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HANDELSORDNINGAR SOM ÄR
TILLÄMPLIGA PÅ UTVECKLINGSLÄNDER

EU:s politik för handel och utveckling beskrivs i meddelandet från januari 2012 Handel,
tillväxt och utveckling. Denna politik är främst inriktad på de länder som har störst behov.
Det allmänna preferenssystemet liksom initiativet ”Allt utom vapen” har behållits för de
minst utvecklade länderna. Samtidigt har förmånsbehandlingen för AVS-länder som inte
räknas till de minst utvecklade länderna ersatts av avtal om ekonomiskt partnerskap, som
även omfattar en utvecklingsdel. En ny EU-strategi, Aid for Trade, som syftar till att hjälpa
utvecklingsländer att bygga upp handelskapacitet, håller på att utarbetas och kommer att
grunda sig på ett nytt meddelande från kommissionen. EU stöder WTO:s utvecklingsrunda
och ratificerade avtalet om förenklade handelsprocedurer i oktober 2015.

RÄTTSLIG GRUND

Meddelandet från 2012 Handel, tillväxt och utveckling: Att skräddarsy handels- och
investeringspolitik för de länder som bäst behöver det[1] visar på en tydlig förändring av mönstret
för EU:s hantering av ”handel och utveckling”.
I meddelandet från 2012 satte man fortfarande handeln i centrum för utvecklingsstrategier
men betonade samtidigt behovet av att i högre grad skilja mellan utvecklingsländerna för att
fokusera på de länder som har störst behov. Meddelandet handlade även om vikten av att stärka
synergieffekterna mellan handels- och utvecklingspolitik, såsom EU:s princip om en konsekvent
politik för utveckling och meddelandet från 2011 om en agenda för förändring[2], och underströk
att EU:s grundläggande värderingar, såsom de mänskliga rättigheterna, måste respekteras.
Den rättsliga grunden för handelspolitik i allmänhet är artikel 207 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som fastställer EU-institutionernas befogenheter på
den gemensamma handelspolitikens område. I artikel 188 andra stycket i EUF-fördraget
fastställs att det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som kräver parlamentets godkännande, ska
tillämpas då den gemensamma handelspolitiken genomförs. Enligt artikel 218 i EUF-fördraget
krävs parlamentets godkännande för ingående av internationella handelsavtal, såsom avtal om
ekonomiskt partnerskap. Parlamentet har fått större makt, inte bara genom Lissabonfördraget,
som föreskriver ökad tillämpning av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, utan också genom
praxis under den innevarande valperioden. Parlamentets fortsatta insatser för ökad insyn i
handelsförhandlingarna har lett till att kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal
om tillståndet i unionen meddelade att alla förhandlingsmandat kommer att bli offentliga.

[1]COM(2012)0022.
[2]Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring (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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MÅLEN FÖR EU:S SYSTEM FÖR FÖRMÅNSTILLTRÄDE TILL
MARKNADEN

