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KORT BEGRUNDELSE

GSP er et af EU's væsentligste handelsinstrumenter til at bistå udviklingslandene i deres 
bestræbelser på at fremme bæredygtig udvikling, bekæmpe fattigdom og sikre respekten for 
menneskerettighederne.

Ordføreren bemærker, at GSP frem for alt er et udviklingsredskab, og minder om, at Unionen i 
medfør af artikel 208 i Lissabontraktaten er forpligtet til at tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke 
udviklingslandene.

Omfattede lande

Den nye GSP-ordning som fremlagt af Europa-Kommissionen omfatter ikke længere hverken 
højindkomstlande eller højere middelindkomstlande. Dermed udelukker den de fleste 
latinamerikanske lande og lande som Algeriet, Sydafrika, Gabon, Namibia og de fleste caribiske 
øer.

Samtidig er nogle økonomier, der er lige så stærke som Indiens, Kinas, Indonesiens og 
Thailands, fortsat berettigede, omend det er midlertidigt, til at indgå i GSP-ordningen.

Derfor synes det urimeligt at lade spørgsmålet om berettigelse til at deltage i GSP-ordningen 
være betinget af opfyldelse af et enkelt kriterium, nemlig bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger, idet dette vil straffe de små lande på trods af, at der kan herske stor fattigdom i disse 
lande.

Kommissionen bør derfor alvorligt overveje at anvende en kombination af flere indikatorer og 
metodologiske tilgange.

GSP+

Kommissionen bør give en præcis definition af, hvem der har beføjelser til at give yderligere 
oplysninger om kontrolmekanismerne, udarbejde et gennemsigtigt system af benchmarks, 
gennemføre en klar konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder og dermed tilpasse 
vores handelspolitik til beskyttelsen af disse rettigheder samt tage bedre hensyn til EU-
delegationernes rolle.

God regeringsførelse på skatteområdet og bekæmpelse af skatteunddragelse og skattely bør 
ligeledes anvendes som nye kriterier for at få adgang til GSP+.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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Forslag til forordning
Betragtning 9 - første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken, har et indkomstniveau pr. 
indbygger, som giver dem mulighed for at 
nå et højere diversificeringsniveau uden 
hjælp fra ordningens toldpræferencer, og 
omfatter økonomier, der har foretaget en 
vellykket overgang fra centraliseret 
økonomi til markedsøkonomi. Disse lande 
har ikke de samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller højere 
middelindkomstlandes anvendelse af 
ordningens toldpræferencer 
konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 
derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig.

(9) Den generelle ordning bør indrømmes 
alle de udviklingslande, der har et fælles 
udviklingsbehov og befinder sig på samme 
økonomiske udviklingstrin. Lande, der er 
klassificeret som højindkomstlande eller 
højere middelindkomstlande af 
Verdensbanken, og har et indeks for 
menneskelig udvikling, der er meget højt 
eller højt, har et indkomstniveau pr. 
indbygger og et økonomisk 
udviklingsniveau, som giver dem 
mulighed for at nå et højere 
diversificeringsniveau uden hjælp fra 
ordningens toldpræferencer, og omfatter 
økonomier, der har foretaget en vellykket 
overgang fra centraliseret økonomi til 
markedsøkonomi. Disse lande har ikke de 
samme udviklingsmæssige, 
handelsmæssige og finansielle behov som 
de øvrige udviklingslande; de befinder sig 
på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. 
ikke på samme trin som de mere sårbare 
udviklingslande; så for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling bør de 
behandles anderledes. Endvidere øger 
højindkomstlandes eller højere 
middelindkomstlandes anvendelse af 
ordningens toldpræferencer 
konkurrencepresset på eksporten fra 
fattigere, mere sårbare lande og kunne 
derfor påføre disse mere sårbare 
udviklingslande urimelige belastninger. 
Den generelle ordning tager hensyn til, at 
de udviklingsmæssige, finansielle og 
handelsmæssige behov kan ændre sig, og 
sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands 
situation ændrer sig. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Den generelle præferenceordning 
bør bidrage til at sikre større 
sammenhæng mellem EU's interne og 
eksterne politikker. I betragtning af EU's 
interne bestemmelser om beskyttelse af 
dyr bør de særligt ansporende ordninger 
for bæredygtig udvikling og god 
regeringsførelse indrømmes de lande, der 
tager særligt hensyn til EU's lovgivning 
om dyrevelfærd. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I bilag II findes en liste over 
berettigede lande, der er blevet 
klassificeret efter indekset for 
menneskelig udvikling som havende en 
lav eller middel menneskelig udvikling.  

