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FORSLAG

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

1. glæder sig over Kommissionens midtvejsevaluering af EU's generelle 
toldpræferenceordning (GSP); glæder sig over, at den nye forordning har ført til en 
stigning i eksporten fra modtagerlande, som indgår i "alt undtagen våben"-ordningen 
(EBA) og GSP+-ordningen, hvilket er en vigtig faktor, der bidrager til 
fattigdomsudryddelse;

2. understreger, at EU's handelspolitik skal bygge på principperne for EU's udenrigspolitik 
(effektivitet, gennemsigtighed og værdier); der henviser til, at artikel 208 i TEUF 
knæsætter princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken og fastsætter bekæmpelse 
af fattigdom som hovedmålet;

3. bemærker med tilfredshed, at importen til EU i 2016 inden for rammerne af GSP-
præferenceordningen havde en værdi af 62,6 mia. EUR (en stigende tendens), der 
fordeler sig som følger: 31,6 mia. EUR fra lande, der er begunstiget under den
almindelige GSP-ordning, ca. 7,5 mia. EUR fra lande, der er begunstiget under GSP+-
ordningen, og 23,5 mia. EUR fra lande under EBA-ordningen (data fra Eurostat pr. 
september 2017);

4. minder om, at GSP hjælper industrier i udviklingslande med at overvinde de 
vanskeligheder, som disse lande står over for på eksportmarkederne som følge af høje 
startomkostninger; minder om, at formålet med GSP i overensstemmelse med 
UNCTAD-målene er at øge eksportindtægterne og fremme industrialiseringen af 
udviklingslandene og dermed de mindst udviklede lande (LDC-landene) og fremskynde 
deres vækst med henblik på at udrydde fattigdom; 

5. understreger, at GSP+ er et centralt EU-handelspolitisk instrument, som skaber bedre 
markedsadgang og ledsages af en streng overvågningsmekanisme til at fremme 
menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god forvaltning i sårbare 
udviklingslande;

6. glæder sig over, at præferenceudnyttelsesgraden for begunstigede lande under EBA-
ordningen er høj; minder om, at markedsadgang alene ikke er tilstrækkelig til at 
mindske fattigdom og ulighed i de mindst udviklede lande; understreger derfor, at EBA-
ordningen bør suppleres med udviklingsbistand og handelsrelateret bistand og 
kapacitetsopbygning, hvis den skal blive mere effektiv; bemærker navnlig, at der er 
behov for en større indsats for at tackle spørgsmål såsom land grabbing og 
miljøforringelse i forbindelse med EBA-ordningen;

7. beklager, at midtvejsevalueringen viser, at GSP kun har haft en begrænset indvirkning 
på bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse; bemærker med bekymring navnlig, at 
produktionen af og handelen med tekstiler og beklædning, som er de vigtigste 
importprodukter under GSP-ordningen, har fremskyndet miljøforringelsen i 
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modtagerlandene i fraværet af tilstrækkelige miljø- og affaldshåndteringsmekanismer1; 
forventer, at GSP-midtvejsevalueringen yderligere tilskynder EU's handelspartnere til at 
indføre højere social-, arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, hvilket kunne opnås gennem 
incitamenter i form af yderligere toldpræferencer for produkter, der er fremstillet på en 
bæredygtig måde;

8. noterer sig de vurderinger, der fremfører, at GSP i stort omfang har bidraget til social 
udvikling og menneskerettigheder, navnlig beskæftigelse af kvinder, grundlæggende 
rettigheder og arbejdstagerrettigheder, iagttagelse af miljøstandarder, indførelse af god 
forvaltningspraksis, herunder bekæmpelse af narkotika, korruption, hvidvask af penge 
og terrorisme, samt ratificering af centrale ILO-konventioner; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at intensivere dialogen med partnerlandene om disse spørgsmål for at 
sikre fortsatte fremskridt;

9. minder imidlertid om, at GSP er en incitamentsbaseret ordning, som skal anvendes 
konsekvent for at være effektiv; beklager, at der ikke på sammenhængende eller rettidig 
vis er blevet iværksat undersøgelser af påstået manglende overholdelse af kravene; 
mener, at midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer i tilfælde af alvorlige og 
systematiske krænkelser af grundlæggende rettigheder bør anvendes konsekvent og 
effektivt; understreger vigtigheden af fortsat engagement og overvågning sammen med 
større deltagelse af civilsamfundet i disse processer;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe hurtigere, mere beslutsomme 
foranstaltninger i forbindelse med påståede krænkelser af menneskerettigheder eller 
arbejdstagerrettigheder i henhold til kravene i GSP; opfordrer til, at der oprettes en 
mekanisme, der kan bruges af enkeltpersoner eller grupper, som er blevet påvirket 
negativt af gennemførslen af GSP;

11. opfordrer til, at der ydes større støtte til lande, der er begunstigede under GSP+, for at 
vende tendensen med faldende produktdiversificering; er af den opfattelse, at det mere 
intensiverede GSP+-overvågningssystem, sammen med resultaterne fra FN's og ILO's 
overvågningsorganer og oplysningerne fra tredjeparter, har bidraget til, at alle lande, der 
er begunstiget under GSP+, gør fremