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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at artikel 21 i traktaten om den Europæiske Union (TEU) fastsætter 
EU's forpligtelse til at sikre sammenhæng mellem de forskellige områder af dets 
optræden udadtil, herunder dets handels- og menneskerettighedspolitikker, og øger 
dermed gensidigt den potentielle effektivitet af disse politikker; der henviser til, at 
artikel 3, stk. 5, i TEU fastsætter, at EU bl.a. skal bidrage til bæredygtig udvikling, 
udryddelse af fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne;

B. der henviser til, at EU's handelspolitik skal bidrage til at fremme Unionens 
grundlæggende værdier som fastlagt i artikel 2 i TEU og bidrage til at forfølge de mål, 
der er fastlagt i artikel 21 i TEU, herunder konsolidering af demokratiet og 
retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, lighed, respekt for den menneskelige værdighed samt beskyttelse af 
miljøet og sociale rettigheder; der henviser til, at den generelle toldpræferenceordning 
(GSP), GSP+ og "alt undtagen våben"-ordningen (EBA) kan være vigtige redskaber til 
at opretholde disse værdier, og at det er vigtigt, at de gennemføres og overvåges 
effektivt;

C. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 5. juli 2016 om gennemførelse af 
Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, 
menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar1, foreslog: at lade 
virksomhedernes sociale ansvar indgå i GSP-forordningen (i det følgende benævnt 
"forordningen"), at sikre, at transnationale selskaber overholder menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder samt at reformere WTO's regler med henblik på at indføre krav 
om rettidig omhu og gennemsigtighed i forsyningskæden på grundlag af FN's 
vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder;

D. der henviser til, at GSP er blevet et middel, som Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater anvender til at lægge politisk pres på tredjelande med henblik på at få 
dem til at støtte forskellige aspekter af deres internationale dagsordener; der henviser til, 
at Den Europæiske Union bør fremme forskellige handelsmodeller, der er baseret på 
lighed mellem partnere;

1. hævder, at GSP har vist sig at være et vigtigt redskab til at fremme og beskytte 
grundlæggende menneskerettigheder og principperne for bæredygtig udvikling; glæder 
sig over anerkendelsen af behovet for at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden 
gennem den meningsfulde deltagelse af civilsamfundet og andre aktører, som f.eks. 
arbejdsmarkedets parter, Parlamentet og Rådet, i overvågningen af den effektive 
gennemførelse af menneskerettighedsforpligtelserne inden for rammerne af GSP+-
ordningen; opfordrer til en struktureret overvågningsmekanisme, der skal sikre 
overholdelsen af de relevante GSP-konventioner, og som også bør finde anvendelse på 
den generelle GSP-ordning og på EBA-ordningen; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at etablere mere permanente strukturer for inddragelse af civilsamfundet, f.eks. 
ved at nedsætte fælles tilsynskommissioner eller nationale rådgivende grupper med 

                                               
1 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 19.
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deltagelse af det lokale civilsamfund, menneskerettighedsforkæmpere og 
fagforeningsrepræsentanter;

2. minder om betydningen af fortsat engagement med de relevante internationale 
organisationer og overvågningsorganer, der er oprettet i henhold til de relevante 
konventioner, såsom Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), OECD og FN, og 
af at støtte lokale civilsamfundsorganisationer, der spiller en rolle i forsvaret af 
marginaliserede samfundsgruppers interesser, herunder personer med handicap;

3. understreger, at overvågningen og evalueringen af GSP+ bør tage hensyn til rapporterne 
fra internationale overvågningsorganer, som f.eks. FN, ILO og internationale NGO'er, 
og deres henstillinger til hvert land i henhold til hver enkelt konvention, og bør søge at 
sikre, at forordningen gennemføres effektivt;

4. beklager, at de resultattavler, der anvendes til overvågning af GSP+-begunstigede lande, 
forbliver fortrolige; opfordrer Kommissionen til at gøre GSP+-vurderinger af 
støtteberettigelse og resultattavlerne offentligt tilgængelige med henblik på at øge 
gennemsigtigheden af og tilsynet med ordningen;