Det allmänna preferenssystemet, som infördes 1971, består av tre huvuddelar. Den ena delen
är standardformen av det allmänna preferenssystemet, som är en ordning med autonoma
handelsförmåner där EU ger vissa utländska varor förmånstillträde till EU:s marknad på icke-
ömsesidiga villkor i form av tullfrihet eller sänkta tullavgifter. Den andra delen (GSP+) är en
särskild stimulansordning som erbjuder sänkta avgifter till sårbara länder som har ratificerat och
genomfört internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö
och goda styrelseformer. Den tredje delen, ”Allt utom vapen”-initiativet, garanterar de 49 minst
utvecklade länderna tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för alla produkter utom vapen
och ammunition.
Målet med det allmänna preferenssystemet är att göra det lättare för utvecklingsländer och
utvecklingsterritorier att få tillträde till EU:s marknad genom att sänka tullavgifterna för deras
produkter. Den ursprungliga avsikten med ensidiga tullförmåner från EU:s sida var att generera
ytterligare exportinkomster för utvecklingsländerna som de kunde använda för att genomföra
sina egna strategier för hållbar utveckling och fattigdomsminskning samt för att diversifiera
sina ekonomier. Det allmänna preferenssystemet reformerades 2012[3]. Samtidigt som de tre
huvuddelarna behölls inriktades systemet i högre grad på länder med de största behoven.
Strängare inkomstkriterier har införts för standardformen av det allmänna preferenssystemet,
som sänker tullavgifterna på omkring 66 procent av alla tullpositioner, för att säkerställa
att sårbara utvecklingsländer med låga eller medellåga inkomster blir den huvudsakliga
målgruppen. Detta innebär att länder som Världsbanken de senaste tre åren har klassificerat som
höginkomstländer eller länder med högre medelinkomst inte längre kommer att omfattas av det
allmänna preferenssystemet. Därmed har gruppen av stödmottagare avsevärt minskats från 176
till 27 länder. Den nyligen införda graderingsmekanismen har också ändrat gränsvärdet för när
tullförmåner inte längre ska tillämpas för ett visst land.
GSP+ (den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre) ger fortfarande
tullfrihet på omkring 66 procent av alla tullpositioner som fastställts i det allmänna
preferenssystemet för utvecklingsländer som betraktas som sårbara, men nu krävs det
att länderna ska ha ratificerat och genomfört 27 internationella konventioner om hållbar
utveckling, bl.a. konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter, konventioner om
arbetstagares rättigheter, vissa konventioner om miljöskydd samt konventioner om bekämpning
av tillverkning av och handel med narkotika. Om länderna inte uppfyller dessa krav upphävs
tullmedgivandena. Förteckningen över förmånsländer har utökats.
Dessa två preferenssystem kommer att vara giltiga i tio år.
Genom ”Allt utom vapen”-initiativet[4] beviljas de minst utvecklade länderna tull- och kvotfritt
marknadstillträde för alla produkter utom vapen och ammunition. Genom reformen inriktades
initiativet i högre grad på 49 av de minst utvecklade länderna, som kommer att gynnas av
initiativet under en obegränsad period. Av dessa länder ligger 33 i Afrika, tio i Asien, fem i
Stillahavsområdet och ett land i Västindien (Haiti).
Alla länder som har undertecknat och ratificerat ett frihandelsavtal med EU kommer automatiskt
inte längre omfattas av förmånsbehandling, oavsett deras utvecklingsnivå.

[3]Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012.
[4]Europeiska kommissionen, Everything But Arms Initiative – Who benefits?
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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På multilateral nivå stöder EU WTO:s utvecklingsagenda, som lanserades i Doha 2001. I
oktober 2015 ratificerade EU det avtal om förenklade handelsprocedurer som ingicks vid WTO:s
ministermöte i Bali (2014), och som är särskilt viktigt för utvecklingsländer och kustlösa stater.
Vid WTO:s ministerkonferens i Hongkong i december 2005 inleddes initiativet Aid for Trade.
Det är ett komplement till utvecklingsagendan från Doha som ska ge stöd till uppbyggnaden av
handelskapacitet i syfte att skapa tillväxt och bekämpa fattigdom. EU antog 2007 en strategi[5]

som nu håller på att anpassas till FN:s Agenda 2030[6], EU:s samförstånd om utveckling[7] och
EU:s globala strategi[8]. Kommissionen väntas lägga fram ett nytt meddelande före utgången
av 2017.
Vid WTO:s senaste ministermöte, som för första gången hölls i ett afrikanskt land (Kenya),
engagerade sig EU hårt, tillsammans med några andra WTO-medlemmar, för att främja andra
frågor som är av intresse för utvecklingsländerna.

AVTAL OM EKONOMISKT PARTNERSKAP

Sedan Cotonouavtalet trädde i kraft 2000 har avtal om ekonomiskt partnerskap blivit det
viktigaste instrumentet för att främja handeln mellan EU och länderna i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet. Dessa avtal utgör byggstenarna i handelsförbindelserna mellan EU och
AVS-länderna och är utarbetade i överensstämmelse med WTO:s bestämmelser. De kommer
successivt att ersätta EU:s förmånshandelsordning.
Förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap inleddes 2002 och förväntades vara
slutförda senast 2008. Eftersom förhandlingsprocessen tog betydligt längre tid än väntat
antog EU en förordning om marknadstillträde för att säkerställa tillfälliga arrangemang för
marknadstillträde fram till och med 2014. Arrangemangen förlängdes sedan till och med 2016,
till dess att avtalen om ekonomiskt partnerskap ingåtts, undertecknats och ratificerats. Processen
har inte resulterat i den regionala dimension som egentligen var avsikten, eftersom endast två
hela regioner hade undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap – som inte har ratificerats
ännu – och endast ett regionalt avtal om ekonomiskt partnerskap var i kraft när förordningen
om marknadstillträde upphörde att gälla (den 1 oktober 2016).
Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör behållas, även om Cotonouavtalet löper ut i februari
2020, och kommer att fortsätta att spela en viktig roll som handelspelare i det partnerskap som
kommer efter Cotonouavtalet.

