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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmänna preferenssystemet är ett av EU:s viktigaste handelspolitiska verktyg för att stödja 
utvecklingsländerna i deras ansträngningar att främja en hållbar utveckling, minska 
fattigdomen och garantera respekt för de mänskliga rättigheterna.

Föredraganden konstaterar att Allmänna preferenssystemet framför allt är ett 
utvecklingsverktyg och påminner om att det i artikel 208 i Lissabonfördraget står att EU 
måste ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförandet av politik som kan 
påverka utvecklingsländerna. 

Länder som omfattas av systemet 

Det nya allmänna preferenssystem som kommissionen lagt fram omfattar inte längre 
höginkomst- eller högre-medelinkomstländer. Systemet utesluter därför de flesta 
latinamerikanska länder och länder som Algeriet, Sydafrika, Gabon, Namibia och de flesta av 
öarna i Västindien. 

Samtidigt omfattas fortfarande sådana starka ekonomier, om än tillfälligt, som Indien, Kina, 
Indonesien och Thailand, av Allmänna preferenssystemet.

Det är därför inte rättvist att BNP per capita ska utgöra enda villkoret för om ett land ska 
omfattas av Allmänna preferenssystemet, eftersom det drabbar små länder där fattigdomen 
ändå kan vara stor. 

Kommissionen bör därför på allvar utreda om man kan använda en kombination av flera 
indikatorer och metoder.

Särskilda stimulansordningen

Kommissionen bör exakt ange vem som får ge tilläggsinformation om kontrollmekanismerna, 
utarbeta ett transparent system för ”riktmärken” (benchmarks), göra en klar konsekvensanalys 
av de mänskliga rättigheterna genom att anpassa vår handelspolitik till skyddet av dessa 
rättigheter och bättre beakta EU-delegationernas roll.

En god skatteförvaltning och kampen mot skatteflykt och skatteparadis bör likaså utgöra nya 
kriterier för om ett land ska omfattas av den särskilda stimulansordningen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer är inkomsten 
per capita tillräckligt hög för att de ska 
kunna uppnå en större diversifiering utan 
tullförmånerna inom systemet, och vissa av 
dem har framgångsrikt övergått från 
planekonomi till marknadsekonomi. Dessa 
länder har inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. 
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras.

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling kan omfattas av den allmänna 
ordningen. I länder som av Världsbanken 
klassificeras som höginkomstländer eller 
högre-medelinkomstländer och som har ett 
mycket högt eller högt index för mänsklig 
utveckling är inkomsten per capita och de 
ekonomiska utvecklingsnivåerna
tillräckligt höga för att de ska kunna uppnå 
en större diversifiering utan tullförmånerna 
inom systemet, och vissa av dem har 
framgångsrikt övergått från planekonomi 
till marknadsekonomi. Dessa länder har 
inte samma behov som de övriga 
utvecklingsländerna när det gäller 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd. 
Eftersom de är ekonomiskt mer utvecklade 
befinner de sig inte i samma situation som 
de mer sårbara utvecklingsländerna och de 
måste därför behandlas annorlunda för att 
förebygga ogrundad diskriminering. Om 
höginkomstländer eller högre-
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet ökar 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder, vilket 
skulle kunna utgöra en orimlig belastning 
på dessa länder. I den allmänna ordningen 
beaktas det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel 
kan ändras, vilket gör att ordningen är 
tillgänglig om förhållandena i ett land 
förändras.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Allmänna preferenssystemet bör 
förbättra samstämmigheten mellan 
EU:s interna och externa politik. Av 
hänsyn till EU:s interna bestämmelser om 
djurskydd bör den särskilda 
stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre beviljas de 
länder som särskilt tar hänsyn till EU:s 
bestämmelser om djurskydd.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En förteckning över 
tullförmånsberättigade länder med låg 
eller medelhög mänsklig utveckling, enligt 
indexet för mänsklig utveckling, fastställs 
i bilaga II.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett 
högre-medelinkomstland av Världsbanken 
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,

a) har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett 
högre-medelinkomstland av Världsbanken 
och har klassificerats som ett land med 
mycket hög eller hög mänsklig utveckling 
enligt indexet för mänsklig utveckling 
under tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras,
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) har klassificerats som ett högre-
medelinkomstland av Världsbanken under 
tre år i följd omedelbart innan 
förteckningen över förmånsländer 
uppdateras och landet inte anses vara ett 
sårbart land på grund av brist på 
diversifiering och otillräcklig integration i 
det internationella handelssystemet, enligt 
de kriterier som fastställs i bilaga VII,

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII och 
de berörda övervakningsorganen har i sina 
senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som anges i bilaga VIII utan 
förbehåll eller tolkningsförklaringar som 
inte överensstämmer med målen i dessa, 
och de berörda övervakningsorganen har i 
sina senaste slutsatser inte påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
av dessa konventioner.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Länder som vill omfattas av den 
särskilda stimulansordningen ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
Ansökan ska innehålla uttömmande 

2. Länder som vill omfattas av den 
särskilda stimulansordningen ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
Ansökan ska innehålla uttömmande 
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uppgifter om ratificeringen av de 
konventioner som anges i bilaga VIII samt 
om de bindande åtaganden som anges i 
artikel 9.1 c-e.

uppgifter om ratificeringen och ett effektivt 
genomförande av de konventioner som 
anges i bilaga VIII samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9.1 c-e.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionens beslut om vilka 
kriterier som ska gälla för att ett land ska 
omfattas av den särskilda 
stimulansordningen ska basera sig på 
slutsatser och rekommendationer från de 
berörda övervakningsorganen samt 
annan information från tredje part, 
inklusive det civila samhället och 
fackföreningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska underrätta det 
ansökande landet om alla beslut som fattas 
i enlighet med punkterna 4 och 5. Om det 
beslutas att det ansökande landet omfattas 
av den särskilda stimulansordningen, ska 
landet underrättas om vilken dag beslutet 
träder i kraft.

7. Kommissionen ska underrätta det 
ansökande landet om alla beslut som fattas 
i enlighet med punkterna 4 och 5 samt 
offentliggöra ett meddelande om sitt 
beslut tillsammans med en motivering i 
Europeiska unionens officiella tidning.
Om det beslutas att det ansökande landet 
omfattas av den särskilda 
stimulansordningen, ska landet underrättas 
om vilken dag beslutet träder i kraft.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska fastställa ett klart 
system med riktmärken för att kontrollera 
de framsteg som gjorts i fråga om hållbar 
utveckling, inklusive respekt för djurs 
välbefinnande, och gott styre, inklusive 
god skatteförvaltning, samt göra en 
konsekvensanalys av de mänskliga 
rättigheterna i de förmånsländer som 
omfattas av särskilda 
stimulansordningen.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) uppgifter och en allmän utvärdering 
av de framsteg som de förmånsländer som 
omfattas av särskilda stimulansordningen 
gjort för att nå de riktmärken som 
kommissionen på förhand fastställt, 
inklusive eventuella anspelningar på 
allvarliga och relevanta brott mot 
mänskliga rättigheter, bedrägerier och 
korruption.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) information om FN:s 
drogbekämpningsbyrås program som är 
relevanta för det tekniska stödet för 
genomförandet av FN:s konvention mot 
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korruption, särskilt systemen för 
förebyggande av korruption och 
antikorruptionsåtgärder som främjar 
öppenhet, integritet, ansvarighet och 
utvecklandet av nationella strategier mot 
korruption, i enlighet med artikel 5 i 
konventionen. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om kommissionen anser att slutsatserna 
inte motiverar ett tillfälligt upphävande, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 38.2 besluta 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
upphävande.

8. Om kommissionen anser att slutsatserna 
inte motiverar ett tillfälligt upphävande, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 38.2 besluta 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
upphävande. Beslutet ska till fullo 
motiveras, på grundval av de bevis som 
fåtts, och offentliggöras omedelbart.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid allvarligt och systematiskt
åsidosättande av principerna i de 
konventioner som anges i del A i
bilaga VIII.

a) Vid åsidosättande av principerna i de 
konventioner som anges i del A i 
bilaga VIII, i enlighet med artikel 19.2a.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Vid allvarligt och systematiskt 
åsidosättande av EU:s lagstiftning om 
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skydd av djur under transport eller slakt.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska godta en begäran 
om översyn från Europaparlamentet eller 
annan tredje part, inklusive 
fackföreningar eller det civila samhället, 
avseende påstått åsidosättande av 
artikel 19.1.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa att kommissionen kommer att 
övervaka och utvärdera situationen i det 
berörda förmånslandet i sex månader från 
och med den dag då meddelandet 
offentliggjordes.

b) redogöra för de åtgärder som 
förmånslandet måste vidta för att uppfylla 
artikel 19.1; fastställa att kommissionen 
kommer att övervaka och utvärdera 
situationen i det berörda förmånslandet i 
sex månader från och med den dag då 
meddelandet offentliggjordes.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om kommissionen anser att slutsatserna 
inte motiverar ett tillfälligt upphävande, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 38.2 besluta 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
upphävande.

9. Om kommissionen anser att slutsatserna 
inte motiverar ett tillfälligt upphävande, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 38.2 besluta 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
upphävande. Beslutet ska motiveras till 
fullo, på grundval av de bevis som fåtts, 
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och offentliggöras omedelbart.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om kommissionen däremot av de skäl 
som anges i punkt 1 anser att slutsatserna 
talar för ett tillfälligt upphävande får den i 
enlighet med artikel 36 anta delegerade 
akter för att ändra bilagorna II, III och IV, 
beroende på vilken som är tillämplig, i 
syfte att tillfälligt upphäva de tullförmåner 
som avses i artikel 1.2.

10. Om kommissionen däremot av de skäl 
som anges i punkt 1 anser att slutsatserna 
talar för ett tillfälligt upphävande får den i 
enlighet med artikel 36 anta delegerade 
akter för att ändra bilagorna II, III och IV, 
beroende på vilken som är tillämplig, i 
syfte att tillfälligt upphäva de tullförmåner 
som avses i artikel 1.2. Beslutet ska till 
fullo motiveras, på grundval av de bevis 
som fåtts, och offentliggöras omedelbart.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga VIII – del B – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. Förenta nationernas 
havsrättskonvention (1982) om bevarande 
och förvaltning av gränsöverskridande 
och långvandrande fiskbestånd.
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