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande,

a) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højindkomstland eller 
højere middelindkomstland og er blevet 
klassificeret som havende et meget højt 
eller højt menneskeligt udviklingsniveau 
ifølge indekset for menneskelig udvikling
tre på hinanden følgende år umiddelbart 
forud for ajourføringen af listen over 
begunstigede lande,

Ændringsforslag 5
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det af Verdensbanken er blevet 
klassificeret som højere 
middelindkomstland tre på hinanden 
følgende år umiddelbart forud for 
ajourføringen af listen over begunstigede 
lande og ikke betragtes som et sårbart 
land på grund af mangel på 
diversificering og utilstrækkelig 
integration i det internationale 
handelssystem, jf. bilag VII,

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, og de seneste 
tilgængelige konklusioner fra de relevante 
overvågningsorganer ikke påpeger grov 
forsømmelighed med henblik på effektivt 
at gennemføre visse af disse konventioner

b) det har ratificeret alle de i bilag VIII 
opførte konventioner, uden at tage
forbehold eller fremsætte fortolkende 
erklæringer, der er i uoverensstemmelse 
med målene i førnævnte konventioner, og 
de seneste tilgængelige konklusioner fra de 
relevante overvågningsorganer ikke 
påpeger grov forsømmelighed med henblik 
på effektivt at gennemføre visse af disse 
konventioner 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgerlandet indgiver en skriftlig 
anmodning til Kommissionen. 
Anmodningen skal indeholde udførlige 
oplysninger om ratificeringen af de i bilag 
VIII opførte konventioner samt omfatte de 

2. Ansøgerlandet indgiver en skriftlig 
anmodning til Kommissionen. 
Anmodningen skal indeholde udførlige 
oplysninger om ratificeringen og den 
effektive gennemførelse af de i bilag VIII 
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i artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), 
omhandlede bindende tilsagn.

opførte konventioner samt omfatte de i 
artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), 
omhandlede bindende tilsagn.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionens afgørelse om, hvorvidt 
kriterierne er opfyldt, træffes på grundlag 
af de relevante overvågningsorganers 
konklusioner og henstillinger og alle 
oplysninger, der indgives af tredjeparter, 
herunder civilsamfund og fagforeninger. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen underretter 
ansøgerlandet om den afgørelse, der 
træffes i henhold til stk. 4 og 5. Hvis 
ansøgerlandet indrømmes den særlige 
ansporende ordning, underrettes det om 
datoen for denne afgørelses ikrafttrædelse.

7. Kommissionen underretter 
ansøgerlandet om den afgørelse, der 
træffes i henhold til stk. 4 og 5, og 
offentliggør en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende med 
bekendtgørelse af og begrundelse for sin 
afgørelse. Hvis ansøgerlandet indrømmes 
den særlige ansporende ordning, 
underrettes det om datoen for denne 
afgørelses ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen etablerer et enkelt 
system af benchmarks med henblik på 
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overvågning af de fremskridt, der gøres 
for så vidt angår bæredygtig udvikling, 
herunder respekt for dyrenes velfærd, og 
god regeringsførelse, også på 
skatteområdet, og gennemfører en 
konsekvensanalyse vedrørende 
menneskerettigheder for de GSP+-
begunstigede lande.  

