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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av det 
allmänna preferenssystemet och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 978/2012
(COM(2021)0579 – C9-978/2012 – 2021/0297(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0579),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0364/2021),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0147/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionens gemensamma 
handelspolitik ska vägledas av de 
principer och eftersträva de mål som 
anges i de allmänna bestämmelserna om 
unionens yttre åtgärder i artikel 21 i 

(2) Unionens yttre åtgärder vägleds av 
principerna och målen i artikel 21 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
Unionen eftersträvar att framhäva dessa 
principer och mål i sina förbindelser med 
tredjeländer. Alla insatser och åtgärder 
som unionen vidtar på internationell nivå 
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fördraget om Europeiska unionen (EU-
fördraget).

bör därför övervägas, utformas och 
genomföras i syfte att säkerställa en 
enhetlig strategi gentemot 
partnerländerna och stärka relevansen 
och styrkan i effekterna av unionens yttre 
åtgärder. I detta syfte bör unionen se till 
att dess handelspolitik förs i nära 
samordning med annan extern politik och 
att man i de regelbundna kontakterna 
med partnerländerna inom ramen för de 
olika instrumenten för yttre åtgärder 
vederbörligen följer upp de skyldigheter 
och problem som identifierats vid 
genomförandet av unionens 
handelsförbindelser och 
handelsrelaterade instrument. Det 
allmänna preferenssystemet omfattar över 
60 länder och två miljarder människor i 
världen och utgör ett av de viktigaste 
instrumenten i unionens handelspolitik 
för att främja mänskliga rättigheter, 
hållbar utveckling och goda 
styrelseformer.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De allmänna målen för det 
allmänna preferenssystemet är att bidra till 
att utrota fattigdom i alla dess former, i 
överensstämmelse med Agenda 2030 och 
mål 17.12 för hållbar utveckling, och att 
främja agendan för hållbar utveckling, utan 
att skada EU-industrins intressen. I 2018 
års halvtidsöversyn av det allmänna 
preferenssystemet och 2021 års 
underlagsstudie för den 
konsekvensbedömning som ligger till 
grund för denna förordning dras slutsatsen 
att ramen för det allmänna 
preferenssystemet i förordning (EU) nr 
978/2012 har uppfyllt dessa allmänna mål, 

(5) De allmänna målen för det 
allmänna preferenssystemet är att bidra till 
att utrota fattigdom i alla dess former, i 
överensstämmelse med Agenda 2030 och 
mål 17.12 för hållbar utveckling, för att 
främja agendan för hållbar utveckling och 
uppmuntra diversifiering av exporten från 
förmånsländer inom det allmänna 
preferenssystemet, utan att skada EU-
industrins intressen. Det allmänna 
preferenssystemet har också skapat 
fördelar för EU:s företag. I 2018 års 
halvtidsöversyn av det allmänna 
preferenssystemet och 2021 års 
underlagsstudie för den 
konsekvensbedömning som ligger till 
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vilka stod i centrum för 2012 års översyn 
av rådets förordning (EG) nr 732/200815. 

grund för denna förordning dras slutsatsen 
att ramen för det allmänna 
preferenssystemet i förordning (EU) nr 
978/2012 delvis har uppfyllt dessa 
allmänna mål, vilka stod i centrum för 
2012 års översyn av rådets förordning (EG) 
nr 732/2008 tillsammans med brist på 
framsteg inom demokrati och mänskliga 
rättigheter.

______________ ______________

15 Rådets förordning (EG) nr 732/2008 av 
den 22 juli 2008 om tillämpning av 
Allmänna preferenssystemet från och med 
den 1 januari 2009 och om ändring av 
förordningarna (EG) nr 552/97, (EG) nr 
1933/2006 och kommissionens 
förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) 
nr 964/2007 (EUT L 211, 6.8.2008, s. 1).

15 Rådets förordning (EG) nr 732/2008 av 
den 22 juli 2008 om tillämpning av 
Allmänna preferenssystemet från och med 
den 1 januari 2009 och om ändring av 
förordningarna (EG) nr 552/97, (EG) nr 
1933/2006 och kommissionens 
förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) 
nr 964/2007 (EUT L 211, 6.8.2008, s. 1).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Dessa mål är relevanta även i den 
nuvarande globala situationen och de är 
förenliga med analysen och perspektiven i 
kommissionens nyligen offentliggjorda 
meddelande Översyn av handelspolitiken – 
En öppen, hållbar och bestämd 
handelspolitik (översynen av 
handelspolitiken)16. Enligt översynen av 
handelspolitiken har unionen ”ett verkligt 
strategiskt intresse av att stödja en 
förbättrad integration i världsekonomin för 
utsatta utvecklingsländer” och den ”måste 
fullt ut utnyttja den styrka som dess 
öppenhet och den inre marknadens 
attraktionskraft innebär” i syfte att stödja 
multilateralismen och säkerställa att 
universella värden respekteras. Vad gäller 
just det allmänna preferenssystemet noteras 
det i översynen av handelspolitiken att 

(6) Dessa mål är relevanta även i den 
nuvarande globala situationen och de är 
förenliga med analysen och perspektiven i 
kommissionens nyligen offentliggjorda 
meddelande Översyn av handelspolitiken – 
En öppen, hållbar och bestämd 
handelspolitik (översynen av 
handelspolitiken). Enligt översynen av 
handelspolitiken har unionen ”ett verkligt 
strategiskt intresse av att stödja en 
förbättrad integration i världsekonomin för 
utsatta utvecklingsländer” och den ”måste 
fullt ut utnyttja den styrka som dess 
öppenhet och den inre marknadens 
attraktionskraft innebär” i syfte att stödja 
multilateralismen och säkerställa att 
universella värden respekteras. Vad gäller 
just det allmänna preferenssystemet noteras 
det i översynen av handelspolitiken att 
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detta system ”spelat en viktig roll för att 
främja respekten för mänskliga rättigheter 
och andra rättigheter på arbetsmarknaden” 
och fastställs att målet för systemet är ”att 
ytterligare öka utvecklingsländernas 
handelsmöjligheter för att minska 
fattigdom och skapa arbetstillfällen 
baserade på internationella värderingar och 
principer”. Systemet bör dessutom hjälpa 
förmånsländerna att återhämta sig från 
verkningarna av covid-19 och att 
återuppbygga sina ekonomier på ett 
hållbart sätt, bland annat med respekt för 
internationella människorättsnormer, 
arbetsnormer, miljönormer och normer för 
goda styrelseformer. Samstämmighet bör 
även säkerställas mellan det allmänna 
preferenssystemet och dess mål och 
biståndet till förmånsländerna i linje med 
unionens konsekventa politik för 
utveckling, vilken utgör en hörnsten i EU:s 
ansträngningar för att öka 
utvecklingssamarbetets positiva verkningar 
och effektivitet17.

detta system ”spelat en viktig roll för att 
främja respekten för mänskliga rättigheter 
och andra rättigheter på arbetsmarknaden” 
och fastställs att målet för systemet är ”att 
ytterligare öka utvecklingsländernas 
handelsmöjligheter för att minska 
fattigdom och skapa arbetstillfällen 
baserade på internationella värderingar och 
principer”. Att stärka verktygen för att 
främja det positiva villkorandet i 
förhållande till de internationella 
konventionerna och proaktivt uppmuntra 
förmånsländerna att ratificera dessa 
konventioner är därför avgörande för att 
säkerställa att de ytterligare 
handelsmöjligheter som det allmänna 
preferenssystemet ger stöder 
förmånsländernas utveckling på ett 
hållbart sätt. Genom att särskilt fokusera 
på de mindre konkurrenskraftiga 
produkterna bör den gynnsamma 
tullordningen inom systemet också hjälpa 
förmånsländerna inom EU:s allmänna 
preferenssystem att utveckla en solid 
industriell bas för att främja en 
diversifiering av handelsflödena. Systemet 
bör dessutom hjälpa förmånsländerna att 
återhämta sig från verkningarna av covid-
19, stärka sin kapacitetsuppbyggnad och 
återuppbygga sina ekonomier på ett 
hållbart sätt, bland annat med respekt för 
internationella människorättsnormer, 
arbetsnormer, miljönormer och normer för 
goda styrelseformer. Samstämmighet och 
komplementaritet bör även säkerställas 
mellan det allmänna preferenssystemet och 
dess mål och biståndet till förmånsländerna 
i linje med unionens konsekventa politik 
för utveckling, vilken utgör en hörnsten i 
EU:s ansträngningar för att öka 
utvecklingssamarbetets positiva verkningar 
och effektivitet17. Unionens bistånd bör, 
med tanke på förmånsländernas 
ekonomiska sårbarhet, utgöras av 
målinriktat stöd till dem när de fullgör 
sina åtaganden och skyldigheter med 
avseende på ratificering och 
genomförande av de internationella 
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konventionerna inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet.

________________________ ________________________
16 COM(2021)0066 av den 18 februari 
2021.

16 COM(2021)0066 av den 18 februari 
2021.

17 I artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt står det att 
”[u]nionen ska ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande 
av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna”.

17 I artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt står det att 
”[u]nionen ska ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande 
av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna”.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Eftersom systemet ger 
utvecklingsländer förmånstillträde till 
unionsmarknaden, kan det hjälpa dem i 
deras ansträngningar för att minska 
fattigdom och främja goda styrelseformer 
och hållbar utveckling genom att hjälpa 
dem att skaffa ytterligare inkomster genom 
internationell handel, som sedan kan 
återinvesteras till stöd för deras egen 
utveckling, och även för att diversifiera 
deras ekonomier. De tullförmåner som 
beviljas inom ramen för systemet bör 
användas för att hjälpa de 
utvecklingsländer som har större behov vad 
gäller utveckling, handel och ekonomiskt 
bistånd.

(7) Eftersom systemet ger 
utvecklingsländer förmånstillträde till 
unionsmarknaden, kan det hjälpa dem i 
deras ansträngningar för att minska 
fattigdom och främja goda styrelseformer 
och hållbar utveckling genom att hjälpa 
dem att skaffa ytterligare inkomster genom 
internationell handel, som sedan kan 
återinvesteras till stöd för deras egen 
hållbara utveckling, och även för att 
diversifiera deras ekonomier, produktion 
och export. De tullförmåner som beviljas 
inom ramen för systemet bör användas för 
att hjälpa de utvecklingsländer som har 
större behov vad gäller utveckling, handel 
och ekonomiskt bistånd och särskilt stödja 
möjligheterna för mindre 
konkurrenskraftiga produkter. På så sätt 
skulle systemet stödja 
utvecklingsländernas övergång till status 
som högre medelinkomstland. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det allmänna preferenssystemet 
bör spela en viktig roll för att främja 
handel med hållbart producerade varor, i 
överensstämmelse med WTO:s regler, och 
riktat utvecklingsbistånd och tekniskt 
bistånd bör utformas och tillhandahållas 
för att säkerställa att förmånsländerna 
också fullt ut kan delta i hållbar handel.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Jämställdhet inom all 
unionspolitik är fast förankrad i artikel 8 i 
EUF-fördraget och står också i centrum 
för FN:s Agenda 2030, i enlighet med mål 
5 för hållbar utveckling, men handels- 
och investeringsavtal tenderar att påverka 
kvinnor och män på olika sätt på grund 
av strukturella jämställdhetsbrister. Det 
allmänna preferenssystemet har potential 
att bidra positivt till kvinnors 
sysselsättning och egenmakt. De viktigaste 
produktavdelningarna inom EU:s tre 
ordningar inom det allmänna 
preferenssystemet är textilier och kläder, 
som står för upp till 80 % av 
förmånsimporten inom Allt utom vapen-
ordningen, samtidigt som mer än 80 % av 
världens 60 miljoner arbetare inom 
konfektionsindustrin är kvinnor.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Systemet bör bestå av en 
basordning (standardordningen för det 
allmänna preferenssystemet 
(standardordningen; standard GSP)) och 
två särskilda ordningar, nämligen den 
särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre (den särskilda 
stimulansordningen)(GSP plus) och den 
särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna (Allt utom vapen). 
Detta innebär att strukturen är densamma 
som under de senaste tio åren, vilken har 
ansetts fungera väl eftersom den är 
inriktad på de mest behövande länderna 
och tar hänsyn till förmånsländernas olika 
utvecklingsbehov.

(8) Systemet bör bestå av en 
basordning (standardordningen för det 
allmänna preferenssystemet 
(standardordningen; standard GSP)) och 
två särskilda ordningar, nämligen den 
särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre (den särskilda 
stimulansordningen)(GSP plus) och den 
särskilda ordningen för de minst 
utvecklade länderna (Allt utom vapen). 
Detta innebär att strukturen är densamma 
som under de senaste tio åren, eftersom 
den är inriktad på de mest behövande 
länderna och tar hänsyn till 
förmånsländernas olika utvecklingsbehov, 
vilket också bör innefatta deras regionala 
integrationsprocesser. Systemet bör 
tillämpas på förmånsländernas hela 
territorium, inbegripet särskilda 
ekonomiska zoner och industriella 
frizoner för bearbetning på export.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling bör omfattas av 
standardordningen. Det finns ingen 
definition av begreppet utvecklingsland på 
WTO-nivå och det är upp till de länder 
som beviljar tullförmåner att själva 
bestämma vilka länder som ska ingå i 
förteckningen över utvecklingsländer som 

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling och som har förpliktigat sig att 
underteckna och ratificera de 
internationella konventioner som 
förtecknas i bilaga VI bör omfattas av 
standardordningen. Om dessa länder inte 
ratificerar de internationella 
konventionerna inom fem år från det att 
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är berättigade till det allmänna 
preferenssystemet. Länder som 
framgångsrikt har genomfört en fullständig 
övergång från planekonomi till 
marknadsekonomi och som i dag är 
framgångsrika ekonomier med en stark 
ställning i den internationella handeln, 
såsom Kina, Hongkong, Macao och 
Ryssland, bör inte anses vara 
utvecklingsländer inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet och bör 
följaktligen avföras från förteckningen 
över berättigade länder. 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. De befinner 
sig i ett annat stadium av ekonomisk 
utveckling och har därför inte samma 
behov vad gäller utveckling, handel och 
ekonomiskt bistånd som länder med lägre 
inkomster och mer sårbara 
utvecklingsländer. De måste därför 
behandlas annorlunda för att förebygga 
ogrundad diskriminering. Följaktligen 
omfattas de inte av standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet. Om 
höginkomstländer eller högre 
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet kommer 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder att öka, 
vilket skulle kunna utgöra en oberättigad 
belastning på dessa mer sårbara 
utvecklingsländer. Standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet bör beakta 
det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd 
är föränderliga och säkerställa att 
ordningen förblir tillgänglig om 
förhållandena i ett land förändras.

handelsförmånerna börjar tillämpas bör 
systemet upphävas. Det finns ingen 
definition av begreppet utvecklingsland på 
WTO-nivå och det är upp till de länder 
som beviljar tullförmåner att själva 
bestämma vilka länder som ska ingå i 
förteckningen över utvecklingsländer som 
är berättigade till det allmänna 
preferenssystemet. Länder som 
framgångsrikt har genomfört en fullständig 
övergång från planekonomi till 
marknadsekonomi och som i dag är 
framgångsrika ekonomier med en stark 
ställning i den internationella handeln, 
såsom Kina, Hongkong, Macao och 
Ryssland, bör inte anses vara 
utvecklingsländer inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet och bör 
följaktligen avföras från förteckningen 
över berättigade länder. 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. De befinner 
sig i ett annat stadium av ekonomisk 
utveckling och har därför inte samma 
behov vad gäller utveckling, handel och 
ekonomiskt bistånd som länder med lägre 
inkomster och mer sårbara 
utvecklingsländer. De måste därför 
behandlas annorlunda för att förebygga 
ogrundad diskriminering. Följaktligen 
omfattas de inte av standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet. Om 
höginkomstländer eller högre 
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet kommer 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder att öka, 
vilket skulle kunna utgöra en oberättigad 
belastning på dessa mer sårbara 
utvecklingsländer. Standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet bör beakta 
det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd 
är föränderliga och säkerställa att 
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ordningen förblir tillgänglig om 
förhållandena i ett land förändras.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre (GSP 
plus) bygger på helhetskonceptet hållbar 
utveckling, som erkänns i internationella 
konventioner och instrument, t.ex. i 
Förenta nationernas (FN) förklaring om rätt 
till utveckling från 1986,, Riodeklarationen 
om miljö och utveckling från 1992,, 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet från 1998,, 
FN:s millenniedeklaration från 2000,, 
Johannesburgdeklarationen om hållbar 
utveckling från 2002,, ILO:s 
hundraårsdeklaration om framtidens 
arbetsliv från 2019, slutdokumentet från 
FN:s toppmöte om hållbar utveckling från 
2015 ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och Parisavtalet om 
klimatförändringar inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. De 
ytterligare tullförmåner som är möjliga 
genom den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre bör 
följaktligen beviljas sådana 
utvecklingsländer som är sårbara på grund 
av bristande diversifiering och som har 
ratificerat grundläggande internationella 
konventioner om de mänskliga 
rättigheterna och arbetstagarrättigheter, 
klimat- och miljöskydd och goda 
styrelseformer samt som förbinder sig att 
säkerställa att dessa konventioner 
genomförs i praktiken. Den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 

(11)  Den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre (GSP 
plus) bygger på helhetskonceptet hållbar 
utveckling, som erkänns i internationella 
konventioner och instrument, t.ex. i 
Förenta nationernas (FN) förklaring om rätt 
till utveckling från 1986,, Riodeklarationen 
om miljö och utveckling från 1992,, 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet från 1998,, 
FN:s millenniedeklaration från 2000,, 
Johannesburgdeklarationen om hållbar 
utveckling från 2002,, ILO:s 
hundraårsdeklaration om framtidens 
arbetsliv från 2019, slutdokumentet från 
FN:s toppmöte om hållbar utveckling från 
2015 ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och Parisavtalet om 
klimatförändringar inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. De 
ytterligare tullförmåner som är möjliga 
genom den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre bör 
följaktligen beviljas sådana 
utvecklingsländer som är sårbara på grund 
av bristande diversifiering och som har 
ratificerat och börjat genomföra 
grundläggande internationella 
konventioner om de mänskliga 
rättigheterna och arbetstagarrättigheter, 
klimat- och miljöskydd och goda 
styrelseformer samt som förbinder sig att 
säkerställa att dessa konventioner 
genomförs i praktiken och att samarbeta 
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och gott styre bör ha till syfte att hjälpa 
dessa länder att fullgöra de ytterligare 
skyldigheter som följer av ratificeringen 
samt av det praktiska genomförandet av 
dessa konventioner. Förteckningen över 
konventioner som är relevanta för det 
allmänna preferenssystemet bör uppdateras 
i syfte att bättre återspegla utvecklingen av 
grundläggande internationella instrument 
och normer och att inta en proaktiv 
hållning vad gäller hållbar utveckling i 
linje med målen för hållbar utveckling och 
Agenda 203018. I detta hänseende bör 
följande konventioner läggas till: 
Parisavtalet om klimatförändringar (2015) 
– som ersätter Kyotoprotokollet; 
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning; det fakultativa 
protokollet till konventionen om barnets 
rättigheter vid indragning av barn i 
väpnade konflikter; ILO:s konvention nr 81 
om yrkesinspektion; ILO:s konvention nr 
144 om samråd på trepartsbasis och FN:s 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet. 

vid övervakningen av dessa. Den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre bör ha till syfte att hjälpa 
dessa länder att fullgöra de ytterligare 
skyldigheter som följer av ratificeringen 
samt av det praktiska genomförandet av 
dessa konventioner. Förteckningen över 
konventioner som är relevanta för det 
allmänna preferenssystemet bör uppdateras 
i syfte att bättre återspegla utvecklingen av 
grundläggande internationella instrument 
och normer och att inta en proaktiv 
hållning vad gäller hållbar utveckling i 
linje med målen för hållbar utveckling och 
Agenda 203018. I detta hänseende bör 
följande konventioner läggas till: 
Parisavtalet om klimatförändringar (2015) 
– som ersätter Kyotoprotokollet; 
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning; det fakultativa 
protokollet till konventionen om barnets 
rättigheter vid indragning av barn i 
väpnade konflikter; ILO:s konvention nr 81 
om yrkesinspektion; ILO:s konvention nr 
144 om samråd på trepartsbasis FN:s 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet; de första och 
andra fakultativa protokollen till 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter; 
Romstadgan för Internationella 
brottmålsdomstolen.

______________ ____________

18 Förenta nationerna (2015). Resolution 
antagen av generalförsamlingen den 25 
september 2015 ”Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för hållbar utveckling” 
(A/RES/70/1), som finns att tillgå på: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Förenta nationerna (2015). Resolution 
antagen av generalförsamlingen den 25 
september 2015 ”Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för hållbar utveckling” 
(A/RES/70/1), som finns att tillgå på: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Unionen har fastställt ambitiösa 
mål för att främja hållbar utveckling 
mänskligt, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt, främst genom den 
europeiska gröna given, handlingsplanen 
för den cirkulära ekonomin och från jord 
till bord-strategin, eller på områdena 
hållbar tillbörlig aktsamhet för företag 
och avskogning, vilket kommer att leda till 
grundläggande förändringar i 
handelsmönstren med relevanta följder 
för det allmänna preferenssystemet under 
det kommande årtiondet. Genomförandet 
av det allmänna preferenssystemet bör 
integrera de pågående diskussionerna om 
EU-initiativ, som kommer att medföra 
avsevärt ökade miljömässiga, sociala och 
hälsomässiga produktionsstandarder för 
unionsprodukter och produkter som 
importeras till unionen från tredjeländer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) EU bör samarbeta med 
förmånsländerna, på grundval av en 
samsyn och på ett kontinuerligt och 
samarbetsinriktat sätt, för att hjälpa dem 
att nå och genomföra internationella, 
sociala, mänskliga och miljömässiga 
standarder, samtidigt som hänsyn tas till 
ländernas utvecklingsnivå.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 11c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) Genom att lägga större vikt vid ett 
effektivt genomförande av de 
grundläggande internationella 
konventioner som avses i bilaga VI, och 
som ett mått på positiv omvandling, bör 
systemet bidra till detta mål och 
underlätta de socioekonomiska och 
miljömässiga villkor som krävs för att 
förmånsländerna gradvis ska kunna 
uppnå ömsesidighet i fråga om 
produktionsnormer på lång sikt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Länder som uppgraderas från 
kategorin minst utvecklade länder (MUL) 
såsom denna fastställts av FN bör 
uppmuntras att fortsätta på vägen mot en 
hållbar utveckling. För detta ändamål bör 
det ekonomiska sårbarhetskriteriet för att 
vara berättigad till den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre lättas upp i förhållande till 
förordning (EU) nr 978/2012 i syfte att 
göra det lättare för ett större antal länder 
som uppgraderats från kategorin minst 
utvecklade länder att få tillgång till den 
ordningen.

(12) Länder som uppgraderas från 
kategorin minst utvecklade länder (MUL) 
såsom denna fastställts av FN bör 
uppmuntras att fortsätta på vägen mot en 
hållbar utveckling. För detta ändamål bör 
det ekonomiska sårbarhetskriteriet för att 
vara berättigad till den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre lättas upp i förhållande till 
förordning (EU) nr 978/2012 i syfte att 
göra det lättare för ett större antal länder 
som uppgraderats från kategorin minst 
utvecklade länder att få tillgång till den 
ordningen. De fortsatta och varaktiga 
framstegen mot ratificering och 
genomförande av de grundläggande 
internationella konventioner som 
omfattas av denna förordning bör noga 
övervakas av kommissionen, och 
programplaneringen för EU:s 
utvecklingsfinansiering bör utformas så 
att vederbörlig hänsyn tas till detta mål.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Förmånerna bör vara avsedda att 
främja ytterligare ekonomisk tillväxt och 
därmed bidra positivt till behovet av en 
hållbar utveckling. Inom den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre bör således värdetullarna 
upphävas för de berörda förmånsländerna. 
De specifika tullarna bör också upphävas, 
utom i det fall dessa är kombinerade med 
en värdetull.

(13) Förmånerna bör vara avsedda att 
främja ytterligare hållbar ekonomisk 
tillväxt och därmed bidra positivt till 
behovet av en hållbar utveckling. 
Målinriktat EU-stöd till handels- och 
utvecklingsfinansiering, däribland 
blandfinansiering och garantier, bör 
tillhandahållas i enlighet med detta för att 
bidra till att främja hållbar handel och 
hållbara investeringar i 
produktionskapacitet, diversifiering och 
mervärde, särskilt i låginkomstländer. 
Inom den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre bör 
således värdetullarna upphävas för de 
berörda förmånsländerna. De specifika 
tullarna bör också upphävas, utom i det fall 
dessa är kombinerade med en värdetull.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Länder som beviljats den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre i enlighet med förordning 
(EU) nr 978/2012 bör lämna in en ny 
ansökan inom två år efter den dag då denna 
förordning börjar tillämpas. I syfte att 
säkerställa kontinuitet och rättssäkerhet för 
de ekonomiska aktörerna bör de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre som 
föreskrivs i förordning (EU) nr 978/2012 

(15) Länder som beviljats den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre i enlighet med förordning 
(EU) nr 978/2012 bör lämna in en ny 
ansökan inom två år efter den dag då denna 
förordning börjar tillämpas. I syfte att 
säkerställa kontinuitet och rättssäkerhet för 
de ekonomiska aktörerna bör de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre som 
föreskrivs i förordning (EU) nr 978/2012 
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bibehållas under den period under vilken 
deras ansökan prövas. Ansökningar om 
tekniskt och ekonomiskt bistånd från de 
ansökande länderna i samband med 
ratificering och genomförande kan 
behandlas välvilligt.

bibehållas under den period under vilken 
deras ansökan prövas. Unionen bör i så 
stor utsträckning som möjligt gå med på 
att ge de ansökande länderna tekniskt och 
ekonomiskt bistånd i samband med 
ratificering och genomförande. De 
fortsatta och varaktiga framstegen mot 
ratificering och genomförande av de 
grundläggande internationella 
konventionerna bör noga övervakas, och 
EU:s tekniska och ekonomiska bistånd 
bör utformas så att vederbörlig hänsyn tas 
till detta mål. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Ansökan om den särskilda 
stimulansordningen för hållbar 
utveckling bör bland annat utgöras av en 
offentlig framåtblickande handlingsplan 
med en prioritetsinriktad förteckning över 
åtgärder att vidta som anses nödvändiga 
för att effektivt genomföra de relevanta 
internationella konventionerna. Dessa 
åtgärder bör utgöra riktmärkena för det 
gradvisa upphävandet av tullar och 
förtecknas i en tidsplan för upphävande 
av tullar som ingår i handlingsplanen. 
Denna handlingsplan, som förmånslandet 
bör ha nått en samsyn om med 
kommissionen, och där så är lämpligt 
Europeiska utrikestjänsten, bör också 
innehålla tidsramar och uppgifter om 
relevanta organ i förmånslandet som 
ansvarar för handlingsplanens 
genomförande. Handlingsplanernas 
giltighet beror på giltighetstiden för denna 
förordning.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen, och där så är 
lämpligt Europeiska utrikestjänsten, bör 
övervaka huruvida de internationella 
konventionerna om mänskliga rättigheter 
och arbetstagarrättigheter, miljöskydd och 
goda styrelseformer har ratificerats och om 
de genomförs i praktiken genom att 
granska relevant information, särskilt 
slutsatserna och rekommendationerna från 
de berörda övervakningsorgan som 
inrättats inom ramen för dessa 
konventioner (de berörda 
övervakningsorganen), i den mån sådana 
finns tillgängliga. Kommissionen bör vart 
tredje år lägga fram en lägesrapport för 
rådet och Europaparlamentet om 
ratificeringen av respektive konvention, om 
förmånsländernas efterlevnad av 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om konventionernas 
genomförande i praktiken.

(16) Kommissionen, och där så är 
lämpligt Europeiska utrikestjänsten, bör 
övervaka huruvida de internationella 
konventionerna om mänskliga rättigheter 
och arbetstagarrättigheter, miljöskydd och 
goda styrelseformer har ratificerats och om 
de genomförs i praktiken genom att på ett 
transparent sätt bedöma de framsteg som 
gjorts med att genomföra 
handlingsplanen, granska relevant 
information, särskilt slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorgan som inrättats inom 
ramen för dessa konventioner (de berörda 
övervakningsorganen), i den mån sådana 
finns tillgängliga. Denna övervakning bör 
också baseras på övervakningsuppdrag på 
hög nivå på plats. Inom ramen för sådana 
uppdrag bör relevanta intressenter, 
inbegripet organisationer i det civila 
samhället och människorättsförsvarare i 
förmånsländerna, rådfrågas. 
Kommissionen bör vart tredje år lägga 
fram en lägesrapport för rådet och 
Europaparlamentet om ratificeringen av 
respektive konvention, om 
förmånsländernas efterlevnad av 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om konventionernas 
genomförande i praktiken, främst på 
grundval av handlingsplanens 
genomförande. I sina slutsatser om 
övervakningen bör kommissionen, och 
där så är lämpligt Europeiska 
utrikestjänsten, lämna tydliga 
rekommendationer om frågor och 
åtgärder som ska prioriteras för följande 
period.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) EU-delegationer i 
förmånsländerna bör spela en avgörande 
roll i det övergripande genomförandet av 
denna förordning. EU-delegationerna bör 
inrätta kontaktpunkter som säkerställer 
samordning mellan de olika verktygen 
som stöd för förmånslandet i samband 
med genomförandet av kraven i denna 
förordning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Det civila samhället och andra 
relevanta berörda parter bör rådfrågas 
under hela övervakningscykeln på 
grundval av offentliga förfaranden och 
tidsfrister, och vederbörlig hänsyn bör tas 
till den information de lämnar.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Kommissionen bör främja en stark 
dimension av hållbar utveckling i globala 
värdekedjor, i linje med de skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet som 
fastställs i Förenta nationernas 
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vägledande principer om företag och 
mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att övervaka genomförandet 
och, i tillämpliga fall, dra tillbaka 
tullförmåner är rapporter från de berörda 
övervakningsorganen av avgörande 
betydelse. Dessa rapporter kan emellertid 
kompletteras med annan information som 
kommissionen har tillgång till, inbegripet 
information erhållen inom ramen för 
bilaterala och multilaterala program för 
tekniskt bistånd, förutsatt att informationen 
är exakt och tillförlitlig. Denna information 
kan omfatta information från 
Europaparlamentet, rådet, myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhället och arbetsmarknadens parter 
eller klagomål som tas emot genom den 
enda kontaktpunkten, förutsatt att de 
uppfyller relevanta krav. Brister som 
identifieras inom ramen för 
övervakningsprocessen kan utgöra 
underlag för kommissionens framtida 
programplanering på ett mer riktat sätt.