5. anerkender, at GSP+ spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme internationale 
arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, god regeringsførelse og 
miljøbeskyttelsesstandarder i de begunstigede lande, ikke blot ved at skabe incitamenter 
til at overholde disse standarder, men også ved at etablere en platform for regelmæssig 
dialog på de områder, der er omfattet af konventionerne, og ved at fremme 
engagementet i væsentlige reformer;

6. minder om GSP+-ordningens potentiale til at forbedre situationen med hensyn til 
menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, herunder 
arbejdstagernes rettigheder, afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde, fremme af 
ligestilling mellem kønnene, begrænset anvendelse af dødsstraf, der overholder alle 
forpligtelser som fastlagt i internationale konventioner, borgerlige og politiske 
rettigheder, religions- og ytringsfrihed samt miljøbeskyttelse; minder om, at ordningens 
fulde potentiale kun kan opfyldes, hvis rapporteringskrav og overvågningsmekanismer 
for den effektive gennemførelse af forpligtelserne i henhold til de 27 konventioner, der 
er nødvendige for at indrømme handelspræferencer under GSP+, forbedres, og at 
incitamentet til handelspræferencer ledsages af andre støtteforanstaltninger på grundlag 
af alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af de bindende 
forpligtelser; understreger behovet for en konsekvensanalyse af menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder i samråd med civilsamfundet;

7. opfordrer Kommissionen til at intensivere samarbejdet med de begunstigede lande, EU-
Udenrigstjenesten, EU-delegationerne, medlemsstaternes diplomatiske 
repræsentationer, internationale organisationer, virksomheder, arbejdsmarkedets parter 
og civilsamfundet med henblik på at forbedre indsamlingen af oplysninger og 
tilvejebringe en mere dybdegående analyse af overvågningen, således at der kan 
foretages en klar vurdering af gennemførelsen af alle aspekter af systemet;

8. opfordrer til, at ILO's konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk medtages som 
en af de grundlæggende bindende konventioner, der betinger indrømmelsen af 
handelspræferencer;
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9. understreger, at fremskridt på det lovgivningsmæssige plan endnu ikke er blevet 
modsvaret af fremskridt på gennemførelsesplanet i mange begunstigede lande;

10. understreger, at lokal inddragelse af civilsamfundsorganisationer er afgørende for at 
kunne forsvare interesser effektivt, og opfordrer Kommissionen til objektivt og på en 
sammenlignelig måde at undersøge indskrænkningen af civilsamfundets råderum og til 
at imødegå truslerne mod uafhængige fagforeninger, farerne for og truslerne mod 
menneskerettighedsforkæmpere og hindringer for EU-finansiering af NGO'er i 
resultattavler og GSP+-dialoger, eftersom disse spørgsmål er direkte knyttet til retlige 
forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder og de relevante bestemmelser i Den Internationale Arbejdsorganisations 
grundlæggende konventioner; opfordrer endnu en gang indtrængende Kommissionen til 
fortsat at finansiere civilsamfundsinitiativer, der overvåger gennemførelsen af denne 
ordning;

11. understreger, at menneskerettighedsforkæmpere bør være i stand til at udføre deres 
opgave frit og uhindret, og at omstændighederne i forbindelse med deres opgaver bør 
benchmarkes i vurderingen af overholdelsen af GSP+;

12. anbefaler, inden for rammerne af forordningens gennemgang, at de konventioner, der 
for øjeblikket er opført under GSP+, udvides til at omfatte EBA- og GSP-begunstigede 
lande; gentager sin opfordring til, at Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol 
medtages på den liste over konventioner, der kræves for at opnå GSP+-status;

13. minder om betydningen af at fastsætte klare benchmarks for hvert enkelt lands 
problemer og mangler med henblik på at vurdere den effektive gennemførelse af de 27 
internationale konventioner og, hvor det er relevant, systematisk at medtage disse 
benchmarks i landestrategidokumenterne for menneskerettigheder med henblik på at 
sikre politikkohærens;

14. opfordrer til, at der oprettes en uafhængig klageordning og et uafhængigt klageorgan 
inden for rammerne af GSP-ordningen, som vil give alle interesserede parter, herunder 
lokale interessenter, mulighed for at indgive klager vedrørende påståede krænkelser af 
arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder begået af stater eller virksomheder, der 
nyder godt af handelspræferencer i henhold til forordningen;

15. opfordrer Kommissionen til at tage hånd om arbejdstagerrettigheder, herunder 
kollektive forhandlinger og foreningsfrihed, i eksportforarbejdningszoner (EPZ'er), som 
ligger i nuværende eller potentielle modtagerlande; opfordrer endvidere Kommissionen 
til at sikre, at undtagelser fjernes fra beskyttelse af arbejdstagerrettigheder i EPZ'er, og 
til at udarbejde en langsigtet køreplan med de pågældende partnerlande;

16. udtrykker bekymring over rapporter om, at GSP+-ordningen har bidraget til 
landgrabbing og andre krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer Kommissionen 
til effektivt at tage hånd om sådanne negative konsekvenser og til at sikre, at der træffes 
passende afbødende og genoprettende foranstaltninger;

17. støtter øget samarbejde med de mindst udviklede lande under EBA-ordningen for så 
vidt angår forebyggelse og behandling af tilfælde af alvorlig og systematisk krænkelse 
af menneskerettighederne; opfordrer i denne forbindelse til, at EBA-ordningens 
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resultattavlesystem udvides; mener, at truslen om tilbagetrækning af handelspræferencer 
skal ledsages af passende politiske initiativer og bistand for at sikre, at modtagerlandene 
reelt overholder de internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

18. mener, at enhver afgørelse om at suspendere præferencer skal være fuldstændig i 
overensstemmelse med det overordnede mål om at afhjælpe fattigdom, og at hvis der 
vælges en delvis suspensionsmetode, bør den udformes på en sådan måde, at de 
negative virkninger for lokalbefolkningen mindskes; understreger, at tilbagetrækningen 
af handelspræferencer bør ses som en sidste udvej kun anvendt i tilfælde af alvorlige 
mangler i den effektive gennemførelse af de internationale konventioner og en klar 
mangel på vilje og engagement fra EBA-modtagerlandets side til at imødegå dem;

19. glæder sig over Kommissionens nylige afgørelser om at iværksætte processen for 
tilbagetrækning af EBA-præferencer for Cambodja og sende en krisemission på højt 
niveau til Myanmar som reaktion på menneskerettighedssituationen i begge lande; 
forventer, at Kommissionen holder Parlamentet fuldt underrettet og inddrager det i 
yderligere tiltag, herunder i forbindelse med suspension af præferencer;

20. mener, at EU bør sikre politikkohærens ved at tilskynde andre internationale aktører, 
såsom multinationale virksomheder, til at deltage fuldt ud i forbedringen af 
menneskerettigheder, sociale rettigheder og miljøstandarder i hele verden, ikke mindst 
ved at forpligte de økonomiske aktører til at indføre praksisser for rettidig omhu i 
overensstemmelse med FN's vejledende principper for erhvervsliv og 
menneskerettigheder; opfordrer Kommissionen til at udvise lederskab for at sikre, at 
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder respekteres i globale værdikæder, og til 
at aflægge rapport om gennemførelsen af Parlamentets beslutning fra 2016 om 
gennemførelsen af dets henstillinger om sociale og miljømæssige standarder, 
menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar, herunder dets opfordring til at 
medtage virksomhedernes sociale ansvar i forordningen og til at reformere WTO's 
regler for at indføre krav om rettidig omhu og gennemsigtighed i forsyningskæden, der 
bygger på FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder;

21. opfordrer Kommissionen til at nedsætte en interinstitutionel taskforce om erhvervslivet 
og menneskerettighederne og straks at iværksætte obligatorisk lovgivning om rettidig 
omhu i EU;

22. opfordrer Kommissionen til at ændre de almindelige GSP- og EBA-ordninger i den nye 
forordning efter 2023 med henblik på at give tilladelse til sortlistning af virksomheder, 
der ønsker at eksportere til EU, men som står bag alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne.
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