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysninger om og en samlet 
bedømmelse af de fremskridt, de GSP+-
begunstigede lande har gjort med henblik 
på at opnå de af Kommissionen på 
forhånd fastsatte benchmarks, og 
angivelse af enhver alvorlig og fortsat 
krænkelse af menneskerettighederne og 
tilfælde af svindel eller korruption. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) oplysninger om programmer fra FN's 
Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og 
Kriminalitet, der yder teknisk bistand til 
gennemførelsen af FN's konvention mod 
korruption, herunder systemer til 
bekæmpelse af korruption og
antikorruptionsaktiviteter, der er 
udformet med henblik på at fremme 
gennemsigtighed, integritet, ansvarlighed 
og nationale strategier til bekæmpelse af 
korruption i overensstemmelse med 
artikel 5 i denne konvention. 
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne ikke gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget, træffer den 
afgørelse om at afslutte proceduren om 
midlertidig tilbagetrækning efter 
rådgivningsproceduren i artikel 38, stk. 2.

8. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne ikke gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget, træffer den 
afgørelse om at afslutte proceduren om 
midlertidig tilbagetrækning efter 
rådgivningsproceduren i artikel 38, stk. 2.
Afgørelsen skal være fuldt begrundet, 
baseret på den modtagne dokumentation 
og offentliggøres straks.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alvorlig og systematisk overtrædelse af 
principperne i de i bilag VIII, del A, 
opførte konventioner

a) overtrædelse af principperne i de i bilag 
VIII, del A, opførte konventioner i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 2a

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) alvorlig og systematisk overtrædelse af 
EU's lovgivning om beskyttelse af dyr 
under transport eller slagtning

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen accepterer at 
gennemgå et forslag fra Europa-
Parlamentet eller andre tredjeparter, 
herunder fagforeninger eller civilsamfund 
med hensyn til påstået overtrædelse af 
artikel 19, stk. 1.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) slå fast, at Kommissionen vil overvåge 
og evaluere situationen i det berørte 
begunstigede land i seks måneder efter 
datoen for offentliggørelsen af 
meddelelsen.

b) fastsætte de foranstaltninger, som det 
begunstigede land skal gennemføre for at 
være i overensstemmelse med artikel 19, 
stk. 1 og slå fast, at Kommissionen vil 
overvåge og evaluere situationen i det 
berørte begunstigede land i seks måneder 
efter datoen for offentliggørelsen af 
meddelelsen.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne ikke gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget, træffer den efter 
rådgivningsproceduren i artikel 38, stk. 2, 
afgørelse om at afslutte proceduren om 
midlertidig tilbagetrækning.

9. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne ikke gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget, træffer den efter 
rådgivningsproceduren i artikel 38, stk. 2, 
afgørelse om at afslutte proceduren om 
midlertidig tilbagetrækning. Afgørelsen 
skal være fuldt begrundet, baseret på den 
modtagne dokumentation og 
offentliggøres straks.

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget af de i stk. 1 
omhandlede grunde, tillægges den 
beføjelser til i henhold til artikel 36 at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på at ændre bilag II, III eller IV, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse, for 
midlertidigt at tilbagetrække de i artikel 1, 
stk. 2, omhandlede toldpræferencer.

10. Hvis Kommissionen mener, at 
konklusionerne gør en midlertidig 
tilbagetrækning berettiget af de i stk. 1 
omhandlede grunde, tillægges den 
beføjelser til i henhold til artikel 36 at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på at ændre bilag II, III eller IV, alt efter 
hvilket bilag der finder anvendelse, for 
midlertidigt at tilbagetrække de i artikel 1, 
stk. 2, omhandlede toldpræferencer.
Afgørelsen skal være fuldt begrundet, 
baseret på den modtagne dokumentation 
og offentliggøres straks.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag VIII – del B – punkt 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. FN's havretskonvention af 1982 
vedrørende bevarelse og forvaltning af 
fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskebestande 
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