(17) För att övervaka genomförandet 
och, i tillämpliga fall, det efterföljande 
beviljandet eller tillbakadragandet av 
tullförmåner är rapporter från de berörda 
övervakningsorganen av avgörande 
betydelse. Dessa rapporter kan emellertid i 
största möjliga utsträckning kompletteras 
med annan tillgänglig information, 
inbegripet information erhållen inom 
ramen för bilaterala och multilaterala 
program för tekniskt bistånd, förutsatt att 
informationen är exakt och tillförlitlig. 
Denna information kan omfatta 
information från unionens institutioner, 
organ eller byråer, myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhället, arbetsmarknadens parter och 
företrädare för ekonomiska intressen, 
eller klagomål som tas emot genom den 
enda kontaktpunkten, förutsatt att de 
uppfyller relevanta krav. Brister som 
identifieras inom ramen för 
övervakningsprocessen bör utgöra 
underlag för kommissionens framtida 
programplanering för utvecklingsbistånd 
och tillhandahållande av tekniskt bistånd 
på ett mer riktat sätt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I juli 2020 utnämnde kommissionen 
en ansvarig för efterlevnaden av 
handelsbestämmelserna, som har till 
uppgift att se till att handelspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang införde 
kommissionen i november 2020 en ny 
mekanism för klagomål, i form av en enda 
kontaktpunkt, som ett led i sina ökade 
ansträngningar för att stärka efterlevnaden 
och genomförandet av handelsåtaganden. 
Genom denna enda kontaktpunkt tar 
kommissionen emot klagomål om olika 
frågor på det handelspolitiska området, 
bland annat överträdelser av åtaganden 
inom det allmänna preferenssystemet. 
Detta nya system för klagomål bör 
integreras inom ramen för denna 
förordning.

(18) I juli 2020 utnämnde kommissionen 
en ansvarig för efterlevnaden av 
handelsbestämmelserna, som har till 
uppgift att se till att handelspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang införde 
kommissionen i november 2020 en ny 
mekanism för klagomål, i form av en enda 
kontaktpunkt, som ett led i sina ökade 
ansträngningar för att stärka efterlevnaden 
och genomförandet av handelsåtaganden. 
Genom denna enda kontaktpunkt tar 
kommissionen emot klagomål om olika 
frågor på det handelspolitiska området, 
bland annat överträdelser av åtaganden 
inom det allmänna preferenssystemet. 
Denna enda kontaktpunkt är tillgänglig 
för medborgare, enheter, fackföreningar, 
berörda parter, människorättsförsvarare 
och det civila samhället som är etablerade 
i unionen eller i mottagarländerna, och 
kommissionen bör säkerställa 
konfidentiell behandling av klagomål, 
inbegripet de klagandes identitet och alla 
relevanta delar av klagomålet. Detta nya 
system för klagomål bör integreras och 
formaliseras inom ramen för denna 
förordning. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Tullarna enligt Gemensamma 
tulltaxan för icke-känsliga produkter bör 
även i fortsättning vara upphävda, medan 
tullarna för känsliga produkter bör sättas 
ned i syfte att säkerställa en 
tillfredsställande utnyttjandegrad samtidigt 
som situationen för motsvarande 
unionsindustri beaktas.

(21) Tullarna enligt Gemensamma 
tulltaxan för icke-känsliga produkter bör 
även i fortsättning vara upphävda, medan 
tullarna för känsliga produkter bör sättas 
ned i syfte att säkerställa en 
tillfredsställande utnyttjandegrad och 
maximera utvecklingseffekten samtidigt 



RR\1256203SV.docx 23/161 PE703.100v02-00

SV

som situationen för motsvarande 
unionsindustri beaktas.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) En sådan tullnedsättning bör vara 
så attraktiv att den uppmuntrar handlarna 
till att utnyttja de möjligheter som 
ordningen erbjuder. Värdetullarna bör 
därför generellt nedsättas med en 
schablonsats på 3,5 procentenheter av 
tullsatsen för mest gynnad nation, medan 
dessa tullar för textil och textilvaror bör 
sättas ned med 20 %. Specifika tullar bör 
sättas ned med 30 %. Om en minimitull 
fastställts, bör den inte tillämpas.

(22) Tullnedsättningar bör vara så 
attraktiva att de uppmuntrar handlarna till 
att utnyttja de möjligheter som ordningen 
erbjuder. Värdetullarna bör därför generellt 
nedsättas med en schablonsats på 3,5 
procentenheter av tullsatsen för mest 
gynnad nation, medan dessa tullar för textil 
och textilvaror bör sättas ned med 20 %. 
Specifika tullar bör sättas ned med 30 %. 
Om en minimitull fastställts, bör den inte 
tillämpas.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Skyddsåtgärder är viktiga 
mekanismer för att minska 
förmånsländernas beroende av ett fåtal 
produkter, inrikta förmånerna på mindre 
konkurrenskraftiga produkter och främja 
ekonomisk tillväxt. Systemet bör stärka 
unionens finansiella och ekonomiska 
intressen genom att tillhandahålla 
effektiva och verkställbara skyddsåtgärder 
för känsliga produkter, samtidigt som det 
bör förbättra diversifieringen av deras 
ekonomier och genomförandet av sociala 
och miljömässiga rättigheter i 
förmånsländerna.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Gradering av produkter bör bygga 
på kriterier med anknytning till 
avdelningarna och kapitlen i Gemensamma 
tulltaxan. Gradering av produkter bör gälla 
för avdelningar eller underavdelningar för 
att på detta sätt minska antalet fall där 
heterogena produkter graderas. 
Graderingen av en avdelning eller en 
underavdelning (bestående av kapitel) för 
ett förmånsland bör ske när avdelningen 
uppfyller kriterierna för gradering under tre 
år i följd, eftersom graderingen blir mer 
förutsägbar och rättvis när effekten av stora 
och exceptionella variationer i 
importstatistiken undanröjs. Gradering av 
produkter bör inte tillämpas för 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre (GSP plus) eller 
förmånsländerna inom den särskilda 
ordningen för de minst utvecklade länderna 
(Allt utom vapen), eftersom de alla har en 
liknande ekonomisk profil, med en snäv, 
icke diversifierad exportbas, som gör dem 
sårbara. De tullförmåner som föreskrivs i 
denna förordning är tillämpliga på sådana 
produkter som har sitt ursprung i 
förmånsländerna enligt de ursprungsregler 
som fastställs i unionens tullkodex och de 
rättsakter som antagits i enlighet med de 
befogenheter som tilldelats genom 
tullkodexen, särskilt kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/244619 
och kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 
2015/244720. Regional kumulering mellan 
länder inom olika regionala grupper och 
utvidgad kumulation bör beviljas under 
förutsättning att det ansökande 
förmånslandet lämnar tillräcklig bevisning 
för att kumulationen motsvarar dess behov 

(24) Gradering av produkter bör bygga 
på kriterier med anknytning till 
avdelningarna och kapitlen i Gemensamma 
tulltaxan. Gradering av produkter bör gälla 
för avdelningar eller underavdelningar för 
att på detta sätt minska antalet fall där 
heterogena produkter graderas. 
Graderingen av en avdelning eller en 
underavdelning (bestående av kapitel) för 
ett förmånsland bör ske när avdelningen 
uppfyller kriterierna för gradering under tre 
år i följd, eftersom graderingen blir mer 
förutsägbar och rättvis när effekten av stora 
och exceptionella variationer i 
importstatistiken undanröjs. Gradering av 
produkter bör inte tillämpas för 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre (GSP plus) eller 
förmånsländerna inom den särskilda 
ordningen för de minst utvecklade länderna 
(Allt utom vapen), eftersom de alla har en 
liknande ekonomisk profil, med en snäv, 
icke diversifierad exportbas, som gör dem 
sårbara. Kommissionen bör i samarbete 
med berörda parter och det civila 
samhället övervaka utvecklings- och 
exportpotentialen för förmånsländer som 
potentiellt skulle kunna uppnå högre 
medelinkomststatus. Denna övervakning 
bör syfta till att förbättra inriktningen på 
känsliga produkter inom ramen för 
produktgraderingsmekanismen, ge tydliga 
rekommendationer om åtgärder för att 
förbättra exportdiversifieringen och 
säkerställa att tullförmåner inom det 
allmänna preferenssystemet dras tillbaka 
från konkurrenskraftiga produkter för att 
skapa ytterligare möjligheter på EU-
marknaden för export från de länder som 
har störst behov. De tullförmåner som 
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vad gäller utveckling, ekonomiskt bistånd 
och handel, och således leder till bland 
annat ekonomisk tillväxt, 
fattigdomsutrotning, diversifiering av 
exporten och industrialisering, och under 
förutsättning att kumulationen inte inverkar 
negativt på andra länders situation, särskilt 
förmånsländerna inom ordningen Allt utom 
vapen. Kommissionen bör vid sin 
bedömning av huruvida beviljandet av 
kumulation motsvarar det ansökande 
landets behov vad gäller utveckling, 
ekonomiskt bistånd och handel, beakta 
förmånslandets beroende av 
leverantörslandet och de framtida 
perspektiven för den berörda produkten.

föreskrivs i denna förordning är tillämpliga 
på sådana produkter som har sitt ursprung i 
förmånsländerna enligt de ursprungsregler 
som fastställs i unionens tullkodex och de 
rättsakter som antagits i enlighet med de 
befogenheter som tilldelats genom 
tullkodexen, särskilt kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/2446 och 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2015/244720. Regional kumulering 
mellan länder inom olika regionala grupper 
och utvidgad kumulation är ett viktigt 
instrument för att stödja regional 
integration och bör uppmuntras även 
inom ramen för denna förordning som en 
viktig aspekt av hållbar utveckling. 
Regional kumulering bör beviljas under 
förutsättning att det ansökande 
förmånslandet lämnar tillräcklig bevisning 
för att kumulationen motsvarar dess behov 
vad gäller utveckling, ekonomiskt bistånd 
och handel, och att den stöder regional 
integration, och således leder till bland 
annat hållbar ekonomisk tillväxt och 
fattigdomsutrotning, diversifiering av 
exporten och utveckling av 
tillverkningskapaciteten samt konkreta 
fördelar för lokalbefolkningarna, och 
under förutsättning att kumulationen inte 
inverkar negativt på andra länders 
situation, särskilt förmånsländerna inom 
ordningen Allt utom vapen. Kommissionen 
bör vid sin bedömning av huruvida 
beviljandet av kumulation motsvarar det 
ansökande landets behov vad gäller 
utveckling, ekonomiskt bistånd och handel, 
beakta förmånslandets beroende av 
leverantörslandet, de framtida perspektiven 
för den berörda produkten och följder för 
den regionala integrationen. Alla formella 
krav och administrativa bördor i samband 
med ansökan om utökad tillgång till 
regional kumulering bör sättas på en 
proportionellt låg nivå för att undvika att 
avskräcka förmånsländer inom det 
allmänna preferenssystemet från att 
investera i regionala leveranskedjor.

__________________ __________________
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19 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad 
gäller närmare regler avseende vissa 
bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 
343, 29.12.2015, s. 1).

19 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad 
gäller närmare regler avseende vissa 
bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 
343, 29.12.2015, s. 1).

20 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/2447 
av den 24 november 2015 om närmare 
regler för genomförande av vissa 
bestämmelser i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 
fastställande av en tullkodex för unionen 
(EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). 

20 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/2447 
av den 24 november 2015 om närmare 
regler för genomförande av vissa 
bestämmelser i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 
fastställande av en tullkodex för unionen 
(EUT L 343, 29.12.2015, s. 558-893).

Motivering

Bättre villkor för regional kumulering bör uppmuntras (i enlighet med skäl 24 och 
artikel 33.3), eftersom detta ytterligare kommer att göra det möjligt länderna inom det 
allmänna preferenssystemet att utveckla sina leveranskedjor och bli bättre integrerade i den 
globala ekonomin. Det är därför viktigt att bestämmelserna om kumulering inte ger upphov 
till oproportionerliga krav på länderna inom det allmänna preferenssystemet att kumulera 
sina produkter med regionala partner, eftersom detta endast skulle avskräcka från 
investeringar i utveckling av mer avancerade regionala leveranskedjor. I den nuvarande 
lydelsen uppmanas förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet att lämna 
”tillräcklig bevisning för att kumulationen motsvarar dess behov vad gäller utveckling, 
ekonomiskt bistånd och handel”. Även om det inte är helt klart vad detta innebär, bör 
kommissionen uppmuntras att minska de administrativa bördorna och de formella kraven till 
ett absolut minimum för att främja de bästa förutsättningarna för att parterna inom det 
allmänna preferenssystemet ska kunna samlas fritt.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Skälen för att tillfälligt dra tillbaka 
ordningarna inom systemet bör inbegripa 
allvarliga och systematiska kränkningar av 
de principer som fastställs i internationella 
konventioner rörande grundläggande 
mänskliga rättigheter (inbegripet vissa 
principer i den internationella humanitära 

(25) Skälen för att tillfälligt dra tillbaka 
ordningarna inom systemet bör inbegripa 
allvarliga och systematiska kränkningar av 
de principer som fastställs i internationella 
konventioner rörande grundläggande 
mänskliga rättigheter (inbegripet vissa 
principer i den internationella humanitära 
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rätten som fastställs i dessa konventioner), 
arbetstagarrättigheter, klimat- och 
miljöskydd och goda styrelseformer, för att 
främja målen i de konventionerna. 
Tullförmånerna inom den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre bör tillfälligt dras tillbaka om 
förmånslandet inte efterlever sitt bindande 
åtagande att ratificera och genomföra dessa 
konventioner i praktiken, om landet inte 
uppfyller rapporteringsskyldigheterna 
enligt respektive konvention eller om 
landet inte samarbetar vid unionens 
övervakningsförfaranden enligt denna 
förordning. Det tillfälliga tillbakadragandet 
ska fortsätta gälla till dess att de skäl som 
låg till grund för detta inte längre 
föreligger. I situationer som kännetecknas 
av särskilt allvarliga kränkningar bör 
kommissionen ha befogenhet att reagera 
snabbt genom att vidta åtgärder inom en 
kortare tidsfrist. I överensstämmelse med 
unionens nolltolerans för barnarbete bör 
skälen för ett tillfälligt tillbakadragande 
omfatta export av varor som tillverkats 
med hjälp av internationellt förbjudet 
barnarbete samt tvångsarbete, inbegripet 
slaveri och fängelsearbete, såsom angivet i 
de relevanta konventionerna i bilaga VI.

rätten som fastställs i dessa konventioner), 
arbetstagarrättigheter, klimat- och 
miljöskydd och goda styrelseformer, för att 
främja målen i de konventionerna. När 
kommissionen fastställer om sådana 
allvarliga och systematiska kränkningar 
föreligger bör den beakta alla tillgängliga 
bedömningar, kommentarer, beslut, 
rekommendationer och slutsatser från de 
berörda övervakningsorganen och 
motiverade farhågor som uttryckts av 
Europaparlamentet, rådet, internationella 
organisationer och det civila samhället, 
inbegripet fackföreningar, eller på 
grundval av ett klagomål. Tullförmånerna 
inom den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre bör 
tillfälligt dras tillbaka om förmånslandet 
inte efterlever sitt bindande åtagande att 
ratificera och genomföra dessa 
konventioner i praktiken, om landet inte 
uppfyller rapporteringsskyldigheterna 
enligt respektive konvention eller inte 
genomför den handlingsplan i praktiken 
som landet lämnat in i samband med sin 
begäran om att få tillhöra ordningen eller 
om landet inte samarbetar vid unionens 
övervakningsförfaranden enligt denna 
förordning. Det tillfälliga 
tillbakadragandet bör användas som en 
sista utväg, förutsatt att andra vägar för 
dialog och engagemang har undersökts. 
Det tillfälliga tillbakadragandet ska 
fortsätta gälla till dess att de skäl som låg 
till grund för detta inte längre föreligger. I 
situationer som kännetecknas av särskilt 
allvarliga kränkningar bör kommissionen 
ha befogenhet att reagera snabbt genom att 
vidta åtgärder inom en kortare tidsfrist. I 
överensstämmelse med unionens 
nolltolerans för barnarbete bör skälen för 
ett tillfälligt tillbakadragande omfatta 
export av varor som tillverkats med hjälp 
av internationellt förbjudet barnarbete samt 
tvångsarbete, inbegripet slaveri och 
fängelsearbete, såsom angivet i de 
relevanta konventionerna i bilaga VI. 
Utrotningen av barnarbete är dock en 
långsiktig process, särskilt i länder där det 
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inte finns några alternativ såsom 
anständiga arbetsvillkor, fri skolgång och 
ett socialt skyddsnät. Vid tillämpningen av 
artikel 19.1 b bör kommissionen överväga 
om mottagarlandet i samarbete med 
Internationella arbetsorganisationen har 
antagit strategier och färdplaner som 
syftar till att minska barnarbete och om 
övervakningen av detta visar på konkreta 
framsteg och åtgärder för att uppnå full 
överensstämmelse med ILO:s 
konventioner. Kommissionen kan stödja 
förmånsländerna för att uppnå detta mål 
genom tekniskt bistånd, 
kapacitetsuppbyggnad och annat 
ekonomiskt bistånd.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) När kommissionen fastställer om 
det förekommer systematiska och 
allvarliga kränkningar bör den ta hänsyn 
till följande icke uttömmande förteckning 
över situationer: folkmord, brott mot 
mänskligheten, tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, slaveri eller 
tvångsarbete, utomrättsliga, summariska 
eller godtyckliga avrättningar och mord, 
påtvingade försvinnanden, godtyckliga 
gripanden eller frihetsberövanden, 
människohandel, inbegripet 
människosmuggling, sexuellt och 
könsrelaterat våld, andra kränkningar av 
krigets lagar och sedvänjor, kränkningar 
av eller brott mot friheten att delta i 
fredliga sammankomster och 
föreningsfriheten, kränkningar av eller 
brott mot åsikts- och yttrandefriheten, 
kränkningar av eller brott mot religions- 
och trosfriheten; dessutom bör 
kommissionen ta hänsyn till 
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underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna 
när det gäller nationellt fastställda bidrag 
inom ramen för Parisavtalet om 
klimatförändringar.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Tillfälligt tillbakadragande av 
ordningarna bör ses som en sista utväg. 
Relaterade beslut kan åtföljas av en 
analys av de socioekonomiska 
konsekvenserna av tillbakadragandet i 
syfte att minimera den negativa inverkan 
på förmånslandets befolkning och 
samtidigt maximera inflytandet på dess 
regering. Om efterlevnaden av 
skyldigheterna i denna förordning 
allvarligt försämras bör kommissionen 
och utrikestjänsten intensifiera dialogen 
med förmånsländerna och inleda en 
process med stärkt engagemang där 
länderna åtar sig att vidta åtgärder genom 
att genomföra riktade färdplaner som 
leder till märkbara framsteg i allmänhet 
på kort sikt eller, när frågor är mer 
komplicerade och känsliga, på medellång 
sikt.  Efter att förfarandet för 
tillbakadragande inletts, och generellt 
under den tid det pågår, bör 
förmånsländerna få möjlighet att när som 
helst börja samverka. Om kommissionen 
anser att det finns tillräcklig bevisning för 
att ett förmånsland allvarligt och 
systematiskt kränker principerna i de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI, 
bör den omedelbart inleda förfarandet för 
tillfälligt tillbakadragande. Om 
kränkningarna är av exceptionellt 
allvarlig karaktär bör kommissionen 
aktivera snabbinsatsmekanismen.  När det 
stärkta engagemanget förlängs till ett 
andra år bör kommissionen lägga till 
landet i en offentlig förteckning, i syfte att 
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åstadkomma förutsägbarhet och 
maximera inflytandet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) En ordnad internationell 
migration kan ge stora fördelar för 
migranternas ursprungsländer och 
destinationsländer samt bidra till behovet 
av en hållbar utveckling. En ökad 
samstämmighet mellan handels-, 
utvecklings- och migrationspolitiken är av 
avgörande betydelse för att man ska 
kunna säkerställa att de fördelar som 
migrationen ger tillfaller både ursprungs- 
och destinationsländerna. I detta 
hänseende är det av stor vikt att både 
ursprungs- och destinationsländerna tar 
itu med de gemensamma utmaningarna, 
såsom att intensifiera samarbetet om 
återtagande av egna medborgare och se 
till att dessa på ett hållbart sätt 
återintegreras i ursprungslandet, särskilt i 
syfte att undvika att befolkningen i 
arbetsföra åldrar i ursprungsländerna 
konstant dräneras och de därav följande 
konsekvenserna för utvecklingen, samt se 
till att migranter behandlas med 
värdighet. 

utgår

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) En mer samordnad, heltäckande 
och strukturerad strategi för migration 
skulle kunna medföra viktiga fördelar för 
migranternas ursprungs-, transit- och 
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destinationsländer. En samordnad 
strategi för migration är avgörande för att 
se till att migrationens fördelar uppnås. 
Omfattande partnerskap bör byggas för 
att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till påtvingad migration och 
uppnå målen för FN:s mål för hållbar 
utveckling. Denna strategi och relevanta 
åtgärder bör genomföras med full respekt 
för folkrätten, inbegripet internationell 
människorättslagstiftning, humanitär rätt 
och flyktingrätt, unionens befogenheter 
och nationella befogenheter, och bör vara 
i linje med principerna i de globala 
pakterna om flyktingar och om säker, 
ordnad och reguljär migration. Unionen 
bör främja ett konstruktivt och ömsesidigt 
fördelaktigt engagemang i alla aspekter 
av migration, inbegripet partnerskap för 
rörlighet, återtagande och 
återanpassning. Att förbättra en hållbar 
återintegrering av återvändande 
migranter och deras familjer och 
övervaka denna, bland annat genom 
kapacitetsuppbyggnad, skulle avsevärt 
stärka ett ömsesidigt fördelaktigt 
engagemang med partnerländer.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Återvändande, återtagande och 
återintegrering är en gemensam 
utmaning för unionen och dess partner. 
Framför allt har varje stat skyldighet att 
återta sina egna medborgare enligt 
internationell sedvanerätt och 
multilaterala internationella 
konventioner, till exempel konventionen 
angående internationell civil luftfart som 
undertecknades i Chicago den 7 december 
1944. Förbättrad hållbar återintegrering 
och kapacitetsuppbyggnad skulle 

utgår



PE703.100v02-00 32/161 RR\1256203SV.docx

SV

väsentligt förstärka den lokala 
utvecklingen i partnerländerna.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör regelbundet 
genom de institutionella kommittéerna 
rapportera till Europaparlamentet och till 
rådet om verkan av systemet enligt denna 
förordning. Kommissionen bör senast den 
1 januari 2030 överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen efter halva löptiden av denna 
förordning och bedöma om det finns ett 
behov av att se över systemet. Denna 
rapport är nödvändig för att man ska kunna 
analysera systemets verkningar vad gäller 
förmånsländernas utveckling, handel och 
ekonomiska behov samt vad gäller den 
bilaterala handeln och unionens 
tullintäkter, varvid särskild bör läggas vid 
målen för hållbar utveckling.

(36) Kommissionen bör regelbundet 
genom de institutionella kommittéerna 
rapportera till Europaparlamentet och till 
rådet om verkan av systemet enligt denna 
förordning. Kommissionen bör senast den 
1 januari 2029 överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen efter halva löptiden av denna 
förordning och bedöma om det finns ett 
behov av att se över systemet. Denna 
rapport är nödvändig för att man ska kunna 
analysera systemets verkningar vad gäller 
förmånsländernas utveckling, 
fattigdomsutrotning, ekonomiska 
diversifiering, handel och ekonomiska 
behov, med särskilt beaktande av 
förordningens produktomfattning, 
inbegripet när det gäller frågan om 
hållbara produkter, och all relevant 
utveckling som rör villkor, samt vad gäller 
den bilaterala handeln, inverkan på EU-
tillverkare och unionens tullintäkter, varvid 
särskild bör läggas vid målen för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) känsliga produkter: varor som på 
grund av utnyttjandegraden i 
förmånsländerna inom 
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standardordningen skulle kunna ha en 
negativ inverkan på unionstillverkarnas 
förmåga och kapacitet att tillverka eller 
bearbeta dessa varor på lång sikt.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) handlingsplan: en 
framåtblickande och prioritetsinriktad 
förteckning över åtgärder, inbegripet 
lagstiftningsåtgärder, som ska antas och 
åtgärder som ett förmånsland ska vidta 
och som är nödvändiga för att effektivt 
genomföra de grundläggande 
internationella konventioner som avses i 
bilaga VI, på grundval av bland annat 
tillgänglig information och särskilt de 
senaste slutsatserna från de organ som 
övervakar konventionerna. 
Handlingsplanen ska också innehålla en 
tidsram för varje förtecknad åtgärd och 
insats och så exakt som möjligt identifiera 
den relevanta institution eller struktur 
som i förmånslandet ansvarar för dess 
genomförande och tillsyn. Varje 
förtecknad åtgärd och insats eller 
uppsättning av dessa bör utgöra 
riktmärkena för det gradvisa upphävandet 
av tullar i enlighet med vad som 
överenskommits i den tidsplan för 
upphävande av tullar som ingår i 
handlingsplanen.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) stärkt engagemang: en dialog som 
syftar till att underlätta och uppmuntra 
länder som drar nytta av de ordningar 
som avses i artikel 1.2 att göra framsteg 
på kritiska områden med avseende på 
relevanta internationella konventioner 
och där länderna och kommissionen når 
en samsyn om konkreta prioriterade 
åtgärder och hållbara lösningar för att ta 
itu med allvarliga brister i fråga om 
konventionerna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) förteckning över frågor: en icke 
uttömmande förteckning över viktiga 
frågor som finns i ett förmånsland och 
som påverkar ett framgångsrikt 
genomförande av de internationella 
konventioner som är relevanta för den 
särskilda stimulansordningen och av 
handlingsplanen, enligt vad som 
fastställts av övervakningsorganen, 
inbegripet på grundval av relevanta 
berörda parter och organisationer i det 
civila samhället, och på grundval av 
slutsatserna i den rapport som avses i 
artikel 14 och i förhållande till den 
föregående övervakningscykeln.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) genomförande i praktiken: 
fullständigt genomförande av åtaganden 
och skyldigheter som följer av de 
internationella konventioner som 
förtecknas i bilaga VI, och därmed 
säkerställa att principer, mål och rättigheter 
som garanteras i dessa konventioner 
efterlevs överallt på förmånsländernas 
territorier

(11) genomförande i praktiken: 
fullständigt genomförande av åtaganden 
och skyldigheter som följer av de 
internationella konventioner som 
förtecknas i bilaga VI, och därmed 
säkerställa att principer, mål och rättigheter 
som garanteras i dessa konventioner 
efterlevs överallt på förmånsländernas 
territorier, inbegripet i dess särskilda 
ekonomiska zoner och industriella 
frizoner för bearbetning på export.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) allvarlig och systematisk 
kränkning: utbredda och systematiska 
kränkningar eller missbruk med 
anknytning till de internationella 
konventionerna i bilaga VI, såsom de 
definieras och fastställs inom ramen för 
dessa konventioner.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) skyldigheter avseende tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter: företagens ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna och 
skydda mot företags kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Företagens 
ansvar att respektera de mänskliga 
rättigheterna avser internationellt 
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erkända mänskliga rättigheter – 
åtminstone de som kommer till uttryck i 
det internationella regelverket för 
mänskliga rättigheter och principerna om 
grundläggande rättigheter i 
Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) klagomål: ett klagomål som lämnas 
in till kommissionen via den enda 
kontaktpunkten,

(12) klagomål: ett klagomål som lämnas 
in till kommissionen via den enda 
kontaktpunkten av medborgare, enheter, 
fackföreningar, berörda parter eller det 
civila samhället från unionen eller de 
förmånsländer som omfattas av de system 
som avses i artikel 1.2 och som rör de 
villkor och skäl som avses i artiklarna 9 
och 19, och vars konfidentialitet ska 
säkerställas, inbegripet med avseende på 
den klagandes identitet.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) direkt konkurrerande produkter: 
produkter som före eller efter en 
industriell omvandling kan jämföras med 
en annan produkt.
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Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) det finns tillräckliga skäl att anse 
att allvarliga och systematiska 
överträdelser och kränkningar av 
villkoren i artikel 19.1 a, b, c, d och e 
föreligger.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Länder som omfattas av den 
standardordning som avses i punkt 1 ska 
ratificera de konventioner som förtecknas 
i bilaga VI inom fem år efter 
tillämpningen av förmånerna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. EU:s programplanering för 
utvecklingsfinansiering inom 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete – Europa i världen, som 
inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2021/947 till 
stöd för länder som omfattas av den 
särskilda ordning som avses i punkt 1, ska 
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prioritera ratificeringen av de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska se över bilaga I 
senast den 1 januari varje år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft. För att 
förmånsländerna inom standardordningen 
och de ekonomiska aktörerna ska ha tid på 
sig att göra de justeringar som är 
nödvändiga på grund av att landets status 
inom systemet har ändrats ska

2. När det gäller de ekonomiska 
kriterier som avses i artikel 4.1 a och b 
ska kommissionen senast den 1 januari 
varje år efter det att denna förordning har 
trätt i kraft övervaka och se över bilaga I 
med avseende på förmånsländer som har 
uppnått högre medelinkomststatus. För att 
förmånsländerna inom standardordningen 
och de ekonomiska aktörerna ska ha tid på 
sig att göra de justeringar som är 
nödvändiga på grund av att landets status 
inom systemet har ändrats ska

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen är bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
36 om bilaga III måste ändras för att ta 
hänsyn till ändringar i den kombinerade 
nomenklaturen.

2. Kommissionen är bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
36 om bilaga III måste ändras för att 

(a) ta hänsyn till ändringar i den 
kombinerade nomenklaturen,
(b) ändra klassificeringen av 
produkter som känsliga eller icke 
känsliga.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- 1. Kommissionen ska i samarbete 
med berörda parter och det civila 
samhället övervaka utvecklings- och 
exportpotentialen för förmånsländer som 
potentiellt skulle kunna uppnå högre 
medelinkomststatus.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vart tredje år se 
över den förteckning som avses i punkt 2 i 
denna artikel och anta en 
genomförandeakt, för att i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2 besluta om de tullförmåner som avses 
i artikel 7 ska dras in tills vidare eller om 
de ska återinföras. Den genomförandeakten 
ska tillämpas från och med den 1 januari 
året efter det att det träder i kraft.

3. Kommissionen ska vart tredje år se 
över den förteckning som avses i punkt 2 i 
denna artikel och anta en 
genomförandeakt, för att i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2 besluta om de tullförmåner som avses 
i artikel 7 ska dras in tills vidare eller om 
de ska återinföras. Den genomförandeakten 
ska tillämpas 6 månader efter det att den 
träder i kraft.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
(de relevanta konventionerna) och 
kommissionen har inte på grundval av 
tillgänglig information, särskilt de senast 
tillgängliga slutsatserna från de 

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
(de relevanta konventionerna) och 
kommissionen har inte på grundval av 
tillgänglig information, särskilt de senast 
tillgängliga slutsatserna från de 
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övervakningsorgan som inrättas inom 
ramen för dessa konventioner, kunnat 
konstatera någon allvarlig brist när det 
gäller genomförandet i praktiken av någon 
av dessa konventioner.

övervakningsorgan som inrättas inom 
ramen för dessa konventioner, samt 
information som organisationer i det 
civila samhället och arbetsmarknadens 
parter lämnat, kunnat konstatera någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet 
i praktiken av någon av dessa 
konventioner.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 9 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Landet ger ett bindande åtagande 
att fullfölja ratificeringen av de relevanta 
konventionerna och att se till att de 
genomförs i praktiken, tillsammans med en 
handlingsplan för genomförandet i 
praktiken av de relevanta konventionerna.

(d) Landet ger ett bindande åtagande 
att fullfölja ratificeringen av de relevanta 
konventionerna och att fortsätta och se till 
att de genomförs i praktiken, tillsammans 
med en tidsbunden handlingsplan med de 
steg och åtgärder som är nödvändiga för  
genomförandet i praktiken av de 
konventioner som anges i bilaga VI. 
Förmånslandet och kommissionen ska nå 
en samsyn om handlingsplanen, som 
därefter ska offentliggöras.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kommissionen anser, efter 
prövning av ansökan, att det ansökande 
landet uppfyller villkoren i artikel 9.

(b) Kommissionen anser, efter 
prövning av ansökan, inbegripet men inte 
begränsat till handlingsplanen och 
huruvida landet har börjat genomföra 
den, att det ansökande landet uppfyller 
villkoren i artikel 9.
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Ändringsförslag 53

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 
uppgifter om ratificeringen av de relevanta 
konventionerna samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f.

2. Länder som vill omfattas av den 
särskilda stimulansordningen ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
Ansökan ska innehålla uttömmande 
uppgifter om ratificeringen och läget i 
genomförandet av de relevanta 
konventionerna samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f, 
inbegripet en slutgiltig handlingsplan.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att ansökan har prövats är 
kommissionen bemyndigad att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 36 
för att ändra bilaga I, så att det ansökande 
landet omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre, genom att det läggs till i 
förteckningen över förmånsländer inom 
den särskilda stimulansordningen.

4. Vid behandlingen av ansökan ska 
vederbörlig hänsyn tas till de formella 
synpunkter som framförts av 
Europaparlamentet och rådet samt av det 
civila samhället och andra berörda parter 
i enlighet med artikel 35a. Efter att 
ansökan har prövats är kommissionen 
bemyndigad att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 36 för att ändra bilaga 
I, så att det ansökande landet omfattas av 
den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre, genom att 
det läggs till i förteckningen över 
förmånsländer inom den särskilda 
stimulansordningen.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen inte längre 
uppfyller villkoren i artikel 9 a eller 9 c 
eller om det återtar något av de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f 
är kommissionen bemyndigad att anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 36 om 
ändring av bilaga I, så att det landet avförs 
från förteckningen över förmånsländer 
inom den särskilda stimulansordningen.

5. Om ett förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen inte längre 
uppfyller villkoren i artikel 9 a eller 9 c 
eller om det återtar något av de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f, 
inbegripet olösta frågor angående 
genomförandet av sin handlingsplan, är 
kommissionen bemyndigad att anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 36 om 
ändring av bilaga I, så att det landet avförs 
från förteckningen över förmånsländer 
inom den särskilda stimulansordningen.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdetullarna enligt Gemensamma 
tulltaxan för alla de produkter som 
förtecknas i bilagorna III och VII och som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
den särskilda stimulansordningen ska 
upphävas.

1. Värdetullarna enligt Gemensamma 
tulltaxan för alla de produkter som 
förtecknas i bilagorna III och VII och som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
den särskilda stimulansordningen ska 
upphävas enligt den tidsplan för 
tullbefrielse som avses i artikel 2.10 a 
(ny).

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De produkter som avses i punkt 1 
ska vara helt befriade från specifika tullar 
enligt Gemensamma tulltaxan, med 
undantag för produkter som även omfattas 
av en värdetull enligt Gemensamma 
tulltaxan. För produkter med KN-nummer 

2. De specifika tullarna enligt 
Gemensamma tulltaxan på de produkter 
som avses i punkt 1 ska upphävas enligt 
den tidsplan för tullbefrielse som avses i 
artikel 2.10 a (ny), med undantag för 
produkter som även omfattas av en 
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1704 10 90 ska den specifika tullen uppgå 
till högst 16 % av tullvärdet.

värdetull enligt Gemensamma tulltaxan. 
För produkter med KN-nummer 1704 10 
90 ska den specifika tullen uppgå till högst 
16 % av tullvärdet.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den dag då 
tullförmånerna inom ramen för den 
särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre beviljas ska 
kommissionen, med avseende på vart och 
ett av förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen, granska och övervaka 
hur ratificeringen och genomförandet i 
praktiken av de relevanta konventionerna 
framskrider, samt övervaka samarbetet 
mellan förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen och de 
berörda övervakningsorganen. I samband 
med detta ska kommissionen granska alla 
relevanta uppgifter, särskilt de berörda 
övervakningsorganens slutsatser och 
rekommendationer.

1. Från och med den dag då 
tullförmånerna inom ramen för den 
särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre beviljas ska 
kommissionen, med avseende på vart och 
ett av förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen, granska och övervaka 
hur ratificeringen och genomförandet i 
praktiken av de relevanta konventionerna 
framskrider, samt övervaka samarbetet 
mellan förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen och de 
berörda övervakningsorganen. I samband 
med detta ska kommissionen på ett 
transparent sätt och på grundval av 
objektiva kriterier bedöma de framsteg 
som förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen har gjort i 
genomförandet av sina handlingsplaner 
och granska alla relevanta uppgifter, 
särskilt de berörda övervakningsorganens 
slutsatser och rekommendationer och 
vederbörligen underbyggd information 
från enskilda medborgare, aktörer inom 
den privata sektorn, organisationer i det 
civila samhället, företrädare för 
fackföreningar och andra berörda parter, 
samt eventuella mottagna klagomål. 
Kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten ska ha regelbundna 
kontakter med det lokala och 
internationella civila samhället för att 
bedöma förmånsländernas 
genomförandeåtaganden. Härmed 
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inrättas en treårscykel för översyn, 
övervakning och bedömning 
(övervakningscykel).

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen ska 
samarbeta med kommissionen och lämna 
alla uppgifter som är nödvändiga för 
bedömning av huruvida de följer de 
bindande åtaganden som avses i artikel 9 d, 
e och f samt av dess situation vad avser 
artikel 9 b och 9 c.

2. Förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen ska 
samarbeta med kommissionen och lämna 
alla uppgifter som är nödvändiga för 
bedömning av huruvida de följer de 
bindande åtaganden som avses i artikel 9 d, 
inbegripet genomförandet av dess 
handlingsplan, e och f samt av dess 
situation vad avser artikel 9 b och 9 c.

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska, i tillämpliga 
fall tillsammans med utrikestjänsten, 
genomföra minst ett övervakningsuppdrag 
på hög nivå per övervakningscykel i 
förmånsländerna för att bedöma 
framstegen på plats, i enlighet med bland 
annat handlingsplanerna. Inom ramen 
för dessa uppdrag ska kommissionen 
samråda med det civila samhället och 
andra berörda parter som avses i 
artikel 35a i enlighet med de förfaranden 
och tidsfrister som kommissionen antagit 
och offentliggjort för sådant samråd. 
Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet och rådet 
informerade om uppdragens 
genomförande och resultat.
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Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I början av varje 
övervakningscykel ska kommissionen 
sända en relevant förteckning över frågor 
till varje förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen med en redogörelse 
för de genomförandefrågor som behöver 
tas upp under cykeln. Förteckningarna 
över frågor ska offentliggöras.

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Handlingsplanerna och 
kommissionens och Europeiska 
utrikestjänstens rekommendationer om 
prioriterade genomförandeåtgärder ska 
beaktas vid genomförandet av 
instrumentet enligt förordning (EU) 
2021/947, bland annat i syfte att 
tillhandahålla särskilt tekniskt bistånd, 
sakkunskap och rådgivning för att hjälpa 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen att uppfylla sina 
internationella åtaganden.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. I slutet av varje övervakningscykel 
ska kommissionen bedöma vilka 
riktmärken som har uppnåtts av 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen när det gäller 
genomförandet i praktiken av de relevanta 
konventionerna och vidta lämpliga 
åtgärder för upphävande av tullar i 
enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
lägga fram en lägesrapport för 
Europaparlamentet och för rådet om 
ratificeringen av de relevanta 
konventionerna, om huruvida 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen har efterlevt 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om hur 
konventionerna genomförs i praktiken.

1. Senast den 1 januari 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
lägga fram en lägesrapport för 
Europaparlamentet och för rådet om 
ratificeringen av de relevanta 
konventionerna, om huruvida 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen har efterlevt 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om hur 
konventionerna genomförs i praktiken, 
även på grundval av bedömningen av 
genomförandet av handlingsplanerna.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kommissionens och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänstens slutsatser om huruvida 
varje enskilt förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen iakttar sina 

(b) kommissionens och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänstens slutsatser om huruvida 
varje enskilt förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen iakttar sina 
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bindande åtaganden om att efterleva 
rapporteringsskyldigheten, samarbeta med 
de berörda övervakningsorganen i enlighet 
med de relevanta konventionerna och 
säkerställa att de genomförs i praktiken.

bindande åtaganden om att efterleva 
rapporteringsskyldigheten, samarbeta med 
de berörda övervakningsorganen i enlighet 
med de relevanta konventionerna och 
säkerställa att de genomförs i praktiken, 
inbegripet genom en bedömning av 
genomförandet av dess handlingsplan.

Rapporten får innehålla alla sådana 
uppgifter från alla källor som 
kommissionen anser vara lämpliga.

Rapporten får innehålla alla sådana 
uppgifter från alla källor som 
kommissionen anser vara lämpliga, 
inbegripet från det civila samhällets 
organisationer, näringslivsorganisationer 
och fackföreningar. Rapporten ska också 
uppmärksamma de ekonomiska 
konsekvenserna av import inom ramen 
för den särskilda stimulansordningen för 
EU:s tillverkare, särskilt i de fall där 
produkterna är mycket 
konkurrenskraftiga.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänsten ska när de drar sina 
slutsatser om huruvida de relevanta 
konventionerna genomförs i praktiken, 
bedöma de berörda övervakningsorganens 
slutsatser och rekommendationer samt, 
utan att föregripa andra källor, information 
som lämnats av Europaparlamentet eller 
rådet och av tredje parter, inbegripet 
myndigheter och internationella 
organisationer, civilsamhället och 
arbetsmarknadens parter.

3. Kommissionen och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänsten ska när de drar sina 
slutsatser om huruvida de relevanta 
konventionerna genomförs i praktiken, 
bedöma genomförandet av 
handlingsplanerna, också baserat på de 
berörda övervakningsorganens slutsatser 
och rekommendationer samt, utan att 
föregripa andra källor, information som 
lämnats av Europaparlamentet eller rådet 
och av tredje parter, inbegripet 
myndigheter och internationella 
organisationer, civilsamhället och 
arbetsmarknadens parter. Kommissionen, 
och i tillämpliga fall Europeiska 
utrikestjänsten, ska lämna 
rekommendationer om frågor och 
åtgärder som ska prioriteras under nästa 
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övervakningscykel, däribland om 
tillhandahållandet av tekniskt bistånd och 
utvecklingsstöd, beroende på vad som är 
lämpligt. Vid allvarliga brister i 
genomförandet av handlingsplanerna ska 
det i rapporten anges vilka åtgärder som 
krävs för att fortsätta genomförandet av 
villkoren i artikel 9 d.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillämpningen av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre ska tillfälligt dras tillbaka för 
alla eller vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen, om det landet inte 
efterlever de bindande åtaganden som 
avses i artikel 9 d, e och f eller 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen har lämnat en 
reservation som är förbjuden enligt någon 
av de relevanta konventionerna eller som 
inte är förenlig med den konventionens mål 
och syfte enligt artikel 9 c.

1. Tillämpningen av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre ska tillfälligt dras tillbaka för 
alla eller vissa produkter, inbegripet vissa 
sektorer, med ursprung i ett förmånsland 
inom den särskilda stimulansordningen, om 
det landet inte efterlever de bindande 
åtaganden som avses i artikel 9 d, e och f, 
inbegripet om allvarliga brister i 
genomförandet av den handlingsplan som 
avses i artikel 9 d identifieras, och det 
saknas konkreta tidsmässiga och rättsliga 
åtgärder, eller förmånslandet inom den 
särskilda stimulansordningen har lämnat en 
reservation som är förbjuden enligt någon 
av de relevanta konventionerna eller som 
inte är förenlig med den konventionens mål 
och syfte enligt artikel 9 c.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
de slutsatser som dras i den rapport som 
avses i artikel 14 eller av tillgängliga fakta, 
inbegripet bevisning som lämnats in genom 

3. Om kommissionen, på grundval av 
de slutsatser som dras i den rapport som 
avses i artikel 14 och av den uppföljning 
som förmånslandet inom den särskilda 
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ett klagomål, har rimliga skäl att betvivla 
att ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen efterlever de bindande 
åtagandena som avses i artikel 9 d, e och f, 
eller har lämnat en reservation som är 
förbjuden enligt någon av de relevanta 
konventionerna eller som inte är förenlig 
med den konventionens mål och syfte 
enligt artikel 9 c, ska kommissionen i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda ett 
förfarande för tillfälligt tillbakadragande av 
de tullförmåner som beviljats inom ramen 
för den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta.

stimulansordningen gjort av 
rekommendationerna och de prioriterade 
åtgärderna i den rapporten, eller på 
grundval av tillgängliga fakta, inbegripet 
bevisning som lämnats in genom ett 
klagomål, eller på grundval av 
information som lämnats av 
Europaparlamentet, särskilt inom ramen 
för den dialog som föreskrivs i artikel 35b, 
eller av rådet, har rimliga skäl att betvivla 
att ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen efterlever de bindande 
åtagandena som avses i artikel 9 d, e och f, 
inbegripet med avseende på 
genomförandet av dess handlingsplan, 
eller har lämnat en reservation som är 
förbjuden enligt någon av de relevanta 
konventionerna eller som inte är förenlig 
med den konventionens mål och syfte 
enligt artikel 9 c, ska kommissionen i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda ett 
förfarande för tillfälligt tillbakadragande av 
de tullförmåner som beviljats inom ramen 
för den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
antagandet av denna genomförandeakt 
och om hur den har följt upp den 
information som lagts fram av 
Europaparlamentet eller rådet.
Vid sin bedömning av huruvida 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen inte respekterar sina 
bindande åtaganden enligt artikel 9 d ska 
kommissionen särskilt beakta huruvida de 
berörda övervakningsorganen, fördrags- 
och övervakningsmekanismerna har 
signalerat en potentiellt allvarlig 
underlåtenhet att effektivt genomföra de 
relevanta konventionerna, på grundval av 
sådana indikatorer som
- inrättandet av 
undersökningskommissioner, 
undersökningsuppdrag, landsspecifika 
rapportörer eller andra 
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övervakningsmekanismer av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter eller 
generalförsamling eller ILO:s styrelse,
- slutsatser från FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, FN:s särskilda 
förfaranden eller andra oberoende 
människorättsexperter från FN,
- relevanta förfaranden inom ramen för 
ILO:s kommitté om tillämpning av 
normer, såsom införandet av en särskild 
paragraf,
- avgöranden och yttranden från 
internationella människorättsdomstolar,
- rapporter från framstående lokala och 
internationella människorättsgrupper,
- relevanta indikatorer för genomförandet 
i praktiken av multilaterala 
miljökonventioner och konventioner om 
goda styrelseformer.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet, rådet, det civila 
samhället och de berörda parter som 
avses i artikel 35a om de klagomål som 
mottagits och informera dem, samt 
klaganden, om den anser att klagomålet 
inte innehåller tillräcklig bevisning med 
avseende på de indikatorer som avses i 
denna artikel.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska se till att 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen ges alla möjligheter att 
samarbeta under den period som avses i 
punkt 4 b.

5. Kommissionen ska se till att 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen ges alla möjligheter att 
samarbeta och samverka för att ta itu med 
kränkningar av sina bindande åtaganden 
enligt punkt 3 under den period som avses 
i punkt 4 b.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
inklusive bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 
drar sina slutsatser.

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
inklusive bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen samt information 
som lämnats av Europaparlamentet och 
rådet samt av det civila samhällets 
organisationer, näringslivsorganisationer 
och fackföreningar. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 
drar sina slutsatser.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.  Inom tre månader efter det att den 
tidsfrist som anges i meddelandet har gått 
ut ska kommissionen besluta

7. Inom tre månader efter det att den 
tidsfrist som anges i meddelandet har gått 
ut ska kommissionen besluta

(a) att avsluta förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande, 

(a) att avsluta förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande, antingen på grund av att 
grunderna för rimliga tvivel inte bekräftas 
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i den bedömning som avses i punkt 6 eller 
på grund av att förmånslandet inom den 
särskilda stimulansordningen har åtagit 
sig att åtgärda kränkningar av sina 
bindande åtaganden enligt punkt 3,

(b) att tillfälligt upphäva de 
tullförmåner som beviljats inom den 
särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre.

(b) att tillfälligt upphäva de 
tullförmåner som beviljats inom den 
särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre.

Ändringsförslag 73

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 
39.2 anta en genomförandeakt om att 
avsluta förfarandet för tillfälligt 
upphävande. Den genomförandeakten ska 
bland annat vara grundad på inkommen 
bevisning.

8. Om kommissionen, på grundval av 
de uppgifter som avses i punkterna 5 och 
6, anser att ett tillfälligt tillbakadragande 
inte är motiverat, ska den i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 39.2 anta en genomförandeakt om 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande. Den genomförandeakten 
ska bland annat vara grundad på inkommen 
bevisning.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordning för hållbar 
utveckling och gott styre som avses i 

9. Om kommissionen, på grundval av 
resultatet av det samarbete och den 
samverkan och de slutsatser som avses i 
punkterna 5 och 6, och efter att ha hört 
Europaparlamentet, rådet, civilsamhället 
och de berörda parter som avses i artikel 
35a, anser att ett tillfälligt 
tillbakadragande är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 1 i denna artikel är den 
bemyndigad att anta delegerade akter, i 
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artikel 1.2 b. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet.

enlighet med artikel 36, för att ändra 
bilagorna I och II, i syfte att tillfälligt dra 
tillbaka de tullförmåner som beviljats inom 
ramen för den särskilda stimulansordning 
för hållbar utveckling och gott styre som 
avses i artikel 1.2 b. Kommissionen ska 
offentligt ange grunderna för att dra 
tillbaka förmånerna och fastställa 
riktmärken som förmånslandet bör 
uppfylla för att förmånerna ska 
återinföras. Den delegerade akt som antas 
av kommissionen får, vid behov och 
särskilt när kommissionen överväger ett 
delvist tillbakadragande, åtföljas av en 
analys av de socioekonomiska 
konsekvenserna av ett tillfälligt 
tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet, särskilt dess inverkan på 
de mänskliga rättigheterna, de mest 
utsatta delarna av befolkningen och 
kvinnors sysselsättning och egenmakt, i 
syfte att minimera de negativa 
socioekonomiska konsekvenserna för 
befolkningen i ett förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen och 
samtidigt maximera inflytandet på dess 
regering.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om kommissionen beslutar om ett 
tillfälligt tillbakadragande, ska den 
delegerade akten bli tillämplig sex 
månader efter det att den antogs.

10. Om kommissionen beslutar om ett 
tillfälligt tillbakadragande, ska den 
delegerade akten bli tillämplig en månad 
efter det att den antogs.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Under tillämpningen av ett 
tillfälligt tillbakadragande ska 
kommissionen fortsätta dialogen med 
förmånslandet, även inom den ram som 
avses i artikel 18a, i syfte att åtgärda 
orsakerna till det tillbakadragande som 
avses i punkt 3. Kommissionen ska 
regelbundet bedöma vilka konsekvenser 
tillbakadragandet får för åtgärdandet av 
kränkningarna, inbegripet i den rapport 
som avses i artikel 14. I detta syfte ska 
kommissionen regelbundet samråda med 
samhället och de berörda parter som 
avses i artikel 35a.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tullförmånsberättigat land ska 
omfattas av tullförmånerna enligt den 
särskilda ordning för de minst utvecklade 
länderna som avses i artikel 1.2 c, om 
landet enligt Förenta nationernas definition 
hör till de minst utvecklade länderna.

1. Ett tullförmånsberättigat land ska 
omfattas av tullförmånerna enligt den 
särskilda ordning för de minst utvecklade 
länderna som avses i artikel 1.2 c, om 
landet enligt Förenta nationernas definition 
hör till de minst utvecklade länderna och 
om landet uppfyller de villkor som avses i 
artikel 19.1.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen och, i tillämpliga 
fall, Europeiska utrikestjänsten, ska 
säkerställa att länder som omfattas av den 
särskilda ordning som avses i punkt 1 gör 
fortsatta och varaktiga framsteg mot att 
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ratificera de konventioner som förtecknas 
i bilaga VI. 
Vid genomförandet av instrumentet enligt 
förordning (EU) 2021/947 ska stöd till 
länder som omfattas av den särskilda 
ordning som avses i punkt 1 prioriteras i 
syfte att göra framsteg mot ratificeringen 
av de konventioner som förtecknas i 
bilaga VI.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett förmånsland inom ordningen Allt 
utom vapen inte längre uppfyller 
kriterierna i punkt 1 i denna artikel är 
kommissionen bemyndigad att anta 
delegerade akter, i enlighet med artikel 36, 
i syfte att ändra bilaga I, så att landet 
avförs från Allt utom vapen-ordningen 
efter en övergångsperiod på tre år från den 
dag då förmånslandet inom initiativet Allt 
utom vapen inte längre uppfyller 
kriterierna i punkt 1 i denna artikel. 

Om ett förmånsland inom ordningen Allt 
utom vapen inte längre uppfyller de 
ekonomiska kriterierna i punkt 1 i denna 
artikel är kommissionen bemyndigad att 
anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, i syfte att ändra bilaga I, så att 
landet avförs från Allt utom vapen-
ordningen efter en övergångsperiod på tre 
år från den dag då förmånslandet inom 
initiativet Allt utom vapen inte längre 
uppfyller de ekonomiska kriterierna i 
punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
En allmän översyn av landets status inom 
ramen för de förmånsordningar som 
avses i artikel 1.2 ska göras årligen inom 
ramen för ett samarbets-, partnerskaps- 
eller associeringsavtal som unionen har 
ingått med ett förmånsland. I detta syfte 
ska kommissionen, och i förekommande 
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fall Europeiska utrikestjänsten, och 
förmånslandet, se över frågorna som rör 
de villkor som anges i artikel 19.1, 
inbegripet eventuella klagomål som 
kommissionen tagit emot. Kommissionen, 
och i förekommande fall Europeiska 
utrikestjänsten, och förmånslandet, ska 
också se över hur ratificeringen 
fortskrider av de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI i enlighet med 
artikel 4.1a och framstegen som gjorts 
mot ratificering av de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI i enlighet med 
artikel 17.1a. Kommissionen och 
utrikestjänsten ska också samarbeta med 
mottagarländerna i syfte att göra framsteg 
mot ett fullständigt genomförande av de 
tre pelarna i FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter. 

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelser om tillfälligt 
tillbakadragande som gäller samtliga 

ordningar

Bestämmelser om stärkt engagemang och 
tillfälligt tillbakadragande som gäller 

samtliga ordningar

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillämpningen av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
får tillfälligt upphävas för samtliga eller 
vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland på följande grunder:

1. Tillämpningen av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
får tillfälligt dras tillbaka för samtliga eller 
vissa produkter, inbegripet vissa sektorer, 
med ursprung i ett förmånsland på följande 
grunder:

(a) Allvarligt och systematiskt 
åsidosättande av principerna i de 
konventioner som förtecknas i del A i 
bilaga VI.

(a) Allvarligt och systematiskt 
åsidosättande av principerna i de 
konventioner som förtecknas i del A i 
bilaga VI.  
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(aa) Underlåtenhet att fullgöra den 
skyldighet att ratificera dessa 
konventioner som avses i artikel 4.1 b. 

(b) Export av varor som tillverkats 
genom internationellt förbjudet barnarbete 
och tvångsarbete, inbegripet slaveri och 
fängelsearbete.

(b) Export av varor som tillverkats 
genom internationellt förbjudet barnarbete 
och tvångsarbete, inbegripet slaveri och 
fängelsearbete. 

(c) Allvarliga brister i tullkontrollerna 
av export eller transitering av narkotika 
(olagliga ämnen eller prekursorer) eller i 
samband med skyldigheten att återta 
förmånslandets egna medborgare eller 
allvarlig underlåtenhet att efterleva 
internationella konventioner om åtgärder 
mot terrorism och om penningtvätt.

(c) Allvarliga brister i tullkontrollerna 
av export eller transitering av narkotika 
(olagliga ämnen eller prekursorer) eller 
allvarlig underlåtenhet att efterleva 
internationella konventioner om åtgärder 
mot terrorism och om penningtvätt. 

(d) Allvarliga och systematiska fall av 
illojala handelsmetoder, även sådana som 
påverkar tillgången till råmaterial, vilka 
inverkar negativt på unionsindustrins 
situation och inte har åtgärdats av 
förmånslandet. För sådana illojala 
handelsmetoder som är förbjudna eller kan 
bli föremål för åtgärder enligt WTO-
avtalen ska tillämpningen av denna artikel 
grunda sig på ett förhandsavgörande om 
detta från det behöriga WTO-organets sida.

(d) Allvarliga och systematiska fall av 
illojala handelsmetoder, även sådana som 
påverkar tillgången till råmaterial, eller 
som identifierats inom ramen för en 
undersökning som slutförts enligt 
förordning 2015/1843, vilka inverkar 
negativt på unionsindustrins situation och 
inte har åtgärdats av förmånslandet. För 
sådana illojala handelsmetoder som är 
förbjudna eller kan bli föremål för åtgärder 
enligt WTO-avtalen ska tillämpningen av 
denna artikel grunda sig på ett 
förhandsavgörande om detta från det 
behöriga WTO-organets sida.

(e) Allvarlig och systematisk 
överträdelse av de mål för bevarande och 
förvaltning av fiskeresurser som har satts 
upp av de regionala fiskeriorganisationer 
eller internationella ordningar som unionen 
är part i.

(e) Allvarlig och systematisk 
överträdelse av de mål för bevarande och 
förvaltning av fiskeresurser som har satts 
upp av de regionala fiskeriorganisationer 
eller internationella ordningar som unionen 
är part i eller allvarliga kränkningar av de 
principer för anständigt arbete inom 
fiskesektorn i enlighet med vad som 
fastställs i ILO:s konvention nr 188 
(2007).
Ett tillfälligt tillbakadragande av de 
förmånsordningar som avses i artikel 1.2 
ska betraktas som en sista utväg när alla 
andra medel för att ta itu med de 
allvarliga och systematiska 
kränkningarna har misslyckats.
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Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpningen av punkt 1 a ska 
kommissionen särskilt beakta huruvida de 
berörda övervakningsorganen, fördrags- 
och övervakningsmekanismerna har 
signalerat potentiellt allvarliga och 
systematiska kränkningar av principerna i 
de relevanta konventionerna, på grundval 
av sådana indikatorer som
- inrättandet av 
undersökningskommissioner, 
undersökningsuppdrag, landsspecifika 
rapportörer eller andra 
övervakningsmekanismer av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter eller 
generalförsamling eller ILO:s styrelse,
- slutsatser från FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, FN:s särskilda 
förfaranden eller andra oberoende 
människorättsexperter från FN,
- relevanta förfaranden inom ramen för 
ILO:s kommitté om tillämpning av 
normer, såsom införandet av en särskild 
paragraf,
- avgöranden och yttranden från 
internationella människorättsdomstolar,
- rapporter från framstående lokala och 
internationella människorättsgrupper,
- relevanta indikatorer för genomförandet 
i praktiken av multilaterala 
miljökonventioner och konventioner om 
goda styrelseformer.

Ändringsförslag 84

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

2a. Kommissionen ska offentliggöra 
ett meddelande i Europeiska unionens 
officiella tidning och underrätta 
förmånslandet, Europaparlamentet och 
rådet om åsidosättandet av principerna i 
de internationella konventioner som 
förtecknas i bilaga VI kräver det, på 
grundval av tillgängliga bedömningar, 
kommentarer, beslut, rekommendationer 
och slutsatser från de berörda 
övervakningsorganen, eller på grundval 
av välgrundade farhågor som uttryckts av 
Europaparlamentet, rådet, internationella 
organisationer och det civila samhället, 
inbegripet fackföreningar, eller på 
grundval av ett klagomål.
Från och med dagen för anmälan och 
under ett år ska förmånslandet och 
kommissionen inleda ett stärkt 
engagemang, inom vilket landet åtar sig 
att anta tidsbundna färdplaner med 
konkreta åtgärder och hållbara lösningar 
på de allvarliga kränkningar som 
identifierats.
I de fall där kränkningarna har nått 
stadiet med allvarliga och systematiska 
kränkningar ska kommissionen 
omedelbart inleda förfarandet för det 
tillfälliga tillbakadragandet enligt 
artikel 19.4.
Kommissionen ska regelbundet samråda 
med Europaparlamentet och rådet under 
det stärkta engagemanget och samråda 
med det civila samhället och berörda 
parter i enlighet med artikel 35a.
Vid genomförandet av instrumentet enligt 
förordning (EU) 2021/947 ska stöd ges till 
förmånsländerna vid genomförandet av 
färdplanerna.
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Ändringsförslag 85

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om det anses nödvändigt får det 
stärkta engagemanget förlängas med 
ytterligare ett år. Kommissionen ska 
offentliggöra en förteckning över länder 
med vilka det stärkta engagemanget har 
förlängts till mer än ett år och vid behov 
regelbundet uppdatera förteckningen. De 
färdplaner som avses i punkt 2a ska 
offentliggöras.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, efter att ha 
mottagit ett klagomål eller på eget initiativ, 
anser att det på grundval av punkt 1 i 
denna artikel finns tillräckliga skäl för att 
tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för någon av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda förfarandet 
för tillfälligt tillbakadragande. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
antagandet av den genomförandeakten.

3. Om kommissionen, efter att ha 
mottagit ett klagomål, på grundval av 
information som lämnats av 
Europaparlamentet, särskilt inom ramen 
för den dialog som föreskrivs i artikel 35b, 
eller av rådet, eller på eget initiativ, anser 
att det finns tillräckliga skäl för att 
tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för någon av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2, 
på grund av att förmånslandet inte har 
uppfyllt sina åtaganden när det gäller den 
färdplan som avses i artikel 19.2a, eller 
mer generellt när det gäller det stärkta 
engagemanget, eller på grundval av andra 
skäl som anges i punkt 1 i denna artikel, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda förfarandet 
för tillfälligt tillbakadragande. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
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antagandet av denna genomförandeakt 
och om hur den har följt upp den 
information som lagts fram av 
Europaparlamentet eller rådet.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet, rådet, det civila 
samhället och de berörda parter som 
avses i artikel 35a om de klagomål som 
mottagits och informera dem, samt 
klaganden, om den anser att klagomålet 
inte innehåller tillräcklig bevisning med 
avseende på de indikatorer som avses i 
denna artikel. 

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska även 
offentliggöra ett tillkännagivande i 
Europeiska unionens officiella tidning om 
att ett förfarande för tillfälligt 
tillbakadragande har inletts och underrätta 
det berörda förmånslandet om detta. I 
meddelandet ska kommissionen

4. Kommissionen ska även 
offentliggöra ett tillkännagivande i 
Europeiska unionens officiella tidning om 
att ett förfarande för tillfälligt 
tillbakadragande har inletts och underrätta 
det berörda förmånslandet om detta och 
underrätta Europaparlamentet och rådet. 
I meddelandet ska kommissionen 

(a) ange tillräckliga skäl för 
genomförandeakten om inledande av ett 
förfarandet för tillfälligt tillbakadragande 
enligt punkt 3, 

(a) ange tillräckliga skäl för 
genomförandeakten om inledande av ett 
förfarandet för tillfälligt tillbakadragande 
enligt punkt 3, 

(b) fastställa att kommissionen kommer 
att övervaka och utvärdera situationen i det 
berörda förmånslandet under den 

(b) fastställa att kommissionen kommer 
att fortsätta dialogen inom ramen för det 
stärkta engagemanget samt övervaka och 
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övervaknings- och utvärderingsperiod som 
avses i punkt 5. 

utvärdera situationen i det berörda 
förmånslandet under den övervaknings- 
och utvärderingsperiod som avses i punkt 
5.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska se till att det 
berörda förmånslandet ges alla möjligheter 
att samarbeta under övervaknings- och 
utvärderingsperioden på sex månader 
från och med dagen för offentliggörandet 
av tillkännagivandet.

5. Kommissionen ska genomföra 
övervakning och utvärdering inom sex 
månader från offentliggörandet av det 
meddelande som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska se till att det berörda 
förmånslandet ges alla möjligheter att 
börja samverka och samarbeta när som 
helst under denna period.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som den anser vara nödvändiga, 
bland annat tillgängliga bedömningar, 
kommentarer, beslut, rekommendationer 
och slutsatser från de berörda 
övervakningsorganen samt relevanta 
uppgifter från andra källor, inbegripet 
bevisning som lämnats in genom ett 
klagomål eller tillhandahållits av tredje 
part, beroende på vad som är lämpligt. 
Kommissionen ska bedöma all relevant 
information när den drar sina slutsatser.

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som den anser vara nödvändiga, 
bland annat tillgängliga bedömningar, 
kommentarer, beslut, rekommendationer 
och slutsatser från de berörda 
övervakningsorganen samt relevanta 
uppgifter från andra källor, inbegripet från 
civilsamhällets organisationer, 
näringslivsorganisationer och 
fackföreningar samt bevisning som 
lämnats in genom ett klagomål eller 
tillhandahållits av tredje part, beroende på 
vad som är lämpligt, samt information som 
lämnats av Europarlamentet och rådet.
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Kommissionen ska bedöma all relevant 
information när den drar sina slutsatser 
och beakta de framsteg som 
förmånslandet gjort med avseende på 
genomförandet av sin färdplan inom 
ramen för det stärkta engagemang som 
avses i punkt 19.2a.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Inom tre månader från det att den 
period som avses i punkt 5 har löpt ut ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
det berörda förmånslandet om sina 
undersökningsresultat och slutsatser. 
Förmånslandet har rätt att lämna 
synpunkter på rapporten. Synpunkterna 
måste lämnas in inom en månad.

7. Inom en månad från det att den 
period som avses i punkt 5 har löpt ut, och 
efter att ha hört det civila samhället och 
de berörda parter som avses i artikel 35a, 
ska kommissionen lägga fram en rapport 
för det berörda förmånslandet om sina 
undersökningsresultat och slutsatser. 
Kommissionen ska lägga fram rapporten 
för Europaparlamentet och rådet. 
Förmånslandet har rätt att lämna 
synpunkter på rapporten. Synpunkterna 
måste lämnas in inom en månad.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 8 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom sex månader från det att den 
period som avses i punkt 4 b löpt ut ska 
kommissionen besluta

8. Inom två månader från det att den 
period som avses i punkt 4 b löpt ut ska 
kommissionen besluta

(a) att avsluta förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande, 

(a) att avsluta förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande, 
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(b) att tillfälligt upphäva de tullförmåner 
som beviljats inom ramen för de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2.

(b) att tillfälligt upphäva de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
de förmånsordningar som anges i artikel 
1.2.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om kommissionen anser att 
slutsatserna inte motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande ska den i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2 anta en genomförandeakt om 
avslutande av förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande. 

9. Om kommissionen, på grundval av 
de uppgifter som avses i punkt 6 och 7, 
anser att ett tillfälligt tillbakadragande inte 
är motiverat, ska den i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2 anta en genomförandeakt om 
avslutande av förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
de förmånsordningar som avses i artikel 
1.2. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet.

10. Om kommissionen, på grundval av 
de uppgifter som avses i punkt 6 och 7, 
anser att ett tillfälligt tillbakadragande är 
motiverat av de skäl som anges i punkt 1 i 
denna artikel är den bemyndigad att anta 
delegerade akter, i enlighet med artikel 36, 
för att ändra bilagorna I och II, i syfte att 
tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för de 
förmånsordningar som avses i artikel 1.2. 
Kommissionen ska offentligt ange 
grunderna för att dra tillbaka förmånerna 
och fastställa riktmärken som 
förmånslandet bör uppfylla för att 
förmånerna ska återinföras. Den 
delegerade akt som antas av 
kommissionen får, vid behov och särskilt 
när kommissionen överväger ett delvist 
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tillbakadragande, åtföljas av en analys av 
de socioekonomiska konsekvenserna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet, särskilt dess inverkan på 
de mänskliga rättigheterna, de mest 
utsatta delarna av befolkningen och 
kvinnors sysselsättning och egenmakt, i 
syfte att minimera de negativa 
socioekonomiska konsekvenserna för 
befolkningen i ett förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen och 
samtidigt maximera inflytandet på dess 
regering. 

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Om kommissionen beslutar om ett 
tillfälligt tillbakadragande, ska den 
delegerade akten bli tillämplig sex 
månader efter det att den antogs.

12. Om kommissionen beslutar om ett 
tillfälligt tillbakadragande, ska den 
delegerade akten bli tillämplig en månad 
efter det att den antogs.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Under tillämpningen av ett 
tillfälligt tillbakadragande ska 
kommissionen fortsätta dialogen med 
förmånslandet, även inom den ram som 
avses i artikel 18a, i syfte att åtgärda 
orsakerna till det tillbakadragande som 
avses i punkt 1. Kommissionen ska 
regelbundet bedöma vilka konsekvenser 
tillbakadragandet får för åtgärdandet av 
kränkningarna och ska i detta syfte 
samråda med det civila samhället och de 
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berörda intressenter som avses i artikel 
35a.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Om kommissionen anser att det 
finns tillräcklig bevisning för att motivera 
ett tillfälligt tillbakadragande av det skäl 
som anges i punkt 1 a och om kränkningen 
är särskilt allvarlig och kräver snabba 
insatser med hänsyn till de specifika 
omständigheterna i förmånslandet, ska den 
inleda förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande i enlighet med punkterna 
3–15. Den period som avses i punkt 4 b 
minskas dock till två månader och den 
tidsfrist som avses i punkt 8 förkortas till 
fem månader.

16. Om kommissionen anser att det 
finns tillräcklig bevisning för att motivera 
ett tillfälligt tillbakadragande av det skäl 
som anges i punkt 1 a och om kränkningen 
är särskilt allvarlig och kräver snabba 
insatser med hänsyn till de specifika 
omständigheterna i förmånslandet, ska den 
inleda förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande i enlighet med punkterna 
3–15. Den period som avses i punkt 5 
minskas dock till en månad och den 
tidsfrist som avses i punkt 8 förkortas till 
tre månader.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Om kommissionen beslutar om 
tillfälligt tillbakadragande enligt punkt 16 i 
den här artikeln antas en sådan delegerad 
akt i enlighet med artikel 37 och den ska 
tillämpas en månad efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

17. Om kommissionen beslutar om 
tillfälligt tillbakadragande enligt punkt 16 i 
den här artikeln antas en sådan delegerad 
akt i enlighet med artikel 37 och den ska 
tillämpas 15 dagar efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En undersökning ska inledas på 
begäran av en medlemsstat, en juridisk 
person eller en sammanslutning som inte är 
en juridisk person och som agerar på 
unionstillverkarnas vägnar, eller på 
kommissionens eget initiativ, om det är 
uppenbart för kommissionen, på grundval 
av de faktorer som anges i artikel 23, att 
det föreligger tillräcklig prima facie-
bevisning för att motivera ett sådant 
inledande. Begäran om att inleda en 
undersökning ska innehålla bevis för att 
villkoren för att införa skyddsåtgärden 
enligt artikel 2.1 är uppfyllda. Begäran ska 
normalt innehålla följande uppgifter: 
Kommissionen ska i möjligaste mån pröva 
riktigheten och tillförlitligheten hos den 
bevisning som läggs fram i ansökan, för att 
fastställa om prima facie-bevisningen är 
tillräcklig för att motivera att en 
undersökning inleds.

2. En undersökning ska inledas på 
begäran av en medlemsstat, 
Europaparlamentet, en juridisk person 
eller en sammanslutning som inte är en 
juridisk person och som agerar på 
unionstillverkarnas vägnar, eller på 
kommissionens eget initiativ, om det är 
uppenbart för kommissionen, på grundval 
av de faktorer som anges i artikel 23, att 
det föreligger tillräcklig prima facie-
bevisning för att motivera ett sådant 
inledande. Begäran om att inleda en 
undersökning ska innehålla bevis för att 
villkoren för att införa skyddsåtgärden 
enligt artikel 2.1 är uppfyllda. Begäran ska 
normalt innehålla följande uppgifter: 
Kommissionen ska i möjligaste mån pröva 
riktigheten och tillförlitligheten hos den 
bevisning som läggs fram i ansökan, för att 
fastställa om prima facie-bevisningen är 
tillräcklig för att motivera att en 
undersökning inleds.

 

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undersökningen, inbegripet de steg 
i förfarandet som avses i artiklarna 25, 26 
och 27, ska slutföras inom 12 månader från 
det att den inleddes.

4. Undersökningen, inbegripet de steg 
i förfarandet som avses i artiklarna 25, 26 
och 27, ska slutföras inom 9 månader från 
det att den inleddes.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4a. Kommissionen ska anta offentliga 
riktlinjer som innehåller alla relevanta 
uppgifter till stöd för unionstillverkare 
när den begär att en undersökning 
avseende skyddsåtgärder ska inledas, även 
när det gäller vilken typ av uppgifter som 
ska lämnas för att fastställa förekomsten 
av allvarliga störningar för eller hot om 
allvarliga störningar för 
unionstillverkare, i enlighet med 
artikel 22.1 och artikel 23.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska tillhandahålla 
standardiserade frågeformulär och 
formulär på alla officiella EU-språk som 
unionstillverkare kan lämna till 
kommissionen i syfte att lägga fram 
bevisning för att allvarliga störningar 
eller hot därom föreligger.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. För att få tillgång till relevanta 
uppgifter och handlingar på ett billigare 
och mer tidsbesparande sätt ska den 
hjälpcentral för små och medelstora 
företag som inrättats genom förordning 
(EU) 2016/1036 göras tillgänglig för 
undersökningar avseende skyddsåtgärder 
enligt denna förordning.

Ändringsförslag 104
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Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det med stöd av de fakta som 
framkommit kan fastställas att villkoren i 
artikel 22.1 är uppfyllda ska kommissionen 
anta en genomförandeakt för att återinföra 
tullarna enligt Gemensamma tulltaxan i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.3. Den 
genomförandeakten ska träda i kraft inom 
en månad från den dag då den 
offentliggjordes i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Om det med stöd av de fakta som 
framkommit kan fastställas att villkoren i 
artikel 22.1 är uppfyllda ska kommissionen 
anta en genomförandeakt för att återinföra 
tullarna enligt Gemensamma tulltaxan i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2. Den 
genomförandeakten ska träda i kraft inom 
en månad från den dag då den 
offentliggjordes i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det med stöd av de fakta som 
framkommit kan fastställas att villkoren i 
artikel 22.1 inte är uppfyllda ska 
kommissionen anta en genomförandeakt 
om att avsluta undersökningen i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.3. Den genomförandeakten ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Om ingen 
genomförandeakt offentliggörs inom den 
period som avses i artikel 24.4 ska 
undersökningen anses avslutad och 
eventuella genomförandeakter som antagits 
i enlighet med artikel 25 ska automatiskt 
upphöra att gälla. Eventuella tullar enligt 
Gemensamma tulltaxan som tagits ut som 
en följd av dessa genomförandeakter ska 
återbetalas.

Om det med stöd av de fakta som 
framkommit kan fastställas att villkoren i 
artikel 22.1 inte är uppfyllda ska 
kommissionen anta en genomförandeakt 
om att avsluta undersökningen i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 39.2. Den genomförandeakten ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Om ingen 
genomförandeakt offentliggörs inom den 
period som avses i artikel 24.4 ska 
undersökningen anses avslutad och 
eventuella genomförandeakter som antagits 
i enlighet med artikel 25 ska automatiskt 
upphöra att gälla. Eventuella tullar enligt 
Gemensamma tulltaxan som tagits ut som 
en följd av dessa genomförandeakter ska 
återbetalas.

Ändringsförslag 106
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Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tullar enligt Gemensamma tulltaxor ska 
återinföras helt eller delvis för så lång tid 
som är nödvändigt för att motverka 
unionstillverkarnas försämrade 
ekonomiska eller finansiella situation, eller 
för så lång tid som risken för en försämring 
föreligger. Tullarna får återinföras för en 
period på högst tre år, som dock i 
vederbörligen motiverade fall kan 
förlängas.

Tullar enligt Gemensamma tulltaxor ska 
återinföras helt eller delvis för så lång tid 
som är nödvändigt för att motverka 
unionstillverkarnas försämrade 
ekonomiska eller finansiella situation, eller 
för så lång tid som risken för en försämring 
föreligger. Tullarna får återinföras för en 
period på högst fyra år, som dock i 
vederbörligen motiverade fall kan 
förlängas.

Om det föreligger tillräcklig prima facie-
bevisning för att ett upphävande av de 
allmänna skyddsåtgärderna sannolikt 
skulle leda till fortsatta eller 
återkommande allvarliga störningar för 
EU-tillverkare, ska kommissionen anse att 
en sådan översyn är motiverad i syfte att 
ytterligare utvidga åtgärderna.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av avsnitt I i detta kapitel, ska 
kommissionen den 1 januari varje år, på 
eget initiativ och i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2, anta en genomförandeakt om att dra 
in de tullförmåner som avses i artiklarna 7 
och 12 för produkter s som omfattas av 
avdelningarna enligt det allmänna 
preferenssystemet S-11a och S-11b eller 
av KN-numren 2207 10 00, 2207 20 00, 
2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 
38249956, 38249957, 38249992, 
38248400, 38248500, 38248600, 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av avsnitt I i detta kapitel, ska 
kommissionen den 1 januari varje år, på 
eget initiativ och i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2, anta en genomförandeakt om att dra 
in de tullförmåner som avses i artiklarna 7, 
12 och 18 för import av produkter som har 
sitt ursprung i ett förmånsland och som 
omfattas av KN-numren 100610, 100620 
och 100630,
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38248700, 38248800, 38249993 och 
38249996, om importen av dessa 
produkter har sitt ursprung i ett 
förmånsland och det totala värdet:
(a) för produkter som omfattas av KN-
numren 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 
10, 3814 00 90, 3820 00 00 och 38249956, 
38249957, 38249992, 38248400, 
38248500, 38248600, 38248700, 
38248800, 38249993 och 38249996 
överstiger den procentsats som avses i 
punkt 1 i bilaga IV av värdet av unionens 
import av samma produkter från alla länder 
och territorier som anges i kolumnerna A 
och B i bilaga I under ett kalenderår, 

(a) överstiger den procentsats som 
avses i punkt 3a i bilaga IV av värdet av 
unionens import av samma produkter från 
alla länder och territorier som anges i 
kolumn C i bilaga I under ett kalenderår, 

(b) för produkter som omfattas av 
avdelningarna enligt det allmänna 
preferenssystemet S-11a och S-11b 
överstiger den procentsats som avses i 
punkt 3 i bilaga IV av värdet av unionens 
import av produkter som omfattas av 
avdelningarna enligt det allmänna 
preferenssystemet S-11a och S-11b från 
alla länder och territorier som anges i 
kolumnerna A och B i bilaga I under ett 
kalenderår.

utgår

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom ordningen Allt 
utom vapen eller på länder som i fråga om 
de relevanta produkter som avses i punkt 1 
står för mindre än 6 % av den totala 
importen till unionen av dessa produkter. 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på länder 
som i fråga om de relevanta produkter som 
avses i punkt 1 står för mindre än 6 % av 
den totala importen till unionen av dessa 
produkter. 

3. Indragningen av tullförmånerna ska 
börja tillämpas två månader efter den dag 
då kommissionens genomförandeakt om 
detta har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

3. Indragningen av tullförmånerna ska 
börja tillämpas två månader efter den dag 
då kommissionens genomförandeakt om 
detta har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 29a
1. Utan att det påverkar 
tillämpningen av avsnitt I i detta kapitel, 
ska kommissionen den 1 januari varje år, 
på eget initiativ och i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2, anta en genomförandeakt om att dra 
in de tullförmåner som avses i artiklarna 
7 och 12 för produkter som omfattas av 
avdelningarna enligt det allmänna 
preferenssystemet S-11a och S-11b eller 
av KN-numret om importen av dessa 
produkter har sitt ursprung i ett 
förmånsland och det totala värdet: 
(a)  för produkter som omfattas av 
avdelningarna enligt det allmänna 
preferenssystemet S-11a och S-11b 
överstiger den procentsats som avses i 
punkt 3 i bilaga IV av värdet av unionens 
import av produkter som omfattas av 
avdelningarna enligt det allmänna 
preferenssystemet S-11a och S-11b från 
alla länder och territorier som anges i 
kolumn C i bilaga I under ett kalenderår, 
(b) för produkter som omfattas av KN-
numret 1701 den procentsats som avses i 
punkt 3a i bilaga IV av värdet av 
unionens import av samma produkter 
från alla länder och territorier som anges 
i kolumn C i bilaga I under ett 
kalenderår.
2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
förmånsländerna inom ordningen Allt 
utom vapen eller på länder som i fråga 
om de relevanta produkter som avses i 
punkt 1 står för mindre än 6 % av den 
totala importen till unionen av dessa 
produkter.
3. Indragningen av tullförmånerna 
ska börja tillämpas två månader efter den 
dag då kommissionens genomförandeakt 
om detta har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 109
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Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
avsnitt I i detta kapitel, ska kommissionen, 
på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat och i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.3, efter samråd med kommittén för den 
berörda gemensamma organisationen av 
marknaden för jordbruks- och 
fiskeriprodukter, anta en genomförandeakt 
om att upphäva förmånsordningarna för de 
produkter som förtecknas i bilaga I till 
EUF-fördraget, om denna import orsakar, 
eller riskerar att orsaka, allvarliga 
störningar på unionens marknader, särskilt 
i ett eller flera av de yttersta randområdena, 
eller på regleringsmekanismerna på dessa 
marknader.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
avsnitt I i detta kapitel, ska kommissionen, 
på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat och i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.3, efter samråd med kommittén för den 
berörda gemensamma organisationen av 
marknaden för jordbruks- och 
fiskeriprodukter, anta en genomförandeakt 
om att upphäva förmånsordningarna för de 
produkter som förtecknas i bilaga I till 
EUF-fördraget, såsom ris och socker, om 
denna import orsakar, eller riskerar att 
orsaka, allvarliga störningar på unionens 
marknader, särskilt i ett eller flera av de 
yttersta randområdena, eller på 
regleringsmekanismerna på dessa 
marknader.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om avsnitt I i detta kapitel 
tillämpas på produkter som ingår i kapitlen 
1–24 i Gemensamma tulltaxan enligt 
förordning (EEG) nr 2658/87 och som har 
sitt ursprung i ett förmånsland, ska den 
period som avses i artikel 24.4 i denna 
förordning förkortas till två månader

2. Om avsnitt I i detta kapitel 
tillämpas på produkter som ingår i kapitlen 
1–24 i Gemensamma tulltaxan enligt 
förordning (EEG) nr 2658/87 och som har 
sitt ursprung i ett förmånsland, ska den 
period som avses i artikel 24.4 i denna 
förordning förkortas till två månader

(a) om det berörda förmånslandet inte 
följer reglerna om ursprung eller deltar i 
det administrativa samarbete som avses i 
artikel 21, eller 

(a) om det berörda förmånslandet inte 
följer reglerna om ursprung eller deltar i 
det administrativa samarbete som avses i 
artikel 21, eller

(b) om importen av produkter i kapitlen 
1–24 i Gemensamma tulltaxan enligt 
förordning (EEG) nr 2658/87, inom ramen 
för de förmånsordningar som beviljats 

(b) Om den bevisning som lagts fram 
av unionstillverkarna gör det möjligt för 
kommissionen att fastställa att importen 
av produkter i kapitlen 1–24 i 
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enligt denna förordning, kraftigt överstiger 
det berörda förmånslandets normala 
exportvolym.

Gemensamma tulltaxan enligt förordning 
(EEG) nr 2658/87, inom ramen för de 
förmånsordningar som beviljats enligt 
denna förordning, kraftigt överstiger det 
berörda förmånslandets normala 
exportvolym. Kommissionen ska klargöra 
vilka kriterier som ska uppfyllas för att 
uppfylla kravet på volymer som ”kraftigt 
överstiger”.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kumuleringen kommer att inverka 
positivt på den regionala integrationen.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid bedömningen av om ansökan är 
motiverad med hänsyn till förmånslandets 
specifika behov vad gäller handel, 
ekonomiskt bistånd och utveckling, särskilt 
på grundval av den information som 
lämnats av det landet, ska kommissionen ta 
hänsyn till i hur stor utsträckning 
förmånslandet är beroende av integrerad 
produktion med de tredjeländer som berörs 
av ansökan, vilka effekterna är av ett 
sådant beroende för förmånslandet, hur 
betydelsefulla de sektorer som har en sådan 
integrerad produktion är för 
förmånslandets ekonomi och framtida 
utvecklingsperspektiv med avseende på 
produkterna i fråga.

4. Vid bedömningen av om ansökan är 
motiverad med hänsyn till förmånslandets 
specifika behov vad gäller handel, 
ekonomiskt bistånd och utveckling, särskilt 
på grundval av den information som 
lämnats av det landet, ska kommissionen ta 
hänsyn till i hur stor utsträckning 
förmånslandet är beroende av integrerad 
produktion med de tredjeländer som berörs 
av ansökan, vilka effekterna är av ett 
sådant beroende för förmånslandets 
hållbara utveckling, hur betydelsefulla de 
sektorer som har en sådan integrerad 
produktion är för förmånslandets ekonomi 
och framtida utvecklingsperspektiv med 
avseende på produkterna i fråga, inbegripet 
genom att beakta alla positiva effekter på 
fattigdomsutrotning, ekonomisk 



RR\1256203SV.docx 75/161 PE703.100v02-00

SV

diversifiering och positiva effekter på de 
lokala befolkningarna samt de samlade 
effekterna på den regionala integrationen. 

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan kommissionen fattar beslut 
om en ansökan ska den ge förmånslandet 
tillfälle att framföra sina synpunkter.

5. Innan kommissionen fattar beslut 
om en ansökan ska den ge förmånslandet, 
samt andra länder som påverkas, särskilt 
förmånsländer inom Allt utom vapen-
ordningen, tillfälle att framföra sina 
synpunkter.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
I enlighet med EU:s strategi ”Aid for 
Trade” och finansieringsinstrument för 
utveckling, ska det säkerställas att 
instrumentet enligt förordning (EU) 
2021/947, inbegripet blandfinansiering 
och garantier, stöder förmånsländerna 
fullt ut genom tillämpning av de förmåner 
som beviljas genom denna förordning och 
främjar deras produktionskapacitet och 
ekonomiska diversifiering och 
exportdiversifiering, särskilt vad gäller 
hållbara produkter, mervärde och 
inkluderande hållbarhet.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Kommissionen ska föra en regelbunden 
dialog med företrädare för det civila 
samhället och berörda parter för att se 
över, övervaka och utvärdera 
genomförandet av denna förordning, 
inbegripet när det gäller de bindande 
åtaganden som avses i artikel 9 d, e och f 
och de handlingsplaner som lämnas in 
inom ramen för ansökningar till den 
särskilda stimulansordningen. När så är 
relevant ska kommissionen anta 
offentliga förfaranden och tidsfrister för 
samråd med det civila samhället och 
berörda parter.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 35b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35b
För att stärka dialogen mellan unionens 
institutioner, särskilt Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen, och för att 
säkerställa större transparens och 
ansvarsskyldighet, får Europaparlamentet 
uppmana kommissionen och, när så är 
lämpligt, rådet, att inställa sig i det 
behöriga utskottet för att särskilt 
diskutera den förteckning över frågor som 
avses i artikel 13.2b, tillämpningen av 
denna förordning och behovet av ett 
tillfälligt tillbakadragande av 
förmånsordningarna enligt artikel 15 och 
artikel 19.

Ändringsförslag 117
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Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2027 och vart tredje år 
därefter ska kommissionen till 
Europaparlamentet och till rådet överlämna 
en rapport som beskriver effekterna av 
systemet och som omfattar den senaste 
treårsperioden och samtliga de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2.

Senast den 1 januari 2027 och vart tredje år 
därefter ska kommissionen till 
Europaparlamentet och till rådet överlämna 
en rapport som beskriver effekterna av 
systemet, och de framsteg som gjorts i 
förhållande till målen och villkoren i 
denna förordning, och som omfattar den 
senaste treårsperioden och samtliga de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2. 
Rapporten ska innehålla en beskrivning 
av effekterna och användningen av 
handelsförmåner, och den ska inriktas på 
utvecklings- och exportpotentialen i de 
mest konkurrenskraftiga 
förmånsländerna inom det allmänna 
preferenssystemet, särskilt de länder som 
omfattas av det allmänna 
preferenssystemet och som närmar sig 
status som högre medelinkomstländer, 
även när det gäller inverkan på EU:s 
industri när det gäller konkurrenskraftiga 
produkter.

Senast den 1 januari 2030 ska 
kommissionen till Europaparlamentet och 
till rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning. Den 
rapporten kan, om lämpligt, åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Senast den 1 januari 2029 ska 
kommissionen till Europaparlamentet och 
till rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning. I 
rapporten ska man särskilt

 bedöma produktomfattningens 
lämplighet i förhållande till målen för 
utveckling, fattigdomsutrotning och 
ekonomisk diversifiering och i 
förhållande till de bredare målen för och 
genomförandet av den europeiska gröna 
given, i linje med utvecklingen av 
unionens normativa miljö, samt 
möjligheten att införa ordningar för att 
underlätta handeln med hållbara 
produkter i enlighet med relevant EU-
lagstiftning med förmånsländerna, 
 bedöma konsekvenserna av 
ändringarna av ILO:s deklaration om 
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grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet, särskilt i syfte att eventuellt 
inbegripa hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen som en grundläggande 
princip och i syfte att ändra bilaga VI i 
enlighet med detta,
 bedöma skyddsåtgärdernas 
effektivitet. 
Rapporten ska, om lämpligt, åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelser för tillämpningen av artikel 
8 

Bestämmelser för tillämpningen av artikel 
8, artikel 29 och artikel 29a

1. Artikel 8 ska tillämpas när den 
procentsats som avses i punkt 1 i den 
artikeln överstiger 47 %. 

1. Artikel 8 ska tillämpas när den 
procentsats som avses i punkt 1 i den 
artikeln överstiger 47 %. 

2. Artikel 8 ska tillämpas för var och 
en av avdelningarna S-2a, S-3 och S-5 
enligt det allmänna preferenssystemet i 
bilaga III när den procentsats som avses i 
punkt 1 i den artikeln överstiger 17,5 %.

2. Artikel 8 ska tillämpas för var och 
en av avdelningarna S-2a, S-3 och S-5 
enligt det allmänna preferenssystemet i 
bilaga III när den procentsats som avses i 
punkt 1 i den artikeln överstiger 17,5 %. 

3. Artikel 8 ska tillämpas för var och 
en av avdelningarna S-11a och S-11b 
enligt det allmänna preferenssystemet i 
bilaga III när den procentsats som avses i 
punkt 1 i den artikeln överstiger 37 %.

3. Artikel 8 och artikel 29a ska 
tillämpas för var och en av avdelningarna 
S-11a och S-11b enligt det allmänna 
preferenssystemet i bilaga III när den 
procentsats som avses i punkt 1 i den 
artikeln överstiger 37 %. 

