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HANDELSORDNINGER, DER ANVENDES
OVER FOR UDVIKLINGSLANDENE

EU's handels- og udviklingspolitik er skitseret i meddelelsen fra januar 2012 om »Handel,
vækst og udvikling«. Den fokuserer på de lande, der har de største behov. Den generelle
toldpræferenceordning er blevet opretholdt for de mindst udviklede lande (LCD-lande),
det samme gælder »Alt undtagen våben« -initiativet, mens præferencebehandlingen for
AVS-lande, der ikke er LCD-lande, er blevet erstattet af økonomiske partnerskabsaftaler
(ØPA'er), der indeholder en udviklingskomponent. En ny EU-strategi om »Bistand til
handel«, som sigter mod at hjælpe udviklingslandene med at opbygge handelskapacitet, er
under udarbejdelse og vil blive baseret på en ny meddelelse fra Kommissionen. EU støtter
WTO's udviklingsrunde og ratificerede aftalen om handelslettelser i oktober 2015.

RETSGRUNDLAG

Meddelelsen fra 2012 om »Handel, vækst og udvikling: En skræddersyet handels- og
investeringspolitik for de lande, der har størst behov«[1] afspejler en ændring af EU's paradigme
for handel og udvikling.
Selv om den stadig satte handel i centrum af udviklingsstrategierne, lagde meddelelsen
fra 2012 vægt på behovet for i højere grad at skelne mellem udviklingslandene for at
fokusere på dem, der har størst behov. Den sigtede også mod at forbedre synergierne mellem
handels- og udviklingspolitikkerne, f.eks. EU's princip om udviklingsvenlig politikkohærens og
meddelelsen fra 2011 om en dagsorden for forandring[2], og gentog, at det er vigtigt at respektere
EU's kerneværdier som f.eks. menneskerettighederne.
Retsgrundlaget for handelspolitikken som helhed er artikel 207 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som fastsætter Parlamentets beføjelser inden
for den fælles handelspolitik. Artikel 188, stk. 2, i TEUF fastsætter, at den almindelige
lovgivningsprocedure — der kræver Parlamentets godkendelse — anvendes på gennemførelsen
af den fælles handelspolitik. Ifølge artikel 218 i TEUF kræves Parlamentets godkendelse
for indgåelse af internationale handelsaftaler såsom ØPA'er. Parlamentet har fået øgede
beføjelser, ikke bare i henhold til Lissabontraktaten, der udvider anvendelsesområdet for den
almindelige lovgivningsprocedure, men også i praksis i indeværende valgperiode. Parlamentets
vedvarende engagement i større gennemsigtighed i handelsforhandlinger har ført til, at
Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i sin tale om Unionens tilstand meddelte, at alle
forhandlingsmandater ville blive afklassificeret.

[1]COM(2012)0022.
[2]»Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring«. (COM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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MÅLENE FOR EU-ORDNINGEN FOR PRÆFERENTIEL
MARKEDSADGANG

GSP-ordningen, der blev indført i 1971, har tre hovedelementer. Det ene er den almindelige
generelle toldpræferenceordning (GSP), en autonom handelsordning gennem hvilken EU
tilbyder visse udenlandske varer ikke-gensidig præferenceadgang til EU's marked i form af
nedsatte toldsatser eller toldfrihed. Det andet element (GSP+) er en særlig incitamentsordning,
som tilbyder reducerede toldsatser til sårbare lande, der har ratificeret og implementeret
internationale konventioner, som vedrører menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt
miljø og god regeringsførelse. Det tredje element er »Alt undtagen våben«-initiativet, som sikrer
49 LDC-lande told- og kvotefri adgang til EU for alle produkter med undtagelse af våben og
ammunition.
Formålet med GSP-ordningen er at lette udviklingslandenes og territoriernes adgang til EU-
markedet ved at nedsætte tolden på deres varer. Oprindeligt var formålet med ensidige
toldpræferencer fra EU-markedets side at skabe ekstra eksportindtægter til udviklingslandene,
som de kunne anvende til at gennemføre deres egne politikker for bæredygtig udvikling og
fattigdomsbekæmpelse, samt at diversificere deres økonomier. GSP-ordningen blev reformeret i
2012[3]. Selv om de tre komponenter blev bibeholdt, blev ordningen mere fokuseret på de lande,
der har de største behov.
Der blev indføjet en snævrere indkomstkonditionalitet i »den almindelige« GSP-ordning,
der nedsætter toldsatserne på omkring 66 % af alle toldpositioner, for at sikre, at sårbare
udviklingslande med lave indkomster eller lave mellemindkomster bliver den vigtigste
målgruppe. Dette betyder, at lande, som Verdensbanken i de seneste tre år har klassificeret
som højindkomstlande eller mellemindkomstlande i den øverste tranche, ikke længere vil have
adgang til GSP-ordningen. Som følge heraf er gruppen af begunstigede lande blevet reduceret
betydeligt fra 176 til 27. Den nyligt indførte »gradueringsmekanisme« har også ændret på,
hvornår der ikke længere skal anvendes toldpræferencer for et bestemt land.
GSP+, den særlige ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, fastsætter
stadig toldfrihed for omkring 66 % af alle toldpositioner under »den almindelige« GSP-
ordning for udviklingslande, der anses for at være sårbare, men dette er gjort betinget af
landenes ratifikation og implementering af 27 internationale konventioner, som er relevante
for bæredygtig udvikling, herunder konventioner om grundlæggende menneskerettigheder,
konventioner om arbejdstagerrettigheder, visse miljøbeskyttelseskonventioner og konventioner
vedrørende bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med narkotika. Hvis disse krav
ikke overholdes, fører det til suspension af toldindrømmelsen. Listen over begunstigede lande
er blevet udvidet med flere lande.
Disse to GSP-ordninger vil gælde i ti år.
»Alt undtagen våben«-initiativet[4] giver LCD-lande told- og kvotefri adgang for alle produkter
med undtagelse af våben og ammunition. Med reformen blev den mere fokuseret på 49 LDC-
lande, som vil nyde godt af »Alt undtagen våben«-ordningen i en ubegrænset periode. Ud af
disse lande ligger 33 i Afrika, ti i Asien, fem i Stillehavsområdet og det sidste i Vestindien
(Haiti).

[3]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012.
[4]Europa-Kommissionen, Everything But Arms Initiative — Who profits?
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
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Alle de lande, der har undertegnet og ratificeret en frihandelsaftale med EU, vil automatisk
ophøre med at nyde godt af præferencebehandling, uanset hvilket udviklingsniveau de befinder
sig på.
På multilateralt plan støtter EU WTO's udviklingsdagsorden, som blev lanceret i Doha i
2001. I oktober 2015 ratificerede det aftalen om handelslettelser, som blev indgået under
WTO's ministermøde på Bali (2014), og som vil være særligt vigtig for udviklingslande og
indlandsstater.
»Bistand til handel«-initiativet, der blev lanceret i december 2005 på WTO's ministerkonference
i Hong Kong, er et supplement til Dohaudviklingsdagsordenen og yder bistand til opbygning
af handelsmæssig kapacitet med henblik på at skabe vækst og bekæmpe fattigdom. EU vedtog
i 2007 en strategi[5], som er ved at blive opdateret for at overholde FN's 2030-dagsorden[6],
EU's konsensus om udvikling[7] og den globale strategi[8]. Der forventes en meddelelse fra
Kommissionen inden udgangen af 2017.
På det seneste WTO-ministermøde, der for første gang blev afholdt i et afrikansk land (Kenya),
var EU — sammen med en række andre WTO-medlemmer — meget aktivt med hensyn til at
fremme andre spørgsmål af interesse for udviklingslandene.

ØKONOMISKE PARTNERSKABSAFTALER

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) blev de primære instrumenter for handelsfremme
mellem EU og regionerne i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet ifølge Cotonouaftalen fra
2000. De er byggestenene i handelsforbindelserne mellem EU og AVS, udgør en af de tre søjler i
aftalen, og er udformet med henblik på at være kompatible med Verdenshandelsorganisationens
regler. De erstatter gradvist EU's præferencehandelsordning.
Forhandlingerne om ØPA'erne, som blev indledt i 2002, forventedes at være afsluttet i 2008.
Da forhandlingsprocessen tog meget længere end forventet, vedtog EU en forordning om
markedsadgang for at sikre midlertidige markedsadgangsordninger frem til 2014, som siden
blev forlænget til 2016, indtil ØPA'erne er færdiggjort, undertegnet og ratificeret. Processen har
ikke tilvejebragt den regionale dimension, som egentlig var hensigten, idet kun to hele regioner
havde undertegnet en ØPA — som endnu ikke var ratificeret — og kun én regional ØPA var i
kraft på udløbsdatoen for forordningen om markedsadgang (den 1. oktober 2016).
ØPA'erne forventes at blive bibeholdt, selv om Cotonouaftalen udløber i februar 2020, og vil
fortsat spille en central rolle i handelssøjlen i det partnerskab, der kommer efter Cotonou.

STATUS

ØPA'en med Det Caribiske Forum af AVS-stater (Cariforum) var den første regionale aftale,
som blev undertegnet i oktober 2008 og godkendt af Parlamentet den 25. marts 2009. Den er
stadig i kraft og blev revideret første gang i 2015.
Vestafrika: Forhandlingerne mellem EU og 16 vestafrikanske lande blev afsluttet i februar 2014.
Denne tekst blev paraferet den 30. juni 2014, og den 10. juli 2014 godkendte statscheferne i
Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) undertegnelsen af ØPA'en.
Undertegnelsesprocessen er i øjeblikket i gang. Elfenbenskysten og Ghana paraferede bilaterale
»foreløbige« ØPA'er med EU i slutningen af 2007. ØPA'en med Elfenbenskysten blev

[5]COM(2007)0163 final
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_da
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=DA
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_da
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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undertegnet den 26. november 2008, ratificeret af Nationalforsamlingen den 12. august 2016 og
taget i midlertidig anvendelse den 3. september 2016. For Ghanas vedkommende blev aftalen
undertegnet den 28. juli 2016 og ratificeret af det ghanesiske parlament den 3. august 2016.
Da Europa-Parlamentet godkendte aftalen den 1. december 2016, blev den taget midlertidigt i
anvendelse den 15. december 2016.
Centralafrika: Cameroun undertegnede ØPA'en mellem EU og Centralafrika den 15. januar 2009
— det eneste land i regionen, der har gjort dette. Europa-Parlamentet godkendte aftalen i juni
2013. I juli 2014 godkendte Camerouns parlament ratificeringen af aftalen, og den blev taget i
midlertidig anvendelse den 4. august 2014. Der er endnu ikke undertegnet nogen regional ØPA.
Det østlige og sydlige Afrika (ØSA): I 2009 undertegnede fire lande i regionen — Mauritius,
Seychellerne, Zimbabwe og Madagaskar — en ØPA, som har været anvendt midlertidigt siden
den 14. maj 2012. Europa-Parlamentet gav sin godkendelse den 17. januar 2013.
Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF): Forhandlingerne om den regionale ØPA blev afsluttet
med et positivt resultat den 16. oktober 2014. Den 1. september 2016 undertegnede Kenya og
Rwanda ØPA'en, og det samme gjorde EU's medlemsstater og EU. Ratifikationsprocessen er i
gang med Kenya og Rwanda. Uganda og Burundi overvejer aktivt at undertegne i løbet af de
kommende måneder. Den 11. november 2016 stemte de tanzanianske parlamentsmedlemmer
desværre imod en ratificering af ØPA'en.
Southern Africa Development Community (SADC): Den 15. juli 2014 blev ØPA-
forhandlingerne afsluttet med et positivt resultat i Sydafrika. Dermed blev der sat punktum
for ti års forhandlinger, som resulterede i en omfattende aftale med hele SADC-ØPA-gruppen,
inklusive Sydafrika. Aftalen blev undertegnet den 10. juni 2016 af EU og SADC-ØPA-
gruppen, som består af seks ud af de 15 medlemmer af Southern Africa Development
Community (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland og Sydafrika), og den
trådte midlertidigt i kraft den 10. oktober 2016, efter at Europa-Parlamentet havde godkendt
den den 14. september 2016. Angola har observatørstatus og vil muligvis tilslutte sig aftalen
på et senere tidspunkt.
Stillehavsområdet: ØPA'en blev undertegnet af EU og Papua Ny Guinea den 30. juli 2009 og af
Fiji den 11. september 2009. Parlamentet godkendte den den 19. januar 2011. Papua Ny Guineas
parlament ratificerede ØPA'en den 25. maj 2011. Fiji besluttede den 17. juli 2014 at begynde
at anvende ØPA'en midlertidigt.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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