LÄGESRAPPORT

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och forumet för de västindiska staterna
(Cariforum) var det första regionala avtalet som undertecknades i oktober 2008 och godkändes
av parlamentet den 25 mars 2009. Det är för närvarande i kraft och sågs över för första gången
2015.
Västafrika: Förhandlingarna mellan EU och 16 västafrikanska länder avslutades i februari
2014. Texten paraferades den 30 juni 2014, och den 10 juli 2014 godkände statscheferna för
de länder som ingår i Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) avtalet om
ekonomiskt partnerskap för undertecknande. Undertecknandeprocessen pågår för närvarande.
Elfenbenskusten och Ghana paraferade bilaterala interimsavtal om ekonomiskt partnerskap med

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=SV
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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EU i slutet av 2007. Avtalet med Elfenbenskusten undertecknades den 26 november 2008,
ratificerades av Nationalförsamlingen den 12 augusti 2016 och började tillämpas provisoriskt
den 3 september 2016. Avtalet med Ghana undertecknades den 28 juli 2016 och ratificerades
den 3 augusti 2016 av Ghanas parlament. Efter Europaparlamentets godkännande av avtalet
den 1 december 2016 började det tillämpas provisoriskt den 15 december 2016.
Centralafrika: Kamerun undertecknade avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och
Centralafrika den 15 januari 2009, och var det enda landet i regionen som gjorde det.
Europaparlamentet godkände avtalet i juni 2013. I juli 2014 godkände Kameruns parlament
ratificeringen av avtalet, och avtalet började tillämpas provisoriskt den 4 augusti 2014. Ännu
har inget regionalt avtal om ekonomiskt partnerskap undertecknats.
Östra och södra Afrika: År 2009 undertecknade fyra länder i regionen – Mauritius, Seychellerna,
Zimbabwe och Madagaskar – ett avtal om ekonomiskt partnerskap, som har tillämpats
provisoriskt sedan den 14 maj 2012. Europaparlamentet godkände avtalet den 17 januari 2013.
Östafrikanska gemenskapen (EAC): Förhandlingarna om det regionala avtalet om ekonomiskt
partnerskap slutfördes med framgång den 16 oktober 2014. Den 1 september 2016
undertecknade Kenya och Rwanda avtalet, och det gjorde även EU:s medlemsstater och
EU. Ratificeringsprocessen är på gång med Kenya och Rwanda. Uganda och Burundi
överväger aktivt att underteckna avtalet inom de närmaste månaderna. Den 11 november 2016
röstade ledamöterna i Tanzanias parlament tyvärr emot ratificering av avtalet om ekonomiskt
partnerskap.
Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC): Den 15 juli 2014 slutförde man framgångsrikt
förhandlingarna om avtalet om ekonomiskt partnerskap i Sydafrika. Detta blev slutet på
tio år av förhandlingar och resulterade i ett omfattande avtal med alla de avtalsslutande
SADC-staterna, inklusive Sydafrika. Avtalet undertecknades den 10 juni 2016 av EU och de
avtalsslutande SADC-staterna, som består av sex av de 15 medlemmarna i Södra Afrikas
utvecklingsgemenskap (Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och Sydafrika),
och det trädde provisoriskt i kraft den 10 oktober 2016 efter Europaparlamentets godkännande
av avtalet den 14 september 2016. Angola har observatörsstatus och kommer eventuellt att
ansluta sig till avtalet vid en senare tidpunkt.
Stillahavsområdet: Avtalet om ekonomiskt partnerskap undertecknades av EU och Papua Nya
Guinea den 30 juli 2009 och av Fiji den 11 december 2009. Parlamentet godkände avtalet
den 19 januari 2011. Papua Nya Guineas parlament ratificerade avtalet den 25 maj 2011. Fiji
beslutade den 17 juli 2014 att börja tillämpa avtalet provisoriskt.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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