomsförfarande vid den internationella skiljedomstolen för 

Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) i januari 2013, där landet sökte 

klarhet om sina maritima rättigheter enligt Unclos och giltigheten i Kinas anspråk med 

den niostreckade linjen över stora delar av Sydkinesiska havet. 

H. Filippinerna har aviserat att landet kommer att öppna nya flottbas- och 

flygbasanläggningar med omfattande tillträde till Sydkinesiska havet samt ge 

amerikanska, japanska och vietnamesiska fartyg tillträde till dessa anläggningar. 

I.  EU beviljade Filippinerna GSP+-status i december 2014, vilket gjorde Filippinerna till 

det första land i Asean som kommer i åtnjutande av sådana handelsförmåner. Detta gör 

det möjligt för Filippinerna att exportera 66 procent av alla sina produkter tullfritt till 

EU, inklusive bearbetad frukt, kokosolja, skor, fisk och textilier. 

J. Filippinerna består av tusentals öar, vilket utgör en utmaning med avseende på inre 

förbindelser, infrastruktur och handel. 

K.  EU är en viktig utländsk investerare i och handelspartner till Filippinerna. 

L.  EU är Filippinernas fjärde största handelspartner och fjärde största exportmarknad, och 

står för 11,56 procent av den sammanlagda filippinska exporten. 

M.  Filippinerna uttryckte nyligen intresse för att bli medlem i Stillahavspartnerskapet och 

samråder för närvarande med USA om att ansluta sig till avtalet. 



N. EU har mer än fördubblat sina finansiella anslag för utvecklingssamarbetet med 

Filippinerna för perioden 2014–2020 och har även tillhandahållit offren för de tropiska 

stormarna betydande humanitärt bistånd och katastrofbistånd. 

O.  Filippinerna är det tredje mest sårbara utvecklingslandet när det gäller 

klimatförändringen, som kommer att påverka landets jordbruk och havsresurser 

negativt. 

P.  De förödande effekterna av tyfonen Haiyan under 2013, som dödade omkring 

6 000 människor, fortsätter att påverka ekonomin negativt och har på ett märkbart sätt 

förvärrat den osäkra livsmedelsförsörjningen och gjort att ytterligare en miljon 

människor drabbats av fattigdom enligt FN:s uppskattningar. 

1. Europaparlamentet välkomnar ingåendet av ramavtalet om partnerskap och samarbete 

med Filippinerna, 

2.  Europaparlamentet anser att EU bör fortsätta att tillhandahålla Filippinerna ekonomiskt 

stöd och kapacitetsuppbyggande bistånd för fattigdomsminskning, social inkludering, 

respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen och främjande av fred, 

försoning, säkerhet och reformer av rättsväsendet samt för att bistå landet när det gäller 

beredskap, nödhjälp och återhämtning vid katastrofer och effektiva åtgärder för att 

hantera klimatförändringen. 

3.  Europaparlamentet uppmuntrar Filippinas regering att fortsätta arbetet med att utrota 

korruptionen och främja de mänskliga rättigheterna. 

4.  Europaparlamentet lovordar Filippinerna för att ha varit en del av den internationella 

koalitionen mot terrorism sedan 2001. Parlamentet oroas dock över de fortsatta 

rapporterna om den filippinska militärens allvarliga kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna i samband med militära motaktioner, särskilt från paramilitära 

gruppers sida. 

5.  Europaparlamentet erinrar om att gruppen Abu Sayyaf anklagas för att stå bakom de 

värsta terrordåden utförda i Filippinerna, bland annat flera blodiga bombattentat, varav 

ett mot en färja i Manila 2004 i vilket över 100 personer dödades. 

6. Europaparlamentet betonar att det finns en stadigt ökande oro över att Islamiska staten 

kommer att knyta till sig närbesläktade grupper i Sydostasien, med tanke på att den 

sprider propaganda på de lokala språken och att vissa extremister i regionen redan svurit 

rörelsen trohet. 

7.  Europaparlamentet välkomnar den filippinska regeringens åtaganden och understryker 

vikten av att uppnå en fredsprocess för Mindanao som är så inkluderande som möjligt. 

Parlamentet noterar den internationella kontaktgruppens bidrag till Mindanao-avtalen, 

beklagar djupt att Mindanao-fredsavtalet ännu inte har antagits av Filippinas kongress 

och efterlyser fortsatta fredsförhandlingar och ett antagande från kongressens sida av 

Bangsamoros grundlag. 

8.  Europaparlamentet fördömer den massaker mot kristna bönder som utfördes den 

24 december 2015 av separatistrebeller på Mindanao. Parlamentet välkomnar den 

filippinska icke-statliga organisationen PeaceTechs initiativ att sammanföra kristna och 

muslimska elever via Skype i syfte att främja utbyte mellan de båda grupperna. 



9.  Europaparlamentet uppmanar den filippinska regeringen att bygga upp kapacitet när det 

gäller systematisk insamling av uppgifter om människohandel och uppmanar EU och 

dess medlemsstater att stödja regeringen och i synnerhet myndighetsrådet mot 

människohandel i dess arbete för att förbättra hjälpen och stödet till offren, inrätta 

åtgärder för effektiv brottsbekämpning, förbättra de lagliga vägarna för arbetsmigration 

och säkerställa god behandling av filippinska migranter i tredjeländer. 

10.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att upprätthålla kontakt med 

Filippinerna för att utbyta underrättelseuppgifter, samarbeta och stödja regeringens 

kapacitetsuppbyggande åtgärder i den internationella kampen mot terrorism och 

extremism i enlighet med de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen. 

11. Europaparlamentet konstaterar att Filippinerna strategiskt sett befinner sig nära viktiga 

internationella trader och flygvägar över Sydkinesiska havet. 

12.  Europaparlamentet påminner om sin djupa oro över spänningarna i Sydkinesiska havet, 

och beklagar att flera parter gör anspråk på land i de omstridda vattnen, i strid med 

viljeyttringen från 2002. Parlamentet är särskilt oroat över den massiva omfattningen av 

Kinas nuvarande verksamhet i området, som innefattar uppförandet av militära 

anläggningar och hamnar och minst en landningsbana. Alla parter i det omstridda 

området uppmanas eftertryckligen att avstå från ensidiga och provocerande åtgärder och 

i stället lösa konflikterna på fredlig väg baserat på internationell rätt, i synnerhet Unclos, 

och med hjälp av opartiska internationella medlings- och förlikningsförfaranden. 

Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att erkänna både Unclos och 

skiljedomstolens jurisdiktion och efterlyser respekt för eventuella slutgiltiga beslut från 

Unclos sida. Parlamentet stöder alla insatser för att göra Sydkinesiska havet till ett 

”fredens och samarbetets hav”. Parlamentet stöder också insatser för att se till att 

parterna enas om en uppförandekod för en fredlig exploatering av havsområdena i fråga, 

inklusive inrättandet av säkra handelsvägar, samt uppmuntrar till förtroendeskapande 

åtgärder. EU bör samarbeta bilateralt och multilateralt för att effektivt kunna bidra till 

regionens säkerhet. 

13. Europaparlamentet välkomnar det avtal från maj 2014 mellan Filippinerna och 

Indonesien genom vilket de överlappande sjögränserna runt Mindanao och Celebes 

klargjordes. 

14.  Europaparlamentet uppmanar Filippinerna att, som ett av de länder som EU beviljat 

GSP+-status, säkerställa en tillämpning i praktiken av alla centrala internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, miljöskydd och 

goda styrelseformer, i enlighet med förteckningen i bilaga VIII till förordning (EU) nr 

978/2012. Parlamentet konstaterar att Filippinerna stärkt sin människorättslagstiftning 

och uppmuntrar landet att fortsätta med sina ansträngningar i den riktningen, också 

genom att offentliggöra den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter, och 

att eliminera korruptionen. Parlamentet oroas särskilt över det förtryck som drabbar 

aktivister som bedriver fredliga kampanjer för att skydda sina förfäders marker mot 

konsekvenserna av gruv- och avskogningsverksamhet. Parlamentet påminner om att 

GSP+-mottagarna kommer att behöva bevisa att de fullgör sina skyldigheter i fråga om 

normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och styrelseformer. 

15.  Europaparlamentet noterar landsbedömningen enligt GSP+ av Filippinerna, särskilt när 

det gäller ratificeringen av FN:s samtliga sju konventioner om mänskliga rättigheter av 

relevans för EU:s GSP+. Parlamentet framhåller det arbete som återstår när det gäller 



genomförande, men erkänner samtidigt de steg som regeringen har tagit och den 

positiva utvecklingen hittills. 

16.  Europaparlamentet uppmuntrar Filippinerna att fortsätta att förbättra 

investeringsklimatet, inklusive miljön för utländska direktinvesteringar, genom att öka 

transparensen och förbättra styrelseformerna och genom att genomföra FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga rättigheter samt vidareutveckla infrastrukturen, vid 

behov genom offentlig-privata partnerskap. Parlamentet är oroat över de konsekvenser 

som klimatförändringen kommer att få för Filippinerna. 

17.  Europaparlamentet uppmuntrar regeringen att investera i nya tekniker och internet för 

att underlätta kulturella utbyten och handel mellan öarna i Filippinas arkipelag. 

18.  Europaparlamentet ser positivt på avtalet av den 22 december 2015 om att inleda 

förhandlingar om ett frihandelsavtal med Filippinerna. Kommissionen och de 

filippinska myndigheterna bör säkerställa stränga normer gällande mänskliga 

rättigheter, arbete och miljö. Parlamentet understryker att ett sådant frihandelsavtal bör 

fungera som en byggsten på vägen mot ett EU–Asean-avtal mellan regioner om handel 

och investeringar, om vilket förhandlingarna parallellt skulle kunna återupptas. 

19.  Europaparlamentet konstaterar att 800 000 filippinier är bosatta i EU och att filippinska 

sjömän som arbetar på EU-registrerade fartyg årligen skickar penningförsändelser på 

3 miljarder euro till Filippinerna. EU bör vidareutveckla utbytena på individnivå när det 

gäller studerande, akademiker och forskare, samt de kulturella utbytena. 

20.  Med tanke på att besättningarna på ett stort antal fartyg som inte för gemenskapsflagg 

och som anländer till europeiska hamnar till största delen är filippinska, och med tanke 

på de hårda och omänskliga arbetsvillkor som många av dessa sjöfolk upplever, 

uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att inte tillåta att sådana fartyg tas emot 

i europeiska hamnar om deras arbetsvillkor strider mot arbetsrätten och de principer 

som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet uppmanar likaså med kraft fartyg som för annan flagg än gemenskapsflagg 

att för sina besättningar garantera arbetsvillkor som följer internationell lagstiftning och 

de regler som fastställts av ILO och IMO. 

21.  Europaparlamentet efterlyser regelbundna utbyten mellan Europeiska utrikestjänsten 

och parlamentet så att parlamentet ges möjlighet att följa upp genomförandet av 

ramavtalet och frågan huruvida målen i avtalet uppnåtts. 

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 

regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Filippinerna. 