3a. Artikel 29 och artikel 29a ska 
tillämpas på produkter som omfattas av 
KN-numren 100610, 100620, 100630 och 
1701 när den procentsats som avses i 
punkt 1 i den artikeln överstiger 10 %.

Ändringsförslag 119
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Förslag till förordning
BILAGA VI – ny:

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA VI BILAGA VI

Konventioner som avses i artiklarna 9 och 
19.1 a

Konventioner som avses i artiklarna 9 och 
19.1 a

FN- och ILO-konventioner om 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
arbetstagares rättigheter 

FN- och ILO-konventioner om 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
arbetstagares rättigheter 

1. Konventionen om förebyggande 
och bestraffning av brottet folkmord (1948) 

1. Konventionen om förebyggande 
och bestraffning av brottet folkmord (1948) 

1a. Romstadgan för Internationella 
brottmålsdomstolen (1998)

2. Internationella konventionen om 
avskaffandet av alla former av 
rasdiskriminering (1965) 

2. Internationella konventionen om 
avskaffandet av alla former av 
rasdiskriminering (1965) 

3. Internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter 
(1966) 

3. Internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter 
(1966) 

3a. Det första fakultativa protokollet 
till internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter 
(1966) 
3b. Det andra fakultativa protokollet 
till den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 
som eftersträvar avskaffande av 
dödsstraff (1989)

4. Internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (1966) 

4. Internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (1966) 

5. Konventionen om avskaffande av 
all slags diskriminering av kvinnor (1979) 

5. Konventionen om avskaffande av 
all slags diskriminering av kvinnor (1979) 

6. Konventionen mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning (1984) 

6. Konventionen mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning (1984) 

7. Konventionen om barnets rättigheter 
(1989) 

7. Konventionen om barnets rättigheter 
(1989) 

8. Det fakultativa protokollet till 
konventionen om barnets rättigheter vid 

8. Det fakultativa protokollet till 
konventionen om barnets rättigheter vid 



PE703.100v02-00 80/161 RR\1256203SV.docx

SV

indragning av barn i väpnade konflikter 
(2000) 

indragning av barn i väpnade konflikter 
(2000) 

9. Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (2007) 

9. Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (2007) 

10. Konventionen angående tvångs- eller 
obligatoriskt arbete, nr 29 (1930) 

10. Konventionen angående tvångs- eller 
obligatoriskt arbete, nr 29 (1930) 

11. Konvention angående föreningsfrihet 
och skydd för organisationsrätten, nr 87 
(1948) 

11. Konvention angående föreningsfrihet 
och skydd för organisationsrätten, nr 87 
(1948) 

12. Konventionen om yrkesinspektion, nr 
81 (1947) 

12. Konventionen om yrkesinspektion, nr 
81 (1947) 

13. Konventionen angående 
tillämpning av principerna för 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten, nr 98 (1949) 

13. Konventionen angående 
tillämpning av principerna för 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten, nr 98 (1949) 

14. Konventionen angående lika lön för 
män och kvinnor för arbete av lika värde, 
nr 100 (1951) 

14. Konventionen angående lika lön för 
män och kvinnor för arbete av lika värde, 
nr 100 (1951) 

15. Konventionen angående 
avskaffande av tvångsarbete, nr 105 (1957) 

15. Konventionen angående 
avskaffande av tvångsarbete, nr 105 (1957)  

16. Konventionen angående 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning, nr 111 (1958) 

16. Konventionen angående 
diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning, nr 111 (1958) 

17. Konvention om minimiålder för 
tillträde till arbete, nr 138 (1973) 

17. Konvention om minimiålder för 
tillträde till arbete, nr 138 (1973) 

18. Konventionen om samråd på 
trepartsbasis, nr 144 (1976) 

18. Konventionen om samråd på 
trepartsbasis, nr 144 (1976) 

19. Konventionen om förbud mot och 
omedelbara åtgärder för att avskaffa de 
värsta formerna av barnarbete, nr 182 
(1999) 

19. Konventionen om förbud mot och 
omedelbara åtgärder för att avskaffa de 
värsta formerna av barnarbete, nr 182 
(1999) 

Konventioner rörande klimat, miljö och 
principerna för goda styrelseformer 

Konventioner rörande klimat, miljö och 
principerna för goda styrelseformer 

20. Konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter (1973) 

20. Konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter (1973) 

21. Montrealprotokollet om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet (1987) 

21. Montrealprotokollet om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet (1987)

22. Konventionen om kontroll av 
gränsöverskridande transporter och om 
slutligt omhändertagande av riskavfall 
(1989) 

22. Konventionen om kontroll av 
gränsöverskridande transporter och om 
slutligt omhändertagande av riskavfall 
(1989) 
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23. Konventionen om biologisk mångfald 
(1992) 

23. Konventionen om biologisk mångfald 
(1992) 

24. FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (1992) 

24. FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (1992) 

25. Cartagenaprotokollet om biosäkerhet 
(2000)

25. Cartagenaprotokollet om biosäkerhet 
(2000)

26. Stockholmskonventionen om 
långlivade organiska föreningar (2001)

26. Stockholmskonventionen om 
långlivade organiska föreningar (2001)

27. Parisavtalet om klimatförändringar 
(2015)

27. Parisavtalet om klimatförändringar 
(2015)

28. FN:s allmänna narkotikakonvention 
(1961)

28. FN:s allmänna narkotikakonvention 
(1961)

29. FN:s konvention om psykotropa ämnen 
(1971)

29. FN:s konvention om psykotropa ämnen 
(1971)

30. FN:s konvention om bekämpande av 
illegal handel med narkotika och 
psykotropa ämnen (1988)

30. FN:s konvention om bekämpande av 
illegal handel med narkotika och 
psykotropa ämnen (1988)

31. FN:s konvention mot korruption (2004) 31. FN:s konvention mot korruption (2004)

32. Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet (2000)

32. Förenta nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet (2000)
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MOTIVERING

Sedan 1971 har EU beviljat utvecklingsländer autonoma handelsförmåner inom ramen för sitt 
allmänna preferenssystem (GSP) som baseras på Världshandelsorganisationens ”klausul om 
särbehandling”. Det allmänna preferenssystemets huvudsyfte är att utrota fattigdom, främja 
hållbar utveckling, diversifiera förmånsländernas ekonomier samt att bättre integrera 
förmånsländerna i världsekonomin. Det allmänna preferenssystemet omfattar över 60 länder 
och två miljarder människor i världen. Den nuvarande förordningen om det allmänna 
preferenssystemet upphör att gälla i slutet av 2023. Kommissionens förslag för det allmänna 
preferenssystemet för 2024–2033 bibehåller i stora drag det nuvarande allmänna 
preferenssystemet, och inför vissa nya inslag. Uppdelningen av det allmänna preferenssystemet 
i tre olika system bibehålls: Standardordningen (standard GSP), den särskilda 
stimulansordningen (GSP+) och Allt utom vapen som automatiskt beviljas de minst utvecklade 
länderna. 

 
I kommissionens konsekvensbedömning fastställdes vissa brister i den nuvarande GSP-
förordningen. Det allmänna preferenssystemets potential att bidra till hållbar utveckling och 
gott styre i förmånsländer har inte utnyttjats fullt ut. Det allmänna preferenssystemet har inte 
en tillräckligt stor inverkan på mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, gott styre och 
hållbar utveckling. I synnerhet när det gäller den särskilda stimulansordningen har ett 
grundläggande problem varit otillräcklig information om övervakningsprocessen för den 
särskilda stimulansordningen.

Dessutom har det allmänna preferenssystemets potential att bidra till fattigdomsutrotning inte 
utnyttjats fullt ut. En del förmånsländer, särskilt de mest behövande, har en mycket begränsad 
utnyttjandegrad när det gäller GSP-förmåner, och har en begränsad exportdiversifiering. 
Exportdiversifiering har ett nära samband med utnyttjandenivån när det gäller GSP-förmåner, 
men är även beroende av att GSP-möjligheterna integreras brett i inrikespolitiken i 
förmånsländerna.

 
För att utnyttja den fulla potentialen av GSP när det gäller dess påverkan på hållbar utveckling 
anser föredraganden att det krävs en större klarhet i hur GSP+ fungerar. En ökad klarhet i hur 
etapperna, riktmärkena och målen i övervakningsprocessen ser ut skulle bidra till att ordningen 
skulle utnyttjas på ett bättre sätt. Samtidigt skulle detta ge berörda parter, däribland näringslivet 
och civilsamhället, samt förmånsländernas regeringar en ökad förutsägbarhet. En bättre insyn i 
övervakningsprocessen skulle även bidra till att det skulle finnas ett ökat och ihållande 
utnyttjande för ett effektivt genomförande av de internationella konventionerna och därmed 
skulle en ökad effekt för hållbar utveckling uppnås. 

Föredraganden välkomnar förslaget om att en obligatorisk handlingsplan ska lämnas in vid 
tillämpning av GSP+-ordningen och anser att den bör bli det huvudsakliga verktyget för 
riktmärkning som vägleder uppnåendet av ett effektivt genomförande av de internationella 
konventionerna.
Föredraganden föreslår att handlingsplanen, som kommissionen föreslår, kompletteras med 
ytterligare information, tidsfrister samt ett upplysningskrav. Dessutom bör det inrättas ett 
rådgivande organ bestående av deras berörda parter, för att hjälpa kommissionen att bedöma 
handlingsplanerna och att övervaka framsteg när det gäller förmånsländernas åtaganden. 
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För att standardordningen och Allt utom vapen-ordningen ska kunna bidra till hållbar 
utveckling och fattigdomsutrotning i en större utsträckning anser föredraganden att det är av 
avgörande vikt att de positiva betingelserna i förhållande till de internationella konventionerna 
förstärks så att de uppmuntrar förmånsländerna inom standardordningen och Allt utom vapen 
att ratificera konventionerna. Ratificering är en avgörande faktor då efterlevnaden måste 
övervakas, vilket i sin tur innebär en ökad försäkran om att de ytterligare handelsmöjligheterna 
som GSP ger, främjar utvecklingen av förmånsländerna på ett hållbart sätt.

Föredraganden inför även mer struktur och detaljer när det gäller övervakningsprocessen för 
förmånsländer inom standardordningen och Allt utom vapen-ordningen, särskilt med hänsyn 
till formaliseringen av det befintliga tillvägagångssättet för att genomföra ett ”stärkt 
engagemang” i de fall där en bristande efterlevnad av principerna i de internationella 
konventionerna når en kritisk nivå. Samtidigt som tillbakadragande av förmåner bör vara ett 
beslut som är en sista utväg, är en starkare dialog och övervakning de verktyg som finns för att 
öka och upprätthålla inflytandet över förmånsländerna samtidigt som potentialen som de 
berörda parterna ger när de samarbetar utnyttjas för att få en ökad positiv påverkan och lösa 
efterlevnadsproblem.

EU har infört och kommer att införa lagstiftning under de kommande åren som syftar till att 
öka hållbarheten och ansvarsskyldigheten hos den privata sektorn. Förmånsländer kommer att 
gynnas av att arbeta mot att skapa en miljö som främjar ansvarstagande och hållbart 
företagande. Detta kommer att ge förmånsländerna stöd i att uppnå EU:s höjda hållbarhets- och 
ansvarsskyldighetsnormer. Det finns ett nära samband mellan en stats skyldighet att skydda de 
mänskliga rättigheterna och företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter i enlighet 
med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som antogs enhälligt 2011. 
För detta ändamål inför föredraganden godtagande av en nationell handlingsplan för företag 
och mänskliga rättigheter som ett villkor för den särskilda stimulansordningen och 
standardordningen samtidigt som även Allt utom vapen-länder uppmuntras till detta.

Det är föredragandens starka övertygelse att det finns ett behov av att upprätta en nära koppling 
mellan GSP och EU:s utvecklingsbistånd i syfte att säkerställa konsekvent politik och att GSP 
får en ökad inverkan på hållbar utveckling. Det finns en risk att åtagandena enligt GSP-
förordningen utgör en avsevärd administrativ börda för förmånsländernas myndigheter. EU:s 
utvecklingsbistånd för förmånsländer bör prioritera stöd för ett effektivt genomförande av de 
internationella konventionerna (den särskilda stimulansordningen) och ratificeringsprocessen 
för dessa konventioner (standardordningen, Allt utom vapen) samt förmånsländernas 
regeringars åtaganden i samband med färdplanen vid stärkt engagemang. 
För att GSP-förmånerna ska kunna utnyttjas fullt ut bör EU:s utvecklingsbiståndsverktyg ge 
förmånsländer stöd för att främja produktionskapacitet, ekonomisk diversifiering och 
exportdiversifiering, mervärde och inkluderande hållbarhet. Detta ger förmånsländerna stöd för 
att integrera möjligheterna som GSP-förmånerna ger i deras inrikespolitik i bredare 
utsträckning. 

 
Ökade positiva betingelser i standardordningen kommer att förbättra bidragandet till de 
fastställda målen i GPS samtidigt som gapet mellan standardordningen och den särskilda 
stimulansordningen minskar. Detta bidrar till att uppmuntra förmånsländerna inom 
standardordningen (som uppfyller det så kallade sårbarhetskriteriet) att vidta de nödvändiga 
åtgärder som krävs för att ratificera och effektivt genomföra de internationella konventionerna 
mot att ansöka om den särskilda stimulansordningen, som tillhandahåller attraktivare förmåner. 
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Den europeiska gröna given tillhandahåller en övergripande ram för EU:s politik. I detta 
sammanhang anser föredraganden att GSP bör tillhandahålla ytterligare incitament för handel 
med hållbara produkter. Samtidigt som exportvolymerna för hållbara produkter till EU är 
begränsade är detta en sektor som kan komma att omfattas av en avsevärd tillväxt under den 
kommande perioden för den nya GSP-förordningen, även med hänsyn till den framtida 
utvecklingen av politikområden och förordningar och som förmånsländer bör kunna dra fördel 
av. 

När det gäller skyddsåtgärder anser föredraganden att kommissionens förslag är 
tillfredsställande. Föredraganden stöder förslaget om att behålla regeln om att de allmänna 
skyddsåtgärderna tillämpas på alla ordningar och att de automatiska skyddsåtgärderna tillämpas 
på standardordningen och den särskilda stimulansordningen. Därför har föredraganden inte 
föreslagit några ändringar när det gäller skyddsåtgärder för produktomfattningen eller den 
geografiska omfattningen.

Produktgraderingsmekanismen tillämpas endast på standardordningen. Föredraganden anser att 
kommissionens tillvägagångssätt är motiverat.  En möjlig utökning av produktgraderingen till 
den särskilda stimulansordningen skulle minska incitamentet för att ansöka om ordningen 
samtidigt som flera nya krav för närvarande föreslås för stater som ansöker om den särskilda 
stimulansordningen. Ett utökande av produktgraderingsmekanismen till de minst utvecklade 
länderna och sårbara utvecklingsländer skulle vara en drastisk signal som skulle orsaka skada 
för EU. Föredraganden ger även sitt stöd för den föreslagna ändringen av sårbarhetskriterierna 
för den särskilda stimulansordningen.

Fram till nu har inledandet av tillbakadragandeprocessen fungerat som en ”enkelriktad väg”. 
Tillbakadragandet bör ses som en sista utväg. Alla ansträngningar bör göras för att undvika ett 
tillbakadragande av förmåner som inverkar negativt på ekonomin i ett förmånsland och som 
sannolikt skulle påverka den mest sårbara befolkningen negativt. För detta ändamål föreslår 
föredraganden att en process för stärkt engagemang införs i förordningen med särskilda etapper 
för att undvika situationer där förmånerna dras tillbaka. Föredraganden föreslår att tröskeln för 
vad som utgör ”allvarliga och systematiska kränkningar” av de internationella konventionerna 
och som leder till att en undersökning om tillbakadragande inleds, klargörs ytterligare.
Föredraganden föreslår även en specifik engagemangsstrategi för tiden efter ett 
tillbakadragande för att röra sig mot ett återinförande av förmånerna.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

I linje med Europaparlamentets presidiums beslut av den 12 september 2016 om 
genomförandet av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret samt i linje med artikel 
4.6 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende finansiella intressen och 
intressekonflikter (bilaga I i Europaparlamentets arbetsordning) önskar föredraganden 
upprätta en förteckning över externa parter som har konsulterats om frågor som hänför sig till 
ämnen som tas upp i rapporten:

Namn titel organisation
Stuart Newman Juridisk rådgivare, hållbar handel 

och tull
Amfori

Stephanie Luong Vice ordförande, 
lobbyverksamhet

Amfori

Ambassadör Mahbub 
Hassan Saleh

Chef för Folkrepubliken 
Bangladeshs beskickning vid 
Europeiska unionen

Bangladeshs regering

Federico Facchin Politisk rådgivare Copa-Cogeca
San Bilal Chef för programmet för 

ekonomisk omvandling och 
handel

Europeiskt centrum för 
förvaltning av 
utvecklingspolitik 
(ECDPM)

Kommissionsledamot 
Jutta Urpilainen

Kommissionsledamot med ansvar 
för internationella partnerskap

Europeiska kommissionen

GD INTPA  Europeiska kommissionen
GD TRADE  Europeiska kommissionen
Utrikestjänsten  Europeiska kommissionen
GD EMPL  Europeiska kommissionen
Virginia Enssle Projektansvarig och handläggare Fair Trade Advocacy 
Josetta Nousjoki Ansvarig för opinionsbildning Fair Trade Advocacy 
Luca Boniolo Ansvarig för hållbarhetspolitik Federation of the European 

Sporting Goods Industry 
(FESI)

Youri Mercier Ställföreträdande 
generalsekreterare

Federation of the European 
Sporting Goods Industry 
(FESI)

Radboud Reijn Samordnare GSP-plattform för icke-
statliga organisationer

Claudio Francavilla Opinionsbildare för EU-frågor Human Rights Watch
Jude Kirton Darling Ställföreträdande 

generalsekreterare
IndustriALL

Espeth Hathaway Politisk rådgivare IndustriALL



PE703.100v02-00 86/161 RR\1256203SV.docx

SV

Eline Blot Politisk junioranalytiker för 
programmet för globala 
utmaningar och målen för hållbar 
utveckling

Institutet för europeisk 
miljöpolitik

Ingrid van Laerhoven Direktör, styrfrågor, Internationell 
handel och tull EMEA

Nike

Ambassadör Zaheer 
Aslam Janjua

Chef för Pakistans beskickning vid 
Europeiska unionen

Pakistans regering

Abdul Razak Dawood Rådgivare till premiärministern 
om handel och investeringar

Pakistans regering

Shireen M Mazari Pakistans minister för mänskliga 
rättigheter

Pakistans regering

Saleha Asif Verkställande direktör Pakistans textilråd
Isabelle Durand Ställföreträdande 

generalsekreterare
FN:s konferens för handel 
och utveckling 
(UNCTAD)

Ambassadör Dilyor 
Khakimov

Republiken Uzbekistans 
ambassadör vid Europeiska 
unionens representation

Uzbekistans regering

Kadambay Sultanov Republiken Uzbekistans 
ambassadör i Finland

Uzbekistans regering

Pakistanska 
civilsamhällesorganisatio
ner, tankesmedjor och 
näringslivsorganisationer
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1.3.2022

YTTRANDE FRÅN UTSKTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av det allmänna 
preferenssystemet och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
978/2012 
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Föredragande av yttrande: Maria Arena

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionen (EU) har sedan 1971 beviljat utvecklingsländer handelsförmåner genom 
det allmänna preferenssystemet (GSP), som en del av sin gemensamma handelspolitik och i 
enlighet med de allmänna bestämmelser som styr EU:s yttre åtgärder. Det allmänna 
preferenssystemet hjälper utvecklingsländerna att integrera sig i världsekonomin, minskar 
fattigdomen och stödjer en hållbar utveckling genom främjandet av grundläggande mänskliga 
rättigheter, grundläggande arbetstagarrättigheter, miljöskydd och goda styrelseformer.

Det allmänna preferenssystemet består av tre ordningar:

• En standardordning: För låginkomstländer och lägre medelinkomstländer som innebär ett 
tullarna sänks eller avskaffas helt för två tredjedelar av EU:s tullpositioner.

• En särskild stimulansordning (GSP plus): Den särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre, vilken sänker tullarna till 0 % för i stort sett samma tullpositioner 
som i standardordningen. Den beviljas för sårbara låginkomstländer och lägre 
medelinkomstländer som genomför 27 internationella konventioner rörande mänskliga 
rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljöskydd och gott styre.

• Allt utom vapen: En särskild ordning för de minst utvecklade länderna (MUL), vilken 
innebär att dessa får tullfritt och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för alla produkter utom 
vapen och ammunition.

Den nuvarande ordningen är tillämplig till och med den 31 december 2023.

I kommissionens halvtidsutvärdering och den kompletterande expertstudien drogs slutsatsen 
att den nuvarande ramen i stort sett har varit effektiv och uppnått sina mål. Det allmänna 
preferenssystemet har haft en positiv ekonomisk effekt – importen till EU från 
förmånsländerna har ökat. Det allmänna preferenssystemet når dock inte sin fulla potential när 
det gäller att förbättra levnadsstandarden, miljöstandarderna eller uppmuntra förmånsländerna 
att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och andra grundläggande rättigheter och 
skyldigheter i samband med hållbar utveckling.
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Kommissionen offentliggjorde förslaget till ny förordning för perioden 2024–2034 den 
22 september 2021. Förslaget bibehåller i stora drag den nuvarande GSP-förordningen. Det 
stärker det nuvarande allmänna preferenssystemet i frågor som är av särskild betydelse för 
underutskottet för mänskliga rättigheter (AFET), t.ex. en utvidgning av förteckningen över 
konventioner som måste följas med ytterligare instrument för mänskliga rättigheter och gott 
styre, förbättringar av övervakningen av efterlevnaden av kraven inom ramen för den 
särskilda stimulansordningen och ett ökat deltagande av det civila samhället i genomförandet 
av det allmänna preferenssystemet. Dessutom införs ett nytt skyndsamt 
tillbakadragandeförfarande vid allvarliga kränkningar av internationella människorättsnormer.

Det finns dock områden där AFET-utskottets föredragande skulle vilja stärka och 
effektivisera förslaget ytterligare, bland annat följande: 

– En förhandsbedömning av människorättskonsekvenserna före beviljandet av 
standardordningen och den särskilda stimulansordningen i syfte att identifiera riskerna för 
kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna per sektor i landet.

– En utvidgning av det positiva villkorandet till att omfatta standardordningen.

– Förstärkning av bilaga VI om grundläggande konventioner.

– Ökad transparens och effektivitet i övervakningsprocessen och stärkande av det 
internationella och inhemska civila samhällets deltagande.

– Genom detta instrument främja FN:s vägledande principer om företag och mänskliga 
rättigheter och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande och 
förmånsländernas efterlevnad av EU:s verktygslåda för tillbörlig aktsamhet, särskilt EU:s 
förordning nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av 
Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter, 
EU:s förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och 
volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 
20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut 
timmer och trävaror på marknaden.

– Förstärkning av klagomålsmekanismen genom att formalisera den enda kontaktpunkten i 
förslaget och göra den öppen för människorättsförsvarare och organisationer i det civila 
samhället.

– Klargörande av möjligheten att sektorsvis upphäva förmåner på grund av allvarliga och 
systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom en viss sektor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Innan kommissionen beviljar ett 
land en förmånsordning bör den 
genomföra och offentliggöra en 
förhandsbedömning av konsekvenserna 
för de mänskliga rättigheterna och miljön 
i syfte att identifiera, bedöma och ange 
åtgärder för att förebygga, minska, 
hantera och bekämpa eventuella risker 
för kränkningar av mänskliga rättigheter 
och miljöbrott.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling bör omfattas av 
standardordningen. Det finns ingen 
definition av begreppet utvecklingsland på 
WTO-nivå och det är upp till de länder 
som beviljar tullförmåner att själva 
bestämma vilka länder som ska ingå i 
förteckningen över utvecklingsländer som 
är berättigade till det allmänna 
preferenssystemet. Länder som 
framgångsrikt har genomfört en fullständig 
övergång från planekonomi till 
marknadsekonomi och som i dag är 
framgångsrika ekonomier med en stark 
ställning i den internationella handeln, 
såsom Kina, Hongkong, Macao och 
Ryssland, bör inte anses vara 
utvecklingsländer inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet och bör 
följaktligen avföras från förteckningen 
över berättigade länder. I länder som av 

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling, och som har undertecknat och 
åtagit sig att ratificera de centrala 
internationella konventioner som anges i 
bilaga VI inom fem år efter tillämpningen 
av ordningen, bör omfattas av 
standardordningen. Det finns ingen 
definition av begreppet utvecklingsland på 
WTO-nivå och det är upp till de länder 
som beviljar tullförmåner att själva 
bestämma vilka länder som ska ingå i 
förteckningen över utvecklingsländer som 
är berättigade till det allmänna 
preferenssystemet. Länder som 
framgångsrikt har genomfört en fullständig 
övergång från planekonomi till 
marknadsekonomi och som i dag är 
framgångsrika ekonomier med en stark 
ställning i den internationella handeln, 
såsom Kina, Hongkong, Macao och 
Ryssland, bör inte anses vara 



PE703.100v02-00 90/161 RR\1256203SV.docx

SV

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. De befinner 
sig i ett annat stadium av ekonomisk 
utveckling och har därför inte samma 
behov vad gäller utveckling, handel och 
ekonomiskt bistånd som länder med lägre 
inkomster och mer sårbara 
utvecklingsländer. De måste därför 
behandlas annorlunda för att förebygga 
ogrundad diskriminering. Följaktligen 
omfattas de inte av standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet. Om 
höginkomstländer eller högre 
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet kommer 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder att öka, 
vilket skulle kunna utgöra en oberättigad 
belastning på dessa mer sårbara 
utvecklingsländer. Standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet bör beakta 
det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd 
är föränderliga och säkerställa att 
ordningen förblir tillgänglig om 
förhållandena i ett land förändras.

utvecklingsländer inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet och bör 
följaktligen avföras från förteckningen 
över berättigade länder. 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. De befinner 
sig i ett annat stadium av ekonomisk 
utveckling och har därför inte samma 
behov vad gäller utveckling, handel och 
ekonomiskt bistånd som länder med lägre 
inkomster och mer sårbara 
utvecklingsländer. De måste därför 
behandlas annorlunda för att förebygga 
ogrundad diskriminering. Följaktligen 
omfattas de inte av standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet. Om 
höginkomstländer eller högre 
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet kommer 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder att öka, 
vilket skulle kunna utgöra en oberättigad 
belastning på dessa mer sårbara 
utvecklingsländer. Standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet bör beakta 
det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd 
är föränderliga och säkerställa att 
ordningen förblir tillgänglig om 
förhållandena i ett land förändras.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre (GSP 
plus) bygger på helhetskonceptet hållbar 
utveckling, som erkänns i internationella 
konventioner och instrument, t.ex. i 
Förenta nationernas (FN) förklaring om rätt 

(11) Den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre (GSP 
plus) bygger på helhetskonceptet hållbar 
utveckling, som erkänns i internationella 
konventioner och instrument, t.ex. i 
Förenta nationernas (FN) förklaring om rätt 
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till utveckling från 1986,, Riodeklarationen 
om miljö och utveckling från 1992,, 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet från 1998,, 
FN:s millenniedeklaration från 2000,, 
Johannesburgdeklarationen om hållbar 
utveckling från 2002,, ILO:s 
hundraårsdeklaration om framtidens 
arbetsliv från 2019, slutdokumentet från 
FN:s toppmöte om hållbar utveckling från 
2015 ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och Parisavtalet om 
klimatförändringar inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. De 
ytterligare tullförmåner som är möjliga 
genom den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre bör 
följaktligen beviljas sådana 
utvecklingsländer som är sårbara på grund 
av bristande diversifiering och som har 
ratificerat grundläggande internationella 
konventioner om de mänskliga 
rättigheterna och arbetstagarrättigheter, 
klimat- och miljöskydd och goda 
styrelseformer samt som förbinder sig att 
säkerställa att dessa konventioner 
genomförs i praktiken. Den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre bör ha till syfte att hjälpa 
dessa länder att fullgöra de ytterligare 
skyldigheter som följer av ratificeringen 
samt av det praktiska genomförandet av 
dessa konventioner. Förteckningen över 
konventioner som är relevanta för det 
allmänna preferenssystemet bör uppdateras 
i syfte att bättre återspegla utvecklingen av 
grundläggande internationella instrument 
och normer och att inta en proaktiv 
hållning vad gäller hållbar utveckling i 
linje med målen för hållbar utveckling och 
Agenda 203018. I detta hänseende bör 
följande konventioner läggas till: 
Parisavtalet om klimatförändringar (2015) 
– som ersätter Kyotoprotokollet; 
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning; det fakultativa 

till utveckling från 1986,, Riodeklarationen 
om miljö och utveckling från 1992,, 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet från 1998,, 
FN:s millenniedeklaration från 2000,, 
Johannesburgdeklarationen om hållbar 
utveckling från 2002,, ILO:s 
hundraårsdeklaration om framtidens 
arbetsliv från 2019, slutdokumentet från 
FN:s toppmöte om hållbar utveckling från 
2015 ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och Parisavtalet om 
klimatförändringar inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. De 
ytterligare tullförmåner som är möjliga 
genom den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre bör 
följaktligen beviljas sådana 
utvecklingsländer som är sårbara på grund 
av bristande diversifiering och som har 
ratificerat och börjat genomföra 
grundläggande internationella 
konventioner om de mänskliga 
rättigheterna och arbetstagarrättigheter, 
klimat- och miljöskydd och goda 
styrelseformer samt som förbinder sig att 
fortsätta genomföra dessa konventioner i 
praktiken, inbegripet, men inte begränsat 
till, en offentlig, ambitiös och tidsbunden 
handlingsplan som antagits i enlighet med 
denna förordning. Den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre bör ha till syfte att hjälpa 
dessa länder att fullgöra de ytterligare 
skyldigheter som följer av ratificeringen 
samt av det praktiska genomförandet av 
dessa konventioner. Förteckningen över 
konventioner som är relevanta för det 
allmänna preferenssystemet bör uppdateras 
i syfte att bättre återspegla utvecklingen av 
grundläggande internationella instrument 
och normer och att inta en proaktiv 
hållning vad gäller hållbar utveckling i 
linje med målen för hållbar utveckling och 
Agenda 203018. I detta hänseende bör 
följande konventioner läggas till: 
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protokollet till konventionen om barnets 
rättigheter vid indragning av barn i 
väpnade konflikter; ILO:s konvention nr 81 
om yrkesinspektion; ILO:s konvention nr 
144 om samråd på trepartsbasis och FN:s 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

Parisavtalet om klimatförändringar (2015) 
– som ersätter Kyotoprotokollet; 
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning; det fakultativa 
protokollet till konventionen om barnets 
rättigheter vid indragning av barn i 
väpnade konflikter; det första fakultativa 
protokollet till internationella 
konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter; Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen; 
ILO:s konvention nr 81 om 
yrkesinspektion; ILO:s konvention nr 144 
om samråd på trepartsbasis och FN:s 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

__________________ __________________
18 Förenta nationerna (2015). Resolution 
antagen av generalförsamlingen den 25 
september 2015 ”Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för hållbar utveckling” 
(A/RES/70/1), som finns att tillgå på: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Förenta nationerna (2015). Resolution 
antagen av generalförsamlingen den 25 
september 2015 ”Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för hållbar utveckling” 
(A/RES/70/1), som finns att tillgå på: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen, och där så är 
lämpligt Europeiska utrikestjänsten, bör 
övervaka huruvida de internationella 
konventionerna om mänskliga rättigheter 
och arbetstagarrättigheter, miljöskydd och 
goda styrelseformer har ratificerats och om 
de genomförs i praktiken genom att 
granska relevant information, särskilt 
slutsatserna och rekommendationerna från 
de berörda övervakningsorgan som 
inrättats inom ramen för dessa 
konventioner (de berörda 
övervakningsorganen), i den mån sådana 
finns tillgängliga. Kommissionen bör vart 
tredje år lägga fram en lägesrapport för 

(16) Kommissionen, och där så är 
lämpligt Europeiska utrikestjänsten, bör 
övervaka huruvida de internationella 
konventionerna om mänskliga rättigheter 
och arbetstagarrättigheter, miljöskydd och 
goda styrelseformer har ratificerats och om 
de genomförs i praktiken genom att 
granska relevant information, särskilt 
slutsatserna och rekommendationerna från 
de berörda övervakningsorgan som 
inrättats inom ramen för dessa 
konventioner (de berörda 
övervakningsorganen), i den mån sådana 
finns tillgängliga. Kommissionen bör 
vartannat år lägga fram en lägesrapport för 
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rådet och Europaparlamentet om 
ratificeringen av respektive konvention, om 
förmånsländernas efterlevnad av 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om konventionernas 
genomförande i praktiken.

rådet och Europaparlamentet om 
ratificeringen av respektive konvention, om 
förmånsländernas efterlevnad av 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om konventionernas 
genomförande i praktiken.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kommissionen bör, av 
konsekvensskäl när det gäller unionens 
politik, uppmuntra förmånsländerna att 
följa högre sociala och miljömässiga 
normer och att främja en stark dimension 
av hållbar utveckling i globala 
värdekedjor, i linje med de skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet som 
fastställs i Förenta nationernas 
vägledande principer om företag och 
mänskliga rättigheter.

Motivering

GSP-förordningen måste vara förenlig med EU:s verktyg för tillbörlig aktsamhet i fråga om 
mänskliga rättigheter och miljöfrågor, vilket påpekas i Europaparlamentets resolution av den 
5 juli 2016 om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och 
miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (2015/2038 (INI)).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I juli 2020 utnämnde kommissionen 
en ansvarig för efterlevnaden av 
handelsbestämmelserna, som har till 
uppgift att se till att handelspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang införde 
kommissionen i november 2020 en ny 

(18) I juli 2020 utnämnde kommissionen 
en ansvarig för efterlevnaden av 
handelsbestämmelserna, som har till 
uppgift att se till att handelspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang införde 
kommissionen i november 2020 en ny 
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mekanism för klagomål, i form av en enda 
kontaktpunkt, som ett led i sina ökade 
ansträngningar för att stärka efterlevnaden 
och genomförandet av handelsåtaganden. 
Genom denna enda kontaktpunkt tar 
kommissionen emot klagomål om olika 
frågor på det handelspolitiska området, 
bland annat överträdelser av åtaganden 
inom det allmänna preferenssystemet. 
Detta nya system för klagomål bör 
integreras inom ramen för denna 
förordning.

mekanism för klagomål, i form av en enda 
kontaktpunkt, som ett led i sina ökade 
ansträngningar för att stärka efterlevnaden 
och genomförandet av handelsåtaganden. 
Genom denna enda kontaktpunkt tar 
kommissionen emot klagomål om olika 
frågor på det handelspolitiska området, 
bland annat överträdelser av åtaganden 
inom det allmänna preferenssystemet. 
Detta nya system för klagomål bör 
integreras inom ramen för denna 
förordning och bör vara tillgängligt för det 
civila samhällets organisationer och 
människorättsförsvarare, både från 
unionen och från förmånsländerna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) En ordnad internationell migration 
kan ge stora fördelar för migranternas 
ursprungsländer och destinationsländer 
samt bidra till behovet av en hållbar 
utveckling. En ökad samstämmighet 
mellan handels-, utvecklings- och 
migrationspolitiken är av avgörande 
betydelse för att man ska kunna säkerställa 
att de fördelar som migrationen ger 
tillfaller både ursprungs- och 
destinationsländerna. I detta hänseende är 
det av stor vikt att både ursprungs- och 
destinationsländerna tar itu med de 
gemensamma utmaningarna, såsom att 
intensifiera samarbetet om återtagande av 
egna medborgare och se till att dessa på ett 
hållbart sätt återintegreras i 
ursprungslandet, särskilt i syfte att undvika 
att befolkningen i arbetsföra åldrar i 
ursprungsländerna konstant dräneras och 
de därav följande konsekvenserna för 
utvecklingen, samt se till att migranter 
behandlas med värdighet.

(26) En ordnad internationell migration 
kan ge stora fördelar för migranternas 
ursprungsländer och destinationsländer 
samt bidra till behovet av en hållbar 
utveckling. En ökad samstämmighet 
mellan handels-, utvecklings- och 
migrationspolitiken är av avgörande 
betydelse för att man ska kunna säkerställa 
att de fördelar som migrationen ger 
tillfaller både ursprungs- och 
destinationsländerna. I detta hänseende är 
det av stor vikt att både ursprungs- och 
destinationsländerna tar itu med de 
gemensamma utmaningarna, såsom att 
intensifiera samarbetet om återtagande av 
egna medborgare och se till att dessa på ett 
hållbart sätt återintegreras i 
ursprungslandet, särskilt i syfte att undvika 
att befolkningen i arbetsföra åldrar i 
ursprungsländerna konstant dräneras och 
de därav följande konsekvenserna för 
utvecklingen, samt se till att migranter 
behandlas med värdighet och att deras 
mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Återvändande, återtagande och 
återintegrering är en gemensam 
utmaning för unionen och dess partner. 
Framför allt har varje stat skyldighet att 
återta sina egna medborgare enligt 
internationell sedvanerätt och 
multilaterala internationella 
konventioner, till exempel konventionen 
angående internationell civil luftfart som 
undertecknades i Chicago den 7 december 
1944. Förbättrad hållbar återintegrering 
och kapacitetsuppbyggnad skulle 
väsentligt förstärka den lokala 
utvecklingen i partnerländerna.

utgår

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) allvarlig och systematisk 
kränkning: utbredda och systematiska 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som ger anledning till 
allvarlig oro när det gäller målen för den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken enligt artikel 21 i EU-
fördraget, vilket inbegriper, men inte är 
begränsat till
i. folkmord,
ii. brott mot mänskligheten,
iii. tortyr och annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller 
bestraffning,
iv. slaveri eller tvångsarbete,



PE703.100v02-00 96/161 RR\1256203SV.docx

SV

v. utomrättsliga, summariska eller 
godtyckliga avrättningar och mord,
vi. påtvingade försvinnanden,
vii. godtyckliga gripanden eller 
frihetsberövanden,
viii. människohandel, inbegripet 
människosmuggling,
ix. sexuellt och könsrelaterat våld,
x. andra överträdelser av krigets lagar och 
sedvänjor,
xi. kränkningar av eller brott mot friheten 
att delta i fredliga sammankomster och 
föreningsfriheten,
xii. kränkningar av eller brott mot åsikts- 
och yttrandefriheten,
xiii. kränkningar av eller brott mot 
religions- och trosfriheten;
indikatorer för att fastställa om sådana 
allvarliga och systematiska kränkningar 
har ägt rum bör vara tydliga och bland 
annat omfatta
i) avgöranden och yttranden från 
internationella domstolar för mänskliga 
rättigheter, domstolar, skiljedomstolar och 
tribunaler eller andra rättsliga 
myndigheter och mekanismer,
ii) inrättande av och slutsatser från 
undersökningskommissioner, 
undersökningsuppdrag, särskilda 
rapportörer eller andra 
övervakningsmekanismer inom ramen för 
FN:s råd för mänskliga rättigheter eller 
FN:s generalförsamling eller andra 
regionala mellanstatliga organ,
iii) slutsatser från kontoret för FN:s 
högkommissarie för mänskliga 
rättigheter, FN:s särskilda förfaranden 
eller andra oberoende 
människorättsexperter från FN,
iv) rapporter från det rådgivande organet 
och organisationer i det civila samhället.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) skyldigheter avseende tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter: företagens ansvar för att 
respektera de mänskliga rättigheterna och 
skydda mot företags kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna i enlighet med 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter från 2011. 
Företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna avser 
internationellt erkända mänskliga 
rättigheter – åtminstone de som kommer 
till uttryck i det internationella regelverket 
för mänskliga rättigheter och principerna 
om grundläggande rättigheter i 
Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) det civila samhällets 
organisationer: ett brett spektrum av 
aktörer med en mångfald av roller och 
mandat som kan variera över tid och 
mellan institutioner och länder; det 
inbegriper alla icke-statliga, icke-
vinstdrivande och oberoende strukturer 
som är fria från våld, genom vilka 
människor organiserar strävan att uppnå 
gemensamma mål och främja 
gemensamma värderingar, däribland 
politiska, kulturella, religiösa, 
miljömässiga, sociala och ekonomiska, 
och som är verksamma på lokal, 
nationell, regional eller internationell 
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nivå, och som omfattar både 
organisationer i städer och på 
landsbygden och formella och informella 
organisationer.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Bedömning av konsekvenserna för de 
mänskliga rättigheterna och miljön

Innan kommissionen beviljar ett land en 
förmånsordning bör den genomföra och 
offentliggöra en förhandsbedömning av 
konsekvenserna för de mänskliga 
rättigheterna och miljön i syfte att 
identifiera, bedöma och ange åtgärder för 
att förebygga, minska, hantera och 
bekämpa eventuella risker för 
kränkningar av mänskliga rättigheter 
eller miljöbrott.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) resultaten av en 
förhandsbedömning av de mänskliga 
rättigheterna och miljökonsekvenserna 
som kommissionen genomfört i enlighet 
med artikel 3a (ny) visar att det finns en 
betydande risk för negativa konsekvenser 
för de mänskliga rättigheterna eller 
miljön i förmånslandet i samband med 
beviljandet av förmåner, och de 
föreslagna åtgärderna för att förhindra 
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och hantera dem är otillräckliga eller inte 
har godtagits av förmånslandets regering,

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) det finns tillräckliga skäl att anse 
att allvarliga och systematiska brister och 
överträdelser av villkoren i artikel 19.1 a, 
b, c, d och e föreligger,

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) inte har undertecknat eller 
ratificerat de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI inom fem år efter 
tillämpningen av förmånerna,

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) har antagit inhemska 
lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som uppenbart syftar till att 
undergräva ett genomförande i praktiken 
av kraven på tillbörlig aktsamhet enligt 
unionsrätten, särskilt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/8211a, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 995/20101b och rådets 
förordning(EG) nr 2368/20021c,
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__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 
2017 om fastställande av skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för unionsimportörer av 
tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden (EUT L 130, 19.5.2017, 
s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 995/2010 av den 
20 oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 
23).
1c Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 
av den 20 december 2002 om 
genomförande av Kimberleyprocessens 
certifieringssystem för den internationella 
handeln med rådiamanter (EGT L 358, 
31.12.2002, s. 28).

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen och, i tillämpliga 
fall, Europeiska utrikestjänsten ska se till 
att länder som omfattas av den 
standardordning som avses i punkt 1 i 
denna artikel har ratificerat de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
inom fem år efter tillämpningen av 
förmånerna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska uppmuntra 
förmånsländerna att anta åtgärder i 
enlighet med Förenta nationernas 
vägledande principer om företag och 
mänskliga rättigheter, såsom antagandet 
av nationella handlingsplaner och i linje 
med deras åtagande se till att de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
ratificeras. Det ska vara möjligt att 
finansiera stödprogram inom ramen för 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete – Europa i världen, inrättat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/947.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
(de relevanta konventionerna) och 
kommissionen har inte på grundval av 
tillgänglig information, särskilt de senast 
tillgängliga slutsatserna från de 
övervakningsorgan som inrättas inom 
ramen för dessa konventioner, kunnat 
konstatera någon allvarlig brist när det 
gäller genomförandet i praktiken av någon 
av dessa konventioner.

(b) Landet har ratificerat och börjat 
genomföra alla de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI (de relevanta 
konventionerna) och kommissionen har 
inte på grundval av tillgänglig information, 
särskilt de senast tillgängliga slutsatserna 
från de övervakningsorgan som inrättas 
inom ramen för dessa konventioner, samt 
information som det rådgivande organet 
eller organisationer i det civila samhället 
lämnat, kunnat konstatera någon allvarlig 
brist när det gäller genomförandet i 
praktiken av någon av dessa konventioner.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – led d



PE703.100v02-00 102/161 RR\1256203SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Landet ger ett bindande åtagande 
att fullfölja ratificeringen av de relevanta 
konventionerna och att se till att de 
genomförs i praktiken, tillsammans med 
en handlingsplan för genomförandet i 
praktiken av de relevanta konventionerna.

(d) Landet ger ett bindande åtagande 
att ratificera och se till att de relevanta 
konventionerna genomförs i praktiken 
genom en ambitiös och offentlig 
tidsbunden handlingsplan för åtgärder 
som är nödvändiga för att genomföra de 
relevanta konventionerna i praktiken, med 
en färdplan med tydliga riktmärken och 
tidsfrister, som ska godkännas av 
kommissionen i samråd med 
Europaparlamentet. Förmånslandet och 
kommissionen bör nå en samsyn om 
handlingsplanen, som därefter ska 
offentliggöras. Handlingsplanen ska ligga 
till grund för den rapport som avses i 
artikel 14.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Landet har inte antagit inhemska 
lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som uppenbart syftar till att 
undergräva genomförandet i praktiken av 
kraven på tillbörlig aktsamhet enligt 
unionsrätten, särskilt förordningarna 
(EU) 2017/821, (EU) 995/2010 och (EG) 
2368/2002, och har antagit en nationell 
handlingsplan för genomförandet med 
avseende på företag och mänskliga 
rättigheter, i enlighet med vägledningen 
om nationella handlingsplaner från FN:s 
arbetsgrupp för företag och mänskliga 
rättigheter.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Resultaten av en 
förhandsbedömning av de mänskliga 
rättigheterna och miljökonsekvenserna 
som kommissionen genomfört i enlighet 
med artikel 3a (ny) visar inte att det finns 
en betydande risk för negativa 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna eller miljön i förmånslandet, 
eller de föreslagna åtgärderna för att 
förhindra och hantera dem är tillräckliga 
och har godtagits av förmånslandets 
regering.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kommissionen anser, efter 
prövning av ansökan, att det ansökande 
landet uppfyller villkoren i artikel 9.

(b) Kommissionen anser, efter 
prövning av ansökan, inbegripet, men inte 
begränsat till, den handlingsplan som 
avses i artikel 9.1 d och av resultaten av 
den konsekvensbedömning avseende 
mänskliga rättigheter som avses i artikel 
3a (ny), att det ansökande landet uppfyller 
villkoren i artikel 9.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ansökande landet ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
Ansökan ska innehålla uttömmande 
uppgifter om ratificeringen av de relevanta 
konventionerna samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f.

2. Det ansökande landet ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
Ansökan ska innehålla uttömmande 
uppgifter om ratificeringen och 
genomförandet av de relevanta 
konventionerna samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f, 
inbegripet en slutgiltig handlingsplan.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att ansökan har prövats är 
kommissionen bemyndigad att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 36 
för att ändra bilaga I, så att det ansökande 
landet omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre, genom att det läggs till i 
förteckningen över förmånsländer inom 
den särskilda stimulansordningen.

4. Under behandlingen av ansökan 
ska kommissionen höra 
Europaparlamentet och rådet samt det 
rådgivande organ som avses i artikel 13a 
(ny). Efter att ansökan har prövats är 
kommissionen bemyndigad att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 36 
för att ändra bilaga I, så att det ansökande 
landet omfattas av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre, genom att det läggs till i 
förteckningen över förmånsländer inom 
den särskilda stimulansordningen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdetullarna enligt Gemensamma 
tulltaxan för alla de produkter som 
förtecknas i bilagorna III och VII och som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
den särskilda stimulansordningen ska 
upphävas.

1. Värdetullarna enligt Gemensamma 
tulltaxan för alla de produkter som 
förtecknas i bilagorna III och VII och som 
har sitt ursprung i ett förmånsland inom 
den särskilda stimulansordningen ska 
upphävas i enlighet med den tidsplan för 
tullbefrielse som avses i artikel 9.2.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den dag då 
tullförmånerna inom ramen för den 

1. Från och med den dag då 
tullförmånerna inom ramen för den 
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särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre beviljas ska 
kommissionen, med avseende på vart och 
ett av förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen, granska och övervaka 
hur ratificeringen och genomförandet i 
praktiken av de relevanta konventionerna 
framskrider, samt övervaka samarbetet 
mellan förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen och de 
berörda övervakningsorganen. I samband 
med detta ska kommissionen granska alla 
relevanta uppgifter, särskilt de berörda 
övervakningsorganens slutsatser och 
rekommendationer.

särskilda stimulansordningen för hållbar 
utveckling och gott styre beviljas ska 
kommissionen, med avseende på vart och 
ett av förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen, granska och övervaka 
hur ratificeringen och genomförandet i 
praktiken av de relevanta konventionerna 
framskrider, samt övervaka samarbetet 
mellan förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen och de 
berörda övervakningsorganen. I samband 
med detta ska kommissionen bedöma de 
framsteg som förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen har gjort i 
genomförandet av sina handlingsplaner 
och granska alla relevanta uppgifter, 
inbegripet de berörda 
övervakningsorganens slutsatser och 
rekommendationer samt vederbörligen 
underbyggd information från enskilda 
medborgare, aktörer inom den privata 
sektorn, organisationer i det civila 
samhället, företrädare för fackföreningar 
och andra berörda parter. Informationen 
kan även lämnas via den enda 
kontaktpunkten, som ska vara tillgänglig 
för berörda parter både från unionen och 
från förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen. Kommissionen bör, 
bland annat genom Europeiska 
utrikestjänsten och delegationerna, ha 
regelbundna kontakter med det lokala och 
internationella civila samhället för att 
bedöma förmånsländernas genomförande 
av de konventioner som förtecknas i 
bilaga VI. Härmed inrättas en treårscykel 
för översyn, övervakning och bedömning 
(övervakningscykel). Under 
tillämpningsperioden och 
övervakningscykeln ska kommissionen 
även ta del av Europaparlamentets 
synpunkter såsom de framförts av dess 
behöriga utskott och genom relevanta 
resolutioner som antagits under 
plenarsessionerna.

Ändringsförslag 28
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen ska 
samarbeta med kommissionen och lämna 
alla uppgifter som är nödvändiga för 
bedömning av huruvida de följer de 
bindande åtaganden som avses i artikel 9 d, 
e och f samt av dess situation vad avser 
artikel 9 b och 9 c.

2. Förmånsländerna inom den 
särskilda stimulansordningen ska 
samarbeta med kommissionen och lämna 
alla uppgifter som är nödvändiga för 
bedömning av huruvida de följer de 
bindande åtaganden som avses i artikel 9 d, 
inbegripet genomförandet av dess 
handlingsplan, e och f samt av dess 
situation vad avser artikel 9 b och 9 c.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska, i tillämpliga 
fall tillsammans med utrikestjänsten, 
genomföra minst ett övervakningsuppdrag 
på hög nivå per övervakningscykel i 
förmånsländerna för att bedöma 
framstegen på plats, inbegripet i linje med 
handlingsplanerna. Inom ramen för 
uppdraget ska relevanta intressenter, 
inbegripet organisationer i det civila 
samhället och människorättsförsvarare i 
förmånsländerna, vederbörligen 
rådfrågas.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I början av varje 
övervakningscykel ska kommissionen 
sända en förteckning över frågor till alla 
förmånsländer inom den särskilda 
stimulansordningen med en redogörelse 
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för de genomförandefrågor som behöver 
tas upp under cykeln. Förteckningarna 
över frågor ska offentliggöras.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Kommissionens och Europeiska 
utrikestjänstens handlingsplaner och 
rekommendationer om prioriterade 
genomförandeåtgärder ska beaktas i 
planeringen av EU:s 
utvecklingsfinansiering för att hjälpa 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen att uppfylla sina 
åtaganden.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Rådgivande organ

1. Kommissionen ska vid översynen, 
övervakningen och bedömningen av de 
bindande åtaganden som avses i artikel 9 
d, e och f biträdas av ett rådgivande organ 
bestående av företrädare för berörda 
parter.
2. Kommissionen ska samråda med det 
rådgivande organet om de 
handlingsplaner som förmånsländerna 
inom den särskilda stimulansordningen 
lägger fram inför tillämpningen av den 
särskilda stimulansordningen. I detta 
syfte ska deltagandet i det rådgivande 
organet utvidgas till att omfatta berörda 
parter i förmånsländerna. Kommissionen 
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ska också samråda med och rapportera 
till det rådgivande organet när den 
bedömer genomförandet av 
handlingsplanerna under varje 
övervakningscykel och mer allmänt under 
hela cykeln, vid behov även före och efter 
övervakningsuppdragen.
3. Det rådgivande organet ska också 
övervaka eventuella åtgärder som finns i 
lagstiftningen i förmånsländerna inom 
den särskilda stimulansordningen, som 
undergräver kraven på tillbörlig 
aktsamhet enligt unionsrätten, särskilt 
förordningarna (EU) 2017/821, (EU) nr 
995/2010 och (EG) nr 2368/2002.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
lägga fram en lägesrapport för 
Europaparlamentet och för rådet om 
ratificeringen av de relevanta 
konventionerna, om huruvida 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen har efterlevt 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om hur 
konventionerna genomförs i praktiken.

1. Senast den 1 januari 2027 och 
därefter vartannat år ska kommissionen 
lägga fram en lägesrapport för 
Europaparlamentet och för rådet om 
ratificeringen av de relevanta 
konventionerna, om huruvida 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen har efterlevt 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om hur 
konventionerna genomförs i praktiken, 
vilket inbegriper resultattavlor som håller 
på att utvärderas tillsammans med 
förmånsländerna och som även bygger 
på, men inte är begränsade till, en 
bedömning av genomförandet av 
handlingsplanerna.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kommissionens och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänstens slutsatser om huruvida 
varje enskilt förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen iakttar sina 
bindande åtaganden om att efterleva 
rapporteringsskyldigheten, samarbeta med 
de berörda övervakningsorganen i enlighet 
med de relevanta konventionerna och 
säkerställa att de genomförs i praktiken.

(b) kommissionens och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänstens slutsatser om huruvida 
varje enskilt förmånsland inom den 
särskilda stimulansordningen iakttar sina 
bindande åtaganden om att efterleva 
rapporteringsskyldigheten, samarbeta med 
de berörda övervakningsorganen i enlighet 
med de relevanta konventionerna och 
säkerställa att de genomförs i praktiken, 
inbegripet genom en bedömning av 
genomförandet av dess handlingsplan, 
och

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) en kopia av de resultattavlor som 
kommissionen har utvärderat tillsammans 
med förmånslandet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten får innehålla alla sådana 
uppgifter från alla källor som 
kommissionen anser vara lämpliga.

Rapporten får innehålla alla sådana 
uppgifter från alla källor som 
kommissionen anser vara lämpliga, 
inbegripet från det civila samhällets 
organisationer och arbetsmarknadens 
parter.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänsten ska när de drar sina 
slutsatser om huruvida de relevanta 
konventionerna genomförs i praktiken, 
bedöma de berörda övervakningsorganens 
slutsatser och rekommendationer samt, 
utan att föregripa andra källor, information 
som lämnats av Europaparlamentet eller 
rådet och av tredje parter, inbegripet 
myndigheter och internationella 
organisationer, civilsamhället och 
arbetsmarknadens parter.

3. Kommissionen och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänsten ska när de drar sina 
slutsatser om huruvida de relevanta 
konventionerna genomförs i praktiken, 
bedöma de berörda övervakningsorganens 
slutsatser och rekommendationer. Den ska 
också begära ett yttrande från 
Europaparlamentet och rådet och ska, 
utan att föregripa andra källor, bedöma 
information som lämnats av tredje parter, 
inbegripet klagomål som lämnats in via 
den gemensamma kontaktpunkten, såsom 
myndigheter och internationella 
organisationer, civilsamhället och 
arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillämpningen av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre ska tillfälligt dras tillbaka för 
alla eller vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen, om det landet inte 
efterlever de bindande åtaganden som 
avses i artikel 9 d, e och f eller 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen har lämnat en 
reservation som är förbjuden enligt någon 
av de relevanta konventionerna eller som 
inte är förenlig med den konventionens mål 
och syfte enligt artikel 9 c.

1. Tillämpningen av den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre ska tillfälligt dras tillbaka för 
alla eller vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen, om det landet inte 
efterlever de bindande åtaganden som 
avses i artikel 9 d, e och f, inbegripet om 
större brister i genomförandet eller 
systemfel avseende genomförandet av den 
handlingsplan som avses i artikel 9 d 
identifieras, eller förmånslandet inom den 
särskilda stimulansordningen har lämnat en 
reservation som är förbjuden enligt någon 
av de relevanta konventionerna eller som 
inte är förenlig med den konventionens mål 
och syfte enligt artikel 9 c.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
de slutsatser som dras i den rapport som 
avses i artikel 14 eller av tillgängliga fakta, 
inbegripet bevisning som lämnats in genom 
ett klagomål, har rimliga skäl att betvivla 
att ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen efterlever de bindande 
åtagandena som avses i artikel 9 d, e och f, 
eller har lämnat en reservation som är 
förbjuden enligt någon av de relevanta 
konventionerna eller som inte är förenlig 
med den konventionens mål och syfte 
enligt artikel 9 c, ska kommissionen i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda ett 
förfarande för tillfälligt tillbakadragande av 
de tullförmåner som beviljats inom ramen 
för den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta.

3. På Europaparlamentets begäran 
eller om kommissionen, på grundval av de 
slutsatser som dras i den rapport som avses 
i artikel 14 eller av tillgängliga fakta, 
inbegripet bevisning som lämnats av 
Europaparlamentet genom dess behöriga 
utskott och genom relevanta resolutioner 
som antagits under plenarsessionerna, 
och bevisning som lämnats in genom ett 
klagomål, har rimliga skäl att betvivla att 
ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen efterlever de bindande 
åtagandena som avses i artikel 9 d, e och f, 
inbegripet med avseende på 
genomförandet av dess handlingsplan, 
eller har lämnat en reservation som är 
förbjuden enligt någon av de relevanta 
konventionerna eller som inte är förenlig 
med den konventionens mål och syfte 
enligt artikel 9 c, ska kommissionen i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda ett 
förfarande för tillfälligt tillbakadragande av 
de tullförmåner som beviljats inom ramen 
för den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska se till att 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen ges alla möjligheter att 
samarbeta under den period som avses i 
punkt 4 b.

5. Kommissionen ska se till att 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen ges alla möjligheter att 
samarbeta och samverka för att ta itu med 
överträdelser av sina bindande åtaganden 
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enligt punkt 3 under den period som avses 
i punkt 4 b.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
inklusive bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 
drar sina slutsatser.

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
inklusive bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 
drar sina slutsatser, inbegripet från det 
civila samhällets organisationer och 
arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om kommissionen anser att 
slutsatserna inte motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande, ska den i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 39.2 anta en genomförandeakt om 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande. Den genomförandeakten 
ska bland annat vara grundad på inkommen 
bevisning.

8. Om kommissionen, på grundval av 
de uppgifter som avses i punkterna 5 och 
6, anser att ett tillfälligt tillbakadragande 
inte är motiverat, ska den i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 39.2 anta en genomförandeakt om 
att avsluta förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande. Den genomförandeakten 
ska bland annat vara grundad på inkommen 
bevisning.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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9. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordning för hållbar 
utveckling och gott styre som avses i 
artikel 1.2 b. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner 
i förmånslandet.

9. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordning för hållbar 
utveckling och gott styre som avses i 
artikel 1.2 b. Kommissionen ska tydligt 
och offentligt ange grunderna för att dra 
tillbaka förmånerna och fastställa tydliga 
riktmärken som förmånslandet bör 
uppfylla för att förmånerna ska 
återinföras. Sådana riktmärken kan också 
vara vägledande för en stegvis strategi, 
inbegripet ett gradvist tillbakadragande 
eller återinförande av en del av 
förmånerna i förhållande till tydliga 
riktmärken och villkor.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Under tillämpningen av ett 
tillfälligt tillbakadragande ska 
kommissionen fortsätta dialogen med 
förmånslandet, inbegripet inom den ram 
som avses i artikel 18a, i syfte att åtgärda 
orsakerna till det tillbakadragande som 
avses i punkt 3. Kommissionen ska 
regelbundet bedöma vilka konsekvenser 
tillbakadragandet får för åtgärdandet av 
överträdelserna, inbegripet i den rapport 
som avses i artikel 14, samt för de 
mänskliga rättigheterna och den 
socioekonomiska situationen för den 
berörda befolkningen. Kommissionen ska 
under hela övervakningsförfarandet 
regelbundet samråda med det rådgivande 
organ som avses i artikel 13a.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänsten, ska säkerställa att länder 
som omfattas av den särskilda ordning 
som avses i punkt 1 i denna artikel gör 
fortsatta och varaktiga framsteg mot att 
ratificera de konventioner som förtecknas 
i bilaga VI.
EU:s programplanering för 
utvecklingsfinansiering ska prioritera stöd 
till länder som omfattas av den särskilda 
ordning som avses i punkt 1 i syfte att 
göra framsteg mot ratificeringen av de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelser om tillfälligt 
tillbakadragande som gäller samtliga 
ordningar

Stärkt engagemang och bestämmelser om 
tillfälligt tillbakadragande som gäller 
samtliga ordningar

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a (ny)
Inom ramen för ett samarbets-, 
partnerskaps- eller associeringsavtal som 
EU har ingått med ett förmånsland ska en 
allmän översyn av landets status inom 
ramen för de förmånsordningar som 
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anges i artikel 1.2 göras årligen och i 
samråd med Europaparlamentet. I detta 
syfte ska kommissionen, och i 
förekommande fall Europeiska 
utrikestjänsten, och förmånslandet, se 
över frågorna som rör de villkor som 
anges i artikel 19.1, inbegripet eventuella 
klagomål som kommissionen tagit emot. 
Kommissionen, och i förekommande fall 
Europeiska utrikestjänsten, och 
förmånslandet, ska också se över hur 
ratificeringen fortskrider av de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
enligt artikel 4.1 c och framstegen mot 
ratificering av de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI i enlighet med 
artikel 17.1a.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillämpningen av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
får tillfälligt dras tillbaka för samtliga eller 
vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland på följande grunder:

1. Tillämpningen av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
får tillfälligt, helt eller delvis, dras tillbaka 
för samtliga eller vissa produkter, eller 
ekonomiska sektorer, med ursprung i ett 
förmånsland på följande grunder:

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Förmånslandet kan inte visa att 
handlingsplanen har genomförts i 
praktiken.

Ändringsförslag 50
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) När kommissionen till följd av ett 
klagomål eller på eget initiativ anser att 
det kan finnas tillräckliga skäl för att 
tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för någon av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
på grundval av de skäl som avses i artikel 
19.1 a eller 19.1 b, får kommissionen 
innan den offentliggör det meddelande 
som avses i artikel 19.4 stärka sitt 
engagemang med partnerlandet och 
förhandla fram en särskild och 
tidsbunden handlingsplan för att avhjälpa 
överträdelserna, bland annat genom ett 
fullständigt samarbete med FN:s 
mekanismer för övervakning av 
mänskliga rättigheter och arbetstagares 
rättigheter.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Om kommissionen beslutar att dra 
tillbaka en förmånsordning för ett 
förmånsland inom en viss ekonomisk 
sektor kan kommissionen i enlighet med 
artikel 19.1 a och 19.1 b offentliggöra en 
förteckning över företag, EU-importörer 
och lokala leverantörer som fortfarande 
kan omfattas av förmåner. Denna 
förteckning bör upprättas på grundval av 
bevis som tillhandahålls av företag och 
som visar att de till fullo har genomfört 
sina skyldigheter avseende tillbörlig 
aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och att de har en leveranskedja 
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som är fri från 
människorättskränkningar.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Allvarliga brister i tullkontrollerna 
av export eller transitering av narkotika 
(olagliga ämnen eller prekursorer) eller i 
samband med skyldigheten att återta 
förmånslandets egna medborgare eller 
allvarlig underlåtenhet att efterleva 
internationella konventioner om åtgärder 
mot terrorism och om penningtvätt.

(c) Allvarliga brister i tullkontrollerna 
av export eller transitering av narkotika 
(olagliga ämnen eller prekursorer) eller vid 
allvarlig underlåtenhet att efterleva 
internationella konventioner om åtgärder 
mot terrorism och om penningtvätt.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpningen av punkt 1a 
kommer kommissionen särskilt att beakta 
huruvida de berörda 
övervakningsorganen, 
fördragsmekanismerna och 
övervakningsmekanismerna har 
signalerat potentiellt allvarliga och 
systematiska överträdelser av principerna 
i de relevanta konventionerna, på 
grundval av sådana indikatorer som
– inrättandet av 
undersökningskommissioner, 
undersökningsuppdrag, landsspecifika 
rapportörer eller andra 
övervakningsmekanismer av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter eller 
generalförsamling,
– slutsatser från FN:s högkommissarie 
för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda 
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förfaranden eller andra oberoende 
människorättsexperter från FN,
– rapporter från ILO:s kommitté om 
tillämpning av normer,
– avgöranden och yttranden från 
internationella människorättsdomstolar,
– rapporter från det rådgivande organet 
och organisationer i det civila samhället.

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det behövs med tanke på 
allvaret i överträdelserna av principerna i 
de internationella konventioner som 
förtecknas i bilaga VI, på grundval av 
tillgängliga bedömningar, kommentarer, 
beslut, rekommendationer och slutsatser 
från de berörda övervakningsorganen, 
eller på grundval av vederbörligen 
motiverade farhågor som uttryckts av 
Europaparlamentet, rådet, internationella 
organisationer och det civila samhället, 
inbegripet fackföreningar, eller på 
grundval av ett klagomål, ska 
kommissionen underrätta förmånslandet.
Från och med dagen för anmälan och 
under ett år ska förmånslandet och 
kommissionen inleda ett stärkt 
engagemang, inom vilket landet åtar sig 
att anta tidsbundna färdplaner med 
konkreta åtgärder och hållbara lösningar 
på de allvarliga och systematiska 
överträdelser som identifierats.
Kommissionen ska regelbundet samråda 
med det rådgivande organ som avses i 
artikel 13a under det stärkta 
engagemanget.

Ändringsförslag 55
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om det anses nödvändigt får det 
stärkta engagemanget förlängas med upp 
till ytterligare ett år. Kommissionen ska 
offentliggöra en förteckning över länder 
med vilka det stärkta engagemanget har 
förlängts till mer än ett år och vid behov 
regelbundet uppdatera förteckningen. De 
färdplaner som avses i punkt 2a ska 
offentliggöras.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, efter att ha 
mottagit ett klagomål eller på eget initiativ, 
anser att det på grundval av punkt 1 i 
denna artikel finns tillräckliga skäl för att 
tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för någon av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda förfarandet 
för tillfälligt tillbakadragande. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
antagandet av den genomförandeakten.

3. På Europaparlamentets begäran 
eller om kommissionen, efter att ha 
mottagit ett klagomål eller på eget initiativ, 
anser att det kan finnas tillräckliga skäl för 
att tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner 
som beviljats inom ramen för någon av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
eftersom förmånslandet inte har uppfyllt 
sina åtaganden inom ramen för det 
stärkta engagemanget, eller på grundval 
av punkt 1 i denna artikel, ska den i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda förfarandet 
för tillfälligt tillbakadragande. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
antagandet av den genomförandeakten.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om de 
klagomål som mottagits. Kommissionen 
ska underrätta klaganden, 
Europaparlamentet och rådet om den 
anser att klagomålet inte innehåller 
tillräckliga bevis för de indikatorer som 
avses i denna artikel.

Ändringsförslag 58

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 under den 
övervaknings- och utvärderingsperiod som 
avses i punkt 5.

(b) fastställa att kommissionen kommer 
att fortsätta dialogen inom ramen för det 
stärkta engagemanget samt övervaka och 
utvärdera situationen i det berörda 
förmånslandet under den övervaknings- 
och utvärderingsperiod som avses i punkt 
5.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska se till att det 
berörda förmånslandet ges alla möjligheter 
att samarbeta under övervaknings- och 
utvärderingsperioden på sex månader från 
och med dagen för offentliggörandet av 
tillkännagivandet.

5. Kommissionen ska se till att det 
berörda förmånslandet ges alla möjligheter 
att börja samverka och samarbeta när som 
helst under övervaknings- och 
utvärderingsperioden på sex månader från 
och med dagen för offentliggörandet av 
tillkännagivandet.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som den anser vara nödvändiga, 
bland annat tillgängliga bedömningar, 
kommentarer, beslut, rekommendationer 
och slutsatser från de berörda 
övervakningsorganen samt relevanta 
uppgifter från andra källor, inbegripet 
bevisning som lämnats in genom ett 
klagomål eller tillhandahållits av tredje 
part, beroende på vad som är lämpligt. 
Kommissionen ska bedöma all relevant 
information när den drar sina slutsatser.

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som den anser vara nödvändiga, 
bland annat tillgängliga bedömningar, 
kommentarer, beslut, rekommendationer 
och slutsatser från de berörda 
övervakningsorganen samt relevanta 
uppgifter från andra källor, inbegripet 
bevisning som lämnats in genom ett 
klagomål eller tillhandahållits av tredje 
part, beroende på vad som är lämpligt. 
Kommissionen ska bedöma all relevant 
information och beakta de framsteg som 
landet gjort med avseende på 
genomförandet av sin färdplan inom 
ramen för det stärkta engagemang som 
avses i punkt 2a.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Inom tre månader från det att den 
period som avses i punkt 5 har löpt ut ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
det berörda förmånslandet om sina 
undersökningsresultat och slutsatser. 
Förmånslandet har rätt att lämna 
synpunkter på rapporten. Synpunkterna 
måste lämnas in inom en månad.

7. Inom tre månader från det att den 
period som avses i punkt 5 har löpt ut och 
efter att ha hört det rådgivande organ som 
avses i artikel 13a ska kommissionen lägga 
fram en rapport för det berörda 
förmånslandet om sina 
undersökningsresultat och slutsatser. 
Förmånslandet har rätt att lämna 
synpunkter på rapporten. Synpunkterna 
måste lämnas in inom en månad.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om kommissionen anser att 
slutsatserna inte motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande ska den i enlighet med det 

9. Om kommissionen, på grundval av 
de uppgifter som avses i punkt 6, anser att 
ett tillfälligt tillbakadragande inte är 
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rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2 anta en genomförandeakt om 
avslutande av förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande.

motiverat, ska den i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2 anta en genomförandeakt om 
avslutande av förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
de förmånsordningar som avses i artikel 
1.2. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av 
tullförmåner i förmånslandet.

10. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
de förmånsordningar som avses i artikel 
1.2.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Under tillämpningen av ett 
tillfälligt tillbakadragande ska 
kommissionen fortsätta dialogen med 
förmånslandet, även inom den ram som 
avses i artikel 18a, i syfte att åtgärda 
orsakerna till det tillbakadragande som 
avses i punkt 1. Kommissionen ska 
regelbundet bedöma vilka konsekvenser 
tillbakadragandet får för åtgärdandet av 
överträdelserna, och samråda med det 
rådgivande organ som avses i artikel 13a.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Om kommissionen anser att det 
finns tillräcklig bevisning för att motivera 
ett tillfälligt tillbakadragande av det skäl 
som anges i punkt 1 a och om kränkningen 
är särskilt allvarlig och kräver snabba 
insatser med hänsyn till de specifika 
omständigheterna i förmånslandet, ska den 
inleda förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande i enlighet med punkterna 
3–15. Den period som avses i punkt 4 b 
minskas dock till två månader och den 
tidsfrist som avses i punkt 8 förkortas till 
fem månader.

16. Om kommissionen anser att det 
finns tillräcklig bevisning för att motivera 
ett tillfälligt tillbakadragande av det skäl 
som anges i punkt 1 a och om kränkningen 
är särskilt allvarlig och kräver snabba 
insatser med hänsyn till de specifika 
omständigheterna i förmånslandet, ska den 
inleda förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande i enlighet med punkterna 
3–15. Den period som avses i punkt 4 b 
minskas dock till en månad och den 
tidsfrist som avses i punkt 8 förkortas till 
tre månader.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2027 och vart tredje 
år därefter ska kommissionen till 
Europaparlamentet och till rådet överlämna 
en rapport som beskriver effekterna av 
systemet och som omfattar den senaste 
treårsperioden och samtliga de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2.

Senast den 1 januari 2027 och vartannat år 
därefter ska kommissionen till 
Europaparlamentet och till rådet överlämna 
en rapport som beskriver effekterna av 
systemet och som omfattar den senaste 
tvåårsperioden och samtliga de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Romstadgan för Internationella 
brottmålsdomstolen (1998)
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första fakultativa protokollet till 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter 
(1966)

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga VI – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ILO:s konvention om ursprungsfolk och 
stamfolk (1989)
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8.3.2022

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av det allmänna 
preferenssystemet och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
978/2012
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Föredragande av yttrande: Anna-Michelle Asimakopoulou

KORTFATTAD MOTIVERING

Det allmänna preferenssystemet (GSP) 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 påpekar att GSP i första hand är ett utvecklingsverktyg och att alla förslag om 
att utvidga det positiva villkorandet, som för närvarande endast tillämpas på förmånsländerna 
inom GSP plus som en del av den särskilda stimulansordningen, skulle motverka denna 
grundläggande princip. 

Handlingsplaner 

Enligt det nya GSP ska förmånsländerna inom GSP plus lämna in en handlingsplan som en 
del av sina bindande åtaganden att fullfölja ratificeringen av de relevanta konventionerna och 
se till att de genomförs i praktiken. 

Handlingsplanerna kommer att bidra till att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande 
av de relevanta konventionerna, en process som kan stödjas av synpunkter från 
tredjepartsintressenter. Detta kommer endast att vara möjligt om de antagna 
handlingsplanerna offentliggörs. 

Det är därför nödvändigt att införa ett särskilt krav för offentliggörande av de färdiga 
handlingsplanerna. Detta kommer att underlätta genomförandet av dem och kan bidra till de 
mer övergripande målen att förbättra transparensen när det gäller de övervaknings- och 
utvärderingsförfaranden som är knutna till de särskilda stimulansordningar som tillhandahålls 
förmånsländerna inom GSP plus. 
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Snabbinsatser 

I det nya GSP föreskrivs en snabbinsatsmekanism som kan aktiveras vid synnerligen 
allvarliga kränkningar, för vilka en reaktion anses vara brådskande. 

Införandet av denna mekanism motiveras av att alla tidigare tillbakadraganden av förmåner 
inom ramen för GSP har tagit upp till två år att genomföra.

Med tanke på de exceptionella omständigheterna och den grad av brådska under vilken denna 
mekanism är avsedd att användas är den nuvarande sjumånadersperioden inte tillräckligt 
snabb och bör därför förkortas ytterligare. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Gemenskapen har sedan 1971 
beviljat utvecklingsländer handelsförmåner 
inom ramen för sitt allmänna 
preferenssystem.

(1) Gemenskapen har sedan 1971 
beviljat utvecklingsländer handelsförmåner 
inom ramen för sitt allmänna 
preferenssystem, vilket är ett av unionens 
centrala instrument.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Dessa mål är relevanta även i den 
nuvarande globala situationen och de är 

(6) Dessa mål är relevanta även i den 
nuvarande globala situationen och de är 
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förenliga med analysen och perspektiven i 
kommissionens nyligen offentliggjorda 
meddelande Översyn av handelspolitiken – 
En öppen, hållbar och bestämd 
handelspolitik16 (översynen av 
handelspolitiken). Enligt översynen av 
handelspolitiken har unionen ”ett verkligt 
strategiskt intresse av att stödja en 
förbättrad integration i världsekonomin för 
utsatta utvecklingsländer” och den ”måste 
fullt ut utnyttja den styrka som dess 
öppenhet och den inre marknadens 
attraktionskraft innebär” i syfte att stödja 
multilateralismen och säkerställa att 
universella värden respekteras. Vad gäller 
just det allmänna preferenssystemet noteras 
det i översynen av handelspolitiken att 
detta system ”spelat en viktig roll för att 
främja respekten för mänskliga rättigheter 
och andra rättigheter på arbetsmarknaden” 
och fastställs att målet för systemet är ”att 
ytterligare öka utvecklingsländernas 
handelsmöjligheter för att minska 
fattigdom och skapa arbetstillfällen 
baserade på internationella värderingar och 
principer”. Systemet bör dessutom hjälpa 
förmånsländerna att återhämta sig från 
verkningarna av covid-19 och att 
återuppbygga sina ekonomier på ett 
hållbart sätt, bland annat med respekt för 
internationella människorättsnormer, 
arbetsnormer, miljönormer och normer för 
goda styrelseformer. Samstämmighet bör 
även säkerställas mellan det allmänna 
preferenssystemet och dess mål och 
biståndet till förmånsländerna i linje med 
unionens konsekventa politik för 
utveckling, vilken utgör en hörnsten i EU:s 
ansträngningar för att öka 
utvecklingssamarbetets positiva verkningar 
och effektivitet17.

förenliga med analysen och perspektiven i 
kommissionens nyligen offentliggjorda 
meddelande Översyn av handelspolitiken – 
En öppen, hållbar och bestämd 
handelspolitik16 (översynen av 
handelspolitiken). Enligt översynen av 
handelspolitiken har unionen ”ett verkligt 
strategiskt intresse av att stödja en 
förbättrad integration i världsekonomin för 
utsatta utvecklingsländer” och den ”måste 
fullt ut utnyttja den styrka som dess 
öppenhet och den inre marknadens 
attraktionskraft innebär” i syfte att stödja 
multilateralismen och säkerställa att 
universella värden respekteras. Vad gäller 
just det allmänna preferenssystemet noteras 
det i översynen av handelspolitiken att 
detta system ”spelat en viktig roll för att 
främja respekten för mänskliga rättigheter 
och andra rättigheter på arbetsmarknaden” 
och fastställs att målet för systemet är ”att 
ytterligare öka utvecklingsländernas 
handelsmöjligheter för att minska 
fattigdom och skapa arbetstillfällen 
baserade på internationella värderingar och 
principer”. Systemet bör dessutom hjälpa 
förmånsländerna att återhämta sig från 
verkningarna av covid-19, stärka sin 
kapacitetsuppbyggnad och återuppbygga 
sina ekonomier på ett hållbart sätt, bland 
annat med respekt för internationella 
människorättsnormer, arbetsnormer, 
miljönormer och normer för goda 
styrelseformer. Samstämmighet bör även 
säkerställas mellan det allmänna 
preferenssystemet och dess mål och 
biståndet till förmånsländerna i linje med 
unionens konsekventa politik för 
utveckling, vilken utgör en hörnsten i EU:s 
ansträngningar för att öka 
utvecklingssamarbetets positiva verkningar 
och effektivitet17. De fortsatta och 
varaktiga framstegen mot ratificering och 
genomförande av de grundläggande 
internationella konventionerna bör noga 
övervakas, och programplaneringen för 
unionens utvecklingsfinansiering bör 
utformas så att vederbörlig hänsyn tas till 
detta mål. Detta bistånd bör i första hand 
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inriktas på de länder som omfattas av den 
särskilda ordningen, med tanke på deras 
ekonomiska sårbarhet. Dessutom bör 
NDICI-Europa i världen hjälpa länder 
inom det allmänna preferenssystemet att 
höja sina människorätts- och miljönormer 
i linje med de skyldigheter som fastställs i 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter.

_________________ _________________
16 COM(2021) 66 final av den 18 februari 
2021.

16 COM(2021) 66 final av den 18 februari 
2021.

17 Artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt står det att 
”[u]nionen ska ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande 
av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna”.

17 Artikel 208 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt står det att 
”[u]nionen ska ta hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet vid genomförande 
av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna”.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling bör omfattas av 
standardordningen. Det finns ingen 
definition av begreppet utvecklingsland på 
WTO-nivå och det är upp till de länder 
som beviljar tullförmåner att själva 
bestämma vilka länder som ska ingå i 
förteckningen över utvecklingsländer som 
är berättigade till det allmänna 
preferenssystemet. Länder som 
framgångsrikt har genomfört en fullständig 
övergång från planekonomi till 
marknadsekonomi och som i dag är 
framgångsrika ekonomier med en stark 
ställning i den internationella handeln, 
såsom Kina, Hongkong, Macao och 
Ryssland, bör inte anses vara 
utvecklingsländer inom ramen för det 

(9) Alla utvecklingsländer som har 
liknande utvecklingsbehov och befinner sig 
i ett liknande stadium av ekonomisk 
utveckling och som har förpliktigat sig till 
att underteckna och ratificera de 
internationella konventioner som avses i 
bilaga VI bör omfattas av 
standardordningen. Det bör finnas en 
övergångsperiod på fem år från och med 
dagen för detta besluts ikraftträdande för 
länderna för att genomföra 
ratificeringarna. Det finns ingen definition 
av begreppet utvecklingsland på WTO-
nivå och det är upp till de länder som 
beviljar tullförmåner att själva bestämma 
vilka länder som ska ingå i förteckningen 
över utvecklingsländer som är berättigade 
till det allmänna preferenssystemet. Länder 
som framgångsrikt har genomfört en 
fullständig övergång från planekonomi till 
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allmänna preferenssystemet och bör 
följaktligen avföras från förteckningen 
över berättigade länder. 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. De befinner 
sig i ett annat stadium av ekonomisk 
utveckling och har därför inte samma 
behov vad gäller utveckling, handel och 
ekonomiskt bistånd som länder med lägre 
inkomster och mer sårbara 
utvecklingsländer. De måste därför 
behandlas annorlunda för att förebygga 
ogrundad diskriminering. Följaktligen 
omfattas de inte av standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet. Om 
höginkomstländer eller högre 
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet kommer 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder att öka, 
vilket skulle kunna utgöra en oberättigad 
belastning på dessa mer sårbara 
utvecklingsländer. Standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet bör beakta 
det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd 
är föränderliga och säkerställa att 
ordningen förblir tillgänglig om 
förhållandena i ett land förändras.

marknadsekonomi och som i dag är 
framgångsrika ekonomier med en stark 
ställning i den internationella handeln, 
såsom Kina, Hongkong, Macao och 
Ryssland, bör inte anses vara 
utvecklingsländer inom ramen för det 
allmänna preferenssystemet och bör 
följaktligen avföras från förteckningen 
över berättigade länder. 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. De befinner 
sig i ett annat stadium av ekonomisk 
utveckling och har därför inte samma 
behov vad gäller utveckling, handel och 
ekonomiskt bistånd som länder med lägre 
inkomster och mer sårbara 
utvecklingsländer. De måste därför 
behandlas annorlunda för att förebygga 
ogrundad diskriminering. Följaktligen 
omfattas de inte av standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet. Om 
höginkomstländer eller högre 
medelinkomstländer utnyttjar 
tullförmånerna inom systemet kommer 
dessutom konkurrenstrycket på exporten 
från fattigare, mer sårbara länder att öka, 
vilket skulle kunna utgöra en oberättigad 
belastning på dessa mer sårbara 
utvecklingsländer. Standardordningen för 
det allmänna preferenssystemet bör beakta 
det faktum att behoven i fråga om 
utveckling, handel och ekonomiskt bistånd 
är föränderliga och säkerställa att 
ordningen förblir tillgänglig om 
förhållandena i ett land förändras.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre (GSP 

(11) Den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre (GSP 
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plus) bygger på helhetskonceptet hållbar 
utveckling, som erkänns i internationella 
konventioner och instrument, t.ex. i 
Förenta nationernas (FN) förklaring om rätt 
till utveckling från 1986,, Riodeklarationen 
om miljö och utveckling från 1992,, 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet från 1998,, 
FN:s millenniedeklaration från 2000,, 
Johannesburgdeklarationen om hållbar 
utveckling från 2002,, ILO:s 
hundraårsdeklaration om framtidens 
arbetsliv från 2019, slutdokumentet från 
FN:s toppmöte om hållbar utveckling från 
2015 ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och Parisavtalet om 
klimatförändringar inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. De 
ytterligare tullförmåner som är möjliga 
genom den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre bör 
följaktligen beviljas sådana 
utvecklingsländer som är sårbara på grund 
av bristande diversifiering och som har 
ratificerat grundläggande internationella 
konventioner om de mänskliga 
rättigheterna och arbetstagarrättigheter, 
klimat- och miljöskydd och goda 
styrelseformer samt som förbinder sig att 
säkerställa att dessa konventioner 
genomförs i praktiken. Den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre bör ha till syfte att hjälpa 
dessa länder att fullgöra de ytterligare 
skyldigheter som följer av ratificeringen 
samt av det praktiska genomförandet av 
dessa konventioner. Förteckningen över 
konventioner som är relevanta för det 
allmänna preferenssystemet bör uppdateras 
i syfte att bättre återspegla utvecklingen av 
grundläggande internationella instrument 
och normer och att inta en proaktiv 
hållning vad gäller hållbar utveckling i 
linje med målen för hållbar utveckling och 
Agenda 203018. I detta hänseende bör 
följande konventioner läggas till: 

plus) bygger på helhetskonceptet hållbar 
utveckling, som erkänns i internationella 
konventioner och instrument, t.ex. i 
Förenta nationernas (FN) förklaring om rätt 
till utveckling från 1986,, Riodeklarationen 
om miljö och utveckling från 1992,, 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet från 1998,, 
FN:s millenniedeklaration från 2000,, 
Johannesburgdeklarationen om hållbar 
utveckling från 2002,, ILO:s 
hundraårsdeklaration om framtidens 
arbetsliv från 2019, slutdokumentet från 
FN:s toppmöte om hållbar utveckling från 
2015 ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och Parisavtalet om 
klimatförändringar inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. De 
ytterligare tullförmåner som är möjliga 
genom den särskilda stimulansordningen 
för hållbar utveckling och gott styre bör 
följaktligen beviljas sådana 
utvecklingsländer som är sårbara på grund 
av bristande diversifiering och som har 
ratificerat och börjat genomföra 
grundläggande internationella 
konventioner om de mänskliga 
rättigheterna och arbetstagarrättigheter, 
klimat- och miljöskydd och goda 
styrelseformer samt som förbinder sig att 
fortsätta genomföra dessa konventioner i 
praktiken, bland annat genom en 
offentlig, ambitiös och tidsbunden 
handlingsplan som antagits i enlighet med 
denna förordning. Den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre bör ha till syfte att hjälpa 
dessa länder att fullgöra de ytterligare 
skyldigheter som följer av ratificeringen 
samt av det praktiska genomförandet av 
dessa konventioner. Förteckningen över 
konventioner som är relevanta för det 
allmänna preferenssystemet bör uppdateras 
i syfte att bättre återspegla utvecklingen av 
grundläggande internationella instrument 
och normer och att inta en proaktiv 
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Parisavtalet om klimatförändringar (2015) 
– som ersätter Kyotoprotokollet; 
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning; det fakultativa 
protokollet till konventionen om barnets 
rättigheter vid indragning av barn i 
väpnade konflikter; ILO:s konvention nr 81 
om yrkesinspektion; ILO:s konvention nr 
144 om samråd på trepartsbasis och FN:s 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

hållning vad gäller hållbar utveckling i 
linje med målen för hållbar utveckling och 
Agenda 203018. I detta hänseende bör 
följande konventioner läggas till: 
Parisavtalet om klimatförändringar (2015) 
– som ersätter Kyotoprotokollet; 
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning; det fakultativa 
protokollet till konventionen om barnets 
rättigheter vid indragning av barn i 
väpnade konflikter; ILO:s konvention nr 81 
om yrkesinspektion; ILO:s konvention nr 
144 om samråd på trepartsbasis; FN:s 
konvention mot gränsöverskridande 
organiserad brottslighet; Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen och 
de frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull 
förvaltning av markrättigheter, fiske och 
skog och FN:s deklaration om urfolks 
rättigheter och dess principer om fritt, på 
förhand inhämtat och informerat 
samtycke.

_________________ _________________
18 Förenta nationerna (2015). Resolution 
antagen av generalförsamlingen den 25 
september 2015 ”Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för hållbar utveckling” 
(A/RES/70/1), som finns att tillgå på: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Förenta nationerna (2015). Resolution 
antagen av generalförsamlingen den 25 
september 2015 ”Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för hållbar utveckling” 
(A/RES/70/1), som finns att tillgå på: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Ansökan om den särskilda 
stimulansordningen bör omfatta en 
offentlig handlingsplan med en 
prioriteringsorienterad förteckning över 
åtgärder som anses nödvändiga för att 
effektivt genomföra de internationella 
konventionerna. Handlingsplanen bör 
också innehålla tidsfrister och ange de 
relevanta organ i förmånslandet som 
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ansvarar för dess genomförande. De 
framsteg som görs i genomförandet av 
handlingsplanen bör ligga till grund för 
övervakningsprocessen, och 
underlåtenhet att effektivt genomföra 
handlingsplanen bör beaktas vid 
bedömningen av tillfälliga 
tillbakadraganden inom ramen för 
ordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det civila samhällets 
organisationer och andra berörda parter 
bör rådfrågas i alla skeden av 
övervakningscykeln, och vederbörlig 
hänsyn bör tas till den information de 
lämnar. För detta ändamål bör ett 
rådgivande organ bestående av 
företrädare för sådana organisationer och 
parter inrättas för att bistå kommissionen 
med att se över, övervaka och bedöma de 
framsteg som förmånsländerna gör.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att övervaka genomförandet 
och, i tillämpliga fall, dra tillbaka 
tullförmåner är rapporter från de berörda 
övervakningsorganen av avgörande 
betydelse. Dessa rapporter kan emellertid 
kompletteras med annan information som 
kommissionen har tillgång till, inbegripet 
information erhållen inom ramen för 
bilaterala och multilaterala program för 
tekniskt bistånd, förutsatt att informationen 
är exakt och tillförlitlig. Denna information 

(17) För att övervaka genomförandet 
och, i tillämpliga fall, dra tillbaka 
tullförmåner är rapporter från de berörda 
övervakningsorganen av avgörande 
betydelse. Dessa rapporter kan emellertid 
kompletteras med annan information som 
kommissionen har tillgång till, inbegripet 
information erhållen inom ramen för 
bilaterala och multilaterala program för 
tekniskt bistånd, förutsatt att informationen 
är exakt och tillförlitlig. Denna information 
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kan omfatta information från 
Europaparlamentet, rådet, myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhället och arbetsmarknadens parter 
eller klagomål som tas emot genom den 
enda kontaktpunkten, förutsatt att de 
uppfyller relevanta krav. Brister som 
identifieras inom ramen för 
övervakningsprocessen kan utgöra 
underlag för kommissionens framtida 
programplanering på ett mer riktat sätt.

kan omfatta information från 
Europaparlamentet, rådet, myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhället, människorättsorganisationer 
och arbetsmarknadens parter eller 
klagomål som tas emot genom den enda 
kontaktpunkten, förutsatt att de uppfyller 
relevanta krav. Brister som identifieras 
inom ramen för övervakningsprocessen 
kan utgöra underlag för kommissionens 
framtida programplanering på ett mer riktat 
sätt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I juli 2020 utnämnde kommissionen 
en ansvarig för efterlevnaden av 
handelsbestämmelserna, som har till 
uppgift att se till att handelspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang införde 
kommissionen i november 2020 en ny 
mekanism för klagomål, i form av en enda 
kontaktpunkt, som ett led i sina ökade 
ansträngningar för att stärka efterlevnaden 
och genomförandet av handelsåtaganden. 
Genom denna enda kontaktpunkt tar 
kommissionen emot klagomål om olika 
frågor på det handelspolitiska området, 
bland annat överträdelser av åtaganden 
inom det allmänna preferenssystemet. 
Detta nya system för klagomål bör 
integreras inom ramen för denna 
förordning.

(18) I juli 2020 utnämnde kommissionen 
en ansvarig för efterlevnaden av 
handelsbestämmelserna, som har till 
uppgift att se till att handelspolitiken 
efterlevs. I detta sammanhang införde 
kommissionen i november 2020 en ny 
mekanism för klagomål, i form av en enda 
kontaktpunkt, som ett led i sina ökade 
ansträngningar för att stärka efterlevnaden 
och genomförandet av handelsåtaganden. 
Genom denna enda kontaktpunkt tar 
kommissionen emot klagomål om olika 
frågor på det handelspolitiska området, 
bland annat överträdelser av åtaganden 
inom det allmänna preferenssystemet. 
Detta nya system för klagomål bör 
integreras inom ramen för denna 
förordning och bör vara tillgängligt för det 
civila samhällets organisationer.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(29) I syfte att uppnå en bättre balans 
mellan behovet av bättre riktade insatser, 
ökad samstämmighet och transparens, å 
ena sidan, och behovet av att bättre kunna 
främja hållbar utveckling och goda 
styrelseformer genom ett unilateralt system 
för handelsförmåner, å andra sidan, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på ändringar 
av bilagorna till denna förordning och 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner 
på grund av allvarliga och systematiska 
kränkningar av de principer som fastställs i 
de relevanta konventionerna rörande de 
mänskliga rättigheterna och 
arbetstagarrättigheter, klimat- och 
miljöskydd och goda styrelseformer och 
andra relevanta skäl som anges i denna 
förordning, samt med avseende på 
bestämmelser om förfaranden vid 
inlämning av ansökningar om tullförmåner 
enligt den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre, vid 
undersökningar avseende tillfälligt 
tillbakadragande och vid undersökningar 
avseende skyddsåtgärder, i syfte att inrätta 
enhetliga och detaljerade tekniska 
bestämmelser. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201621. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter. För att tillhandahålla stabila ramar 
för de ekonomiska aktörerna bör 
kommissionen delegeras befogenhet att i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
anta en akt om upphävande av beslutet om 
tillfälligt tillbakadragande enligt det 

(29) I syfte att uppnå en bättre balans 
mellan behovet av bättre riktade insatser, 
ökad samstämmighet och transparens, å 
ena sidan, och behovet av att bättre kunna 
främja hållbar utveckling och goda 
styrelseformer genom ett unilateralt system 
för handelsförmåner, å andra sidan, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på ändringar 
av bilagorna till denna förordning och 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner 
på grund av kränkningar av de principer 
som fastställs i de relevanta 
konventionerna rörande de mänskliga 
rättigheterna och arbetstagarrättigheter, 
klimat- och miljöskydd och goda 
styrelseformer och andra relevanta skäl 
som anges i denna förordning, samt med 
avseende på bestämmelser om förfaranden 
vid inlämning av ansökningar om 
tullförmåner enligt den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre, vid undersökningar 
avseende tillfälligt tillbakadragande och 
vid undersökningar avseende 
skyddsåtgärder, i syfte att inrätta enhetliga 
och detaljerade tekniska bestämmelser. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201621. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter. För att tillhandahålla stabila ramar 
för de ekonomiska aktörerna bör 
kommissionen delegeras befogenhet att i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
anta en akt om upphävande av beslutet om 
tillfälligt tillbakadragande enligt det 
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skyndsamma förfarandet, innan beslutet 
om tillfälligt tillbakadragande av 
tullförmåner får verkan, om skälen till ett 
tillfälligt tillbakadragande inte längre 
föreligger. Kommissionen bör även 
delegeras befogenhet att anta delegerade 
akter för att skjuta upp tillämpningsdagen 
för en akt om införande av ett tillfälligt 
tillbakadragande eller för att ändra dess 
räckvidd, med hänvisning till en global 
sanitär kris eller andra exceptionella 
omständigheter.

skyndsamma förfarandet, innan beslutet 
om tillfälligt tillbakadragande av 
tullförmåner får verkan, om skälen till ett 
tillfälligt tillbakadragande inte längre 
föreligger. Kommissionen bör även 
delegeras befogenhet att anta delegerade 
akter för att skjuta upp tillämpningsdagen 
för en akt om införande av ett tillfälligt 
tillbakadragande eller för att ändra dess 
räckvidd, med hänvisning till en global 
sanitär kris eller andra exceptionella 
omständigheter.

_________________ _________________
21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) handlingsplan: en 
prioriteringsorienterad förteckning över 
åtgärder – inbegripet 
lagstiftningsåtgärder – som ska antas och 
åtgärder som ska vidtas av ett 
förmånsland och som anses nödvändiga 
för att i praktiken genomföra de 
grundläggande internationella 
konventioner som avses i bilaga VI. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) stärkt engagemang: dialog som 
syftar till att underlätta och uppmuntra 
länder som drar nytta av de ordningar 
som avses i artikel 1.2 för att i praktiken 
genomföra konventionerna.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) förteckning över frågor: en 
förteckning över mål för att i praktiken 
genomföra de grundläggande 
internationella konventioner som är 
relevanta för den särskilda 
stimulansordningen, enligt vad som 
fastställts av övervakningsorganen, och 
all information som lämnas av tredje 
parter, däribland det civila samhället, 
människorättsförsvarare och 
fackföreningar.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) klagomål: ett klagomål som lämnas 
in till kommissionen via den enda 
kontaktpunkten,

(12) klagomål: ett klagomål som lämnas 
in till kommissionen via den enda 
kontaktpunkten av tredje parter, inbegripet 
berörda parter eller det civila samhällets 
organisationer som är etablerade i 
unionen eller i de förmånsländer som 
omfattas av de system som avses i 
artikel 1.2 och som avser de villkor och 
skäl som avses i artiklarna 9 och 19.

Motivering

Användningen av mekanismen med en enda kontaktpunkt för klagomål bör vara öppen för 
berörda parter i tredjeländer, inbegripet människorättsförsvarare, vilket för närvarande inte 
är fallet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) det finns tillräckliga skäl att anse 
att brister och överträdelser av villkoren i 
artikel 19.1 a, b, c, d och e föreligger.

Motivering

Det är nödvändigt att utnyttja de villkor som är kopplade till det allmänna preferenssystemets 
standardordning för att effektivt främja sociala och miljömässiga standarder genom handel.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) inte har undertecknat eller 
ratificerat de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI inom fem år efter 
tillämpningen av förmånerna,

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Unionens programplanering för 
utvecklingsfinansiering ska prioritera 
bistånd till länder som omfattas av den 
standardordning som avses i punkt 1 i 
denna artikel i syfte att ratificera och 
genomföra de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI.

Motivering

Skärpta sociala och miljömässiga villkor för att komma i åtnjutande av handelsförmåner bör 
ingå i projekten för tekniskt och ekonomiskt bistånd inom ramen för instrumentet NDICI-
Europa i världen.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4b – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska under 
övervakningsprocessen regelbundet 
samråda med det rådgivande organ som 
avses i artikel 13a.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
(de relevanta konventionerna) och 
kommissionen har inte på grundval av 
tillgänglig information, särskilt de senast 
tillgängliga slutsatserna från de 
övervakningsorgan som inrättas inom 
ramen för dessa konventioner, kunnat 
konstatera någon allvarlig brist när det 
gäller genomförandet i praktiken av någon 
av dessa konventioner.

b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
(de relevanta konventionerna) och 
kommissionen har inte på grundval av 
tillgänglig information, särskilt de senast 
tillgängliga slutsatserna från de 
övervakningsorgan som inrättas inom 
ramen för dessa konventioner, inbegripet 
information som lämnas av det civila 
samhällets organisationer, 
människorättsförsvarare och 
fackföreningar, kunnat konstatera någon 
brist när det gäller genomförandet i 
praktiken av någon av dessa konventioner.

Motivering

Den övervakningsprocess som är kopplad till ett genomförande i praktiken av konventionerna 
bör utnyttjas genom ett bättre deltagande av det civila samhället, människorättsförsvarare 
och fackföreningar.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) Landet har ratificerat alla de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI 
(de relevanta konventionerna) och 
kommissionen har inte på grundval av 
tillgänglig information, särskilt de senast 
tillgängliga slutsatserna från de 
övervakningsorgan som inrättas inom 
ramen för dessa konventioner, kunnat 
konstatera någon allvarlig brist när det 
gäller genomförandet i praktiken av någon 
av dessa konventioner.

b) Landet har ratificerat och håller på 
att genomföra alla de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI (de relevanta 
konventionerna) och kommissionen har 
inte på grundval av tillgänglig information, 
särskilt de senast tillgängliga slutsatserna 
från de övervakningsorgan som inrättas 
inom ramen för dessa konventioner, kunnat 
konstatera någon allvarlig brist när det 
gäller genomförandet i praktiken av någon 
av dessa konventioner.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Landet har antagit en nationell 
handlingsplan för genomförandet av 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, i enlighet med 
vägledningen om nationella 
handlingsplaner från FN:s arbetsgrupp 
för företag och mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d)  Landet ger ett bindande åtagande 
att fullfölja ratificeringen av de relevanta 
konventionerna och att se till att de 
genomförs i praktiken, tillsammans med en 
handlingsplan för genomförandet i 
praktiken av de relevanta konventionerna.

d) Landet ger ett bindande åtagande 
att fullfölja ratificeringen av de relevanta 
konventionerna och att se till att de 
genomförs i praktiken, tillsammans med en 
handlingsplan för varje förtecknat mål 
med en tidsram och riktmärken, och 
anger den relevanta institution eller 
struktur som ansvarar för dess 
genomförande och tillsyn.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den handlingsplan som avses i led 
d ska offentliggöras efter att ha fastställts 
gemensamt av unionen och 
förmånslandet inom det allmänna 
preferenssystemet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Unionens programplanering för 
utvecklingsfinansiering ska prioritera stöd 
till länder som omfattas av den särskilda 
ordning som avses i artikel 9 i syfte att 
stödja ratificeringen och genomförandet i 
praktiken av de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI.

Motivering

Skärpta sociala och miljömässiga villkor för att komma i åtnjutande av handelsförmåner bör 
ingå i projekten för tekniskt och ekonomiskt bistånd inom ramen för instrumentet NDICI-
Europa i världen. EU:s utvecklingsfinansiering bör prioritera stöd till länder som omfattas av 
den särskilda ordningen med hänsyn till dessa länders sårbarhet och brist på ekonomisk 
diversifiering.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ansökande landet ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 

2. Det ansökande landet ska inge en 
skriftlig ansökan till kommissionen. 
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Ansökan ska innehålla uttömmande 
uppgifter om ratificeringen av de relevanta 
konventionerna samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f.

Ansökan ska innehålla uttömmande 
uppgifter om ratificeringen och 
genomförandet av de relevanta 
konventionerna samt om de bindande 
åtaganden som anges i artikel 9 d, e och f.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionens och Europeiska 
utrikestjänstens handlingsplaner och 
rekommendationer om prioriterade 
genomförandeåtgärder ska beaktas i 
programplaneringen för unionens 
utvecklingsfinansiering för att hjälpa 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen att uppfylla sina 
åtaganden.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Rådgivande organ

Kommissionen ska vid översynen, 
övervakningen och bedömningen av de 
bindande åtaganden som avses i artikel 9 
d, e och f biträdas av ett rådgivande organ 
bestående av företrädare för 
organisationer i det civila samhället och 
berörda parter från unionen och 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen under hela 
övervakningscykeln.
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Motivering

För att utnyttja övervakningsprocessen bör kommissionen i sin övervakningsroll bistås av ett 
permanent rådgivande organ bestående av företrädare för organisationer i det civila 
samhället och berörda parter från EU och förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
lägga fram en lägesrapport för 
Europaparlamentet och för rådet om 
ratificeringen av de relevanta 
konventionerna, om huruvida 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen har efterlevt 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om hur 
konventionerna genomförs i praktiken.

1. Senast den 1 januari 2026 och 
därefter vartannat år ska kommissionen 
lägga fram en lägesrapport för 
Europaparlamentet och för rådet om 
ratificeringen av de relevanta 
konventionerna, om huruvida 
förmånsländerna inom den särskilda 
stimulansordningen har efterlevt 
rapporteringsskyldigheterna enligt de 
konventionerna och om hur 
konventionerna genomförs i praktiken.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten får innehålla alla sådana 
uppgifter från alla källor som 
kommissionen anser vara lämpliga.

Rapporten får innehålla alla sådana 
uppgifter från alla källor som 
kommissionen anser vara lämpliga, i 
synnerhet i samarbete med organisationer 
i det civila samhället.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänsten ska när de drar sina 
slutsatser om huruvida de relevanta 
konventionerna genomförs i praktiken, 
bedöma de berörda övervakningsorganens 
slutsatser och rekommendationer samt, 
utan att föregripa andra källor, information 
som lämnats av Europaparlamentet eller 
rådet och av tredje parter, inbegripet 
myndigheter och internationella 
organisationer, civilsamhället och 
arbetsmarknadens parter.

3. Kommissionen och, i 
förekommande fall, Europeiska 
utrikestjänsten ska när de drar sina 
slutsatser om huruvida de relevanta 
konventionerna genomförs i praktiken, 
bedöma de berörda övervakningsorganens 
slutsatser och rekommendationer samt, 
utan att föregripa andra källor, information 
som lämnats av Europaparlamentet eller 
rådet och av tredje parter, inbegripet 
myndigheter och internationella 
organisationer, det civila samhällets 
organisationer, 
människorättsorganisationer och 
arbetsmarknadens parter.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, på grundval av 
de slutsatser som dras i den rapport som 
avses i artikel 14 eller av tillgängliga fakta, 
inbegripet bevisning som lämnats in genom 
ett klagomål, har rimliga skäl att betvivla 
att ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen efterlever de bindande 
åtagandena som avses i artikel 9 d, e och f, 
eller har lämnat en reservation som är 
förbjuden enligt någon av de relevanta 
konventionerna eller som inte är förenlig 
med den konventionens mål och syfte 
enligt artikel 9 c, ska kommissionen i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda ett 
förfarande för tillfälligt tillbakadragande av 
de tullförmåner som beviljats inom ramen 
för den särskilda stimulansordningen för 
hållbar utveckling och gott styre. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta.

3. Om kommissionen, på grundval av 
de slutsatser som dras i den rapport som 
avses i artikel 14 eller av tillgängliga fakta, 
inbegripet bevisning som lämnats in genom 
ett klagomål, har rimliga skäl att betvivla 
att ett förmånsland inom den särskilda 
stimulansordningen efterlever de bindande 
åtagandena som avses i artikel 9 d, e och f, 
inbegripet när det gäller genomförandet 
av landets handlingsplan, eller har lämnat 
en reservation som är förbjuden enligt 
någon av de relevanta konventionerna eller 
som inte är förenlig med den 
konventionens mål och syfte enligt artikel 
9 c, ska kommissionen i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
39.2 anta en genomförandeakt om att 
inleda ett förfarande för tillfälligt 
tillbakadragande av de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för den särskilda 
stimulansordningen för hållbar utveckling 
och gott styre. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
detta.

Vid sin bedömning av om förmånslandet 
inom den särskilda stimulansordningen 
inte respekterar sina bindande åtaganden 
enligt artikel 9 d, kommer kommissionen 
särskilt att beakta huruvida de berörda 
övervakningsorganen, 
fördragsmekanismerna och 
övervakningsmekanismerna har 
signalerat en potentiell underlåtenhet att i 
praktiken genomföra de relevanta 
konventionerna i bilaga VI, på grundval 
av en uppsättning indikatorer som 
fastställts för rapporteringen om framsteg. 

Ändringsförslag 31
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet, rådet och det 
rådgivande organ som avses i artikel 13a 
om de klagomål som mottagits. 
Kommissionen ska underrätta klaganden, 
Europaparlamentet, rådet och det 
rådgivande organ som avses i artikel 13a 
om den fastställer att klagomålet inte 
innehåller tillräckliga bevis för de 
indikatorer som avses i denna artikel.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
inklusive bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 
drar sina slutsatser.

6. Kommissionen ska inhämta alla 
uppgifter som anses vara nödvändiga, 
inklusive bland annat slutsatserna och 
rekommendationerna från de berörda 
övervakningsorganen. Kommissionen ska 
bedöma all relevant information när den 
drar sina slutsatser, även från 
organisationer i det civila samhället, 
människorättsförsvarare och 
arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 

9. Om kommissionen, på grundval av 
resultatet av det samarbete och den 
samverkan och de slutsatser som avses i 
punkterna 5 och 6 i denna artikel, och 
efter att ha hört det rådgivande organ som 
avses i artikel 13a, anser att ett tillfälligt 
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syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
den särskilda stimulansordning för hållbar 
utveckling och gott styre som avses i 
artikel 1.2 b. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet.

tillbakadragande är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 1 i denna artikel är den 
bemyndigad att anta delegerade akter, i 
enlighet med artikel 36, för att ändra 
bilagorna I och II, i syfte att tillfälligt dra 
tillbaka de tullförmåner som beviljats inom 
ramen för den särskilda stimulansordning 
för hållbar utveckling och gott styre som 
avses i artikel 1.2 b. Kommissionen ska 
tydligt och offentligt ange grunderna för 
att dra tillbaka förmånerna och fastställa 
tydliga riktmärken som förmånslandet bör 
uppfylla för att förmånerna ska 
återinföras. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de mänskliga rättigheterna och de 
socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet, även när det gäller hur 
kvinnors sysselsättning och egenmakt 
påverkas, och följaktligen överväga ett 
delvist tillbakadragande, i syfte att 
minimera de negativa socioekonomiska 
konsekvenserna för befolkningen i 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen och samtidigt 
maximera inflytandet på dess regering.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Under tillämpningen av ett 
tillfälligt tillbakadragande ska 
kommissionen fortsätta dialogen med 
förmånslandet, även inom den ram som 
avses i artikel 18a, i syfte att åtgärda 
orsakerna till det tillbakadragande som 
avses i punkt 3 i denna artikel. 
Kommissionen ska regelbundet bedöma 
vilka konsekvenser tillbakadragandet får 
för åtgärdandet av överträdelserna, 
inbegripet i den rapport som avses i 
artikel 14. Kommissionen ska regelbundet 
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samråda med det rådgivande organ som 
avses i artikel 13a.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen och, i tillämpliga 
fall, Europeiska utrikestjänsten ska 
säkerställa att länder som omfattas av den 
särskilda ordning som avses i punkt 1 i 
denna artikel ratificerar de konventioner 
som förtecknas i bilaga VI och planerar 
för att i praktiken genomföra dem.
Unionens programplanering för 
utvecklingsfinansiering ska prioritera stöd 
till länder som omfattas av den särskilda 
ordning som avses i punkt 1 i denna 
artikel i syfte att stödja ratificeringen och 
genomförandet i praktiken av de 
konventioner som förtecknas i bilaga VI.

Motivering

Skärpta sociala och miljömässiga villkor för att komma i åtnjutande av handelsförmåner bör 
ingå i projekten för tekniskt och ekonomiskt bistånd inom ramen för instrumentet NDICI-
Europa i världen. Med tanke på ländernas status som minst utvecklade länder bör EU:s 
utvecklingsfinansiering prioritera stöd till länder som omfattas av den särskilda ordningen.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelser om tillfälligt 
tillbakadragande som gäller samtliga 
ordningar

Stärkt engagemang och bestämmelser om 
tillfälligt tillbakadragande som gäller 
samtliga ordningar

Ändringsförslag 37
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Inom ramen för ett samarbets-, 
partnerskaps- eller associeringsavtal som 
unionen har ingått med ett förmånsland 
ska en allmän översyn av landets status 
inom ramen för de förmånsordningar som 
avses i artikel 1.2 göras årligen och i 
samråd med Europaparlamentet. I detta 
syfte ska kommissionen, och i 
förekommande fall Europeiska 
utrikestjänsten, och förmånslandet se över 
frågorna som rör de villkor som anges i 
artikel 19.1, inbegripet eventuella 
klagomål som kommissionen tagit emot. 
Kommissionen, och i förekommande fall 
Europeiska utrikestjänsten, och 
förmånslandet ska också se över hur 
ratificeringen av de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI fortskrider enligt 
artikel 4.1 c och framstegen mot 
ratificeringen och genomförandet i 
praktiken av de konventioner som 
förtecknas i bilaga VI i enlighet med 
artikel 17.1a.

Motivering

Förmånsordningar på handelsområdet ska alla vara kopplade till ett genomförande i 
praktiken av de sociala normer, miljönormer och normer för goda styrelseformer som 
fastställs i de konventioner som förtecknas i bilaga VI. För detta ändamål ska en formell 
övervakningsmekanism tillämpas på hela det allmänna preferenssystemet.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillämpningen av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
får tillfälligt dras tillbaka för samtliga eller 

1. Tillämpningen av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
får tillfälligt, helt eller delvis, dras tillbaka 
för samtliga eller vissa produkter med 
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vissa produkter med ursprung i ett 
förmånsland på följande grunder:

ursprung i ett förmånsland eller för alla 
eller några ekonomiska sektorer i ett 
förmånsland på följande grunder:

Motivering

Med tanke på att tillbakadragandet av handelsförmåner kan inverka negativt på de mest 
utsatta bör riktade sanktioner övervägas, i linje med EU:s bredare sanktionssystem som 
riktar sig mot enskilda personer och specifika enheter eller förfarandet med gult kort.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarligt och systematiskt 
kränkningar av principerna i de 
konventioner som förtecknas i del A i 
bilaga VI.

a) Kränkningar av och underlåtenhet 
att i praktiken genomföra principerna i de 
konventioner som förtecknas i del A i 
bilaga VI.

Motivering

För att undvika en politik med dubbla standarder när det gäller mänskliga rättigheter, miljö 
och god samhällsstyrning, och i syfte att skapa lika villkor mellan de tre GSP-ordningarna, 
ska alla förmånsordningar på handelsområdet vara kopplade till ett genomförande i 
praktiken av de sociala normer, miljönormer och normer för goda styrelseformer som 
fastställs i de konventioner som förtecknas i bilaga VI.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Allvarliga brister i tullkontrollerna 
av export eller transitering av narkotika 
(olagliga ämnen eller prekursorer) eller i 
samband med skyldigheten att återta 
förmånslandets egna medborgare eller 
allvarlig underlåtenhet att efterleva 
internationella konventioner om åtgärder 
mot terrorism och om penningtvätt.

c) Allvarliga brister i tullkontrollerna 
av export eller transitering av narkotika 
(olagliga ämnen eller prekursorer) eller 
allvarlig underlåtenhet att efterleva 
internationella konventioner om åtgärder 
mot terrorism och om penningtvätt.
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Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Vid tillämpningen av punkt 1 a 
kommer kommissionen särskilt att beakta 
huruvida de berörda 
övervakningsorganen, 
fördragsmekanismerna och 
övervakningsmekanismerna har 
signalerat potentiella överträdelser av 
principerna i de relevanta konventionerna 
i bilaga VI, på grundval av en uppsättning 
fastställda indikatorer.

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det behövs med tanke på 
överträdelserna av principerna i de 
internationella konventioner som 
förtecknas i bilaga VI, på grundval av 
tillgängliga bedömningar, kommentarer, 
beslut, rekommendationer och slutsatser 
från de berörda övervakningsorganen, 
eller på grundval av vederbörligen 
motiverade farhågor som uttryckts av 
Europaparlamentet, rådet, internationella 
organisationer och det civila samhällets 
organisationer, inbegripet fackföreningar 
och människorättsförsvarare, eller på 
grundval av ett klagomål, ska 
kommissionen underrätta förmånslandet.
Under en period på ett år från och med 
dagen för anmälan ska förmånslandet 
och kommissionen säkra ett stärkt 
engagemang, inom ramen för vilket 
landet åtar sig att anta tidsbundna 
färdplaner med konkreta åtgärder och 
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hållbara lösningar på de överträdelser 
som identifierats. Så snart färdplanen har 
antagits bör den offentliggöras.
Kommissionen ska under det stärkta 
engagemanget regelbundet samråda med 
det rådgivande organ som avses i artikel 
13a.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen, efter att ha 
mottagit ett klagomål eller på eget initiativ, 
anser att det på grundval av punkt 1 i 
denna artikel finns tillräckliga skäl för att 
tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för någon av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda förfarandet 
för tillfälligt tillbakadragande. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
antagandet av den genomförandeakten.

3. Om kommissionen, efter att ha 
mottagit ett klagomål eller på eget initiativ, 
anser att det finns tillräckliga skäl för att 
tillfälligt dra tillbaka de tullförmåner som 
beviljats inom ramen för någon av de 
förmånsordningar som anges i artikel 1.2 
eftersom förmånslandet inte har uppfyllt 
sina åtaganden inom ramen för det 
stärkta engagemanget, eller på grundval 
av punkt 1 i denna artikel, ska den i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 39.2 anta en 
genomförandeakt om att inleda förfarandet 
för tillfälligt tillbakadragande. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
antagandet av den genomförandeakten.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kommissionen, efter att ha 
mottagit ett klagomål eller på eget 
initiativ, anser att det finns tillräckliga 
skäl för att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen 
för någon av de förmånsordningar som 
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anges i artikel 1.2 eftersom förmånslandet 
inte har uppfyllt sina åtaganden inom 
ramen för det stärkta engagemanget, eller 
på grundval av punkt 1 i denna artikel, 
ska den i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 39.2 anta 
en genomförandeakt om att inleda 
förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om antagandet av den 
genomförandeakten.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
de förmånsordningar som avses i artikel 
1.2. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet.

10. Om kommissionen anser att 
slutsatserna motiverar ett tillfälligt 
tillbakadragande av de skäl som anges i 
punkt 1 i denna artikel är den bemyndigad 
att anta delegerade akter, i enlighet med 
artikel 36, för att ändra bilagorna I och II, i 
syfte att tillfälligt dra tillbaka de 
tullförmåner som beviljats inom ramen för 
de förmånsordningar som avses i artikel 
1.2. När kommissionen antar den 
delegerade akten får den vid behov beakta 
de socioekonomiska verkningarna av ett 
tillfälligt tillbakadragande av tullförmåner i 
förmånslandet, även när det gäller hur 
kvinnors sysselsättning och egenmakt 
påverkas, och följaktligen överväga ett 
delvist tillbakadragande, i syfte att 
minimera de negativa socioekonomiska 
konsekvenserna för befolkningen i 
förmånslandet inom den särskilda 
stimulansordningen och samtidigt 
maximera inflytandet på dess regering.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 12a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Under tillämpningen av ett 
tillfälligt tillbakadragande ska 
kommissionen fortsätta dialogen med 
förmånslandet, även inom den ram som 
avses i artikel 18a, i syfte att åtgärda 
orsakerna till det tillbakadragande som 
avses i punkt 1. Kommissionen ska 
regelbundet bedöma vilka konsekvenser 
tillbakadragandet får för åtgärdandet av 
överträdelserna och samråda med det 
rådgivande organ som avses i artikel 13a.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Om kommissionen anser att det 
finns tillräcklig bevisning för att motivera 
ett tillfälligt tillbakadragande av det skäl 
som anges i punkt 1 a och om kränkningen 
är särskilt allvarlig och kräver snabba 
insatser med hänsyn till de specifika 
omständigheterna i förmånslandet, ska den 
inleda förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande i enlighet med punkterna 
3–15. Den period som avses i punkt 4 b 
minskas dock till två månader och den 
tidsfrist som avses i punkt 8 förkortas till 
fem månader.

16. Om kommissionen anser att det 
finns tillräcklig bevisning för att motivera 
ett tillfälligt tillbakadragande av det skäl 
som anges i punkt 1 a och om kränkningen 
är särskilt allvarlig och kräver snabba 
insatser med hänsyn till de specifika 
omständigheterna i förmånslandet, ska den 
inleda förfarandet för tillfälligt 
tillbakadragande inom ramen för 
snabbinsatsmekanismen i enlighet med 
punkterna 3–15. Den period som avses i 
punkt 4 b minskas dock till en månad och 
den tidsfrist som avses i punkt 8 förkortas 
till tre månader.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En undersökning ska inledas på 
begäran av en medlemsstat, en juridisk 
person eller en sammanslutning som inte är 

2. En undersökning ska inledas på 
begäran av en medlemsstat, 
Europaparlamentet, en juridisk person 
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en juridisk person och som agerar på 
unionstillverkarnas vägnar, eller på 
kommissionens eget initiativ, om det är 
uppenbart för kommissionen, på grundval 
av de faktorer som anges i artikel 23, att 
det föreligger tillräcklig prima facie-
bevisning för att motivera ett sådant 
inledande. Begäran om att inleda en 
undersökning ska innehålla bevis för att 
villkoren för att införa skyddsåtgärden 
enligt artikel 2.1 är uppfyllda. Begäran ska 
normalt innehålla följande uppgifter: 
Kommissionen ska i möjligaste mån pröva 
riktigheten och tillförlitligheten hos den 
bevisning som läggs fram i ansökan, för att 
fastställa om prima facie-bevisningen är 
tillräcklig för att motivera att en 
undersökning inleds.

eller en sammanslutning som inte är en 
juridisk person och som agerar på 
unionstillverkarnas vägnar, eller på 
kommissionens eget initiativ, om det är 
uppenbart för kommissionen, på grundval 
av de faktorer som anges i artikel 23, att 
det föreligger tillräcklig prima facie-
bevisning för att motivera ett sådant 
inledande. Begäran om att inleda en 
undersökning ska innehålla bevis för att 
villkoren för att införa skyddsåtgärden 
enligt artikel 2.1 är uppfyllda. Begäran ska 
normalt innehålla följande uppgifter: 
Kommissionen ska i möjligaste mån pröva 
riktigheten och tillförlitligheten hos den 
bevisning som läggs fram i ansökan, för att 
fastställa om prima facie-bevisningen är 
tillräcklig för att motivera att en 
undersökning inleds.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FN:s deklaration om urfolks rättigheter 
och dess principer om fritt, på förhand 
inhämtat och informerat samtycke (2007)

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1b (ny)

Ändringsförslag

Romstadgan för Internationella 
brottmålsdomstolen (1998)
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1c (ny)

Ändringsförslag

De frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull 
förvaltning av markrättigheter, fiske och 
skog (2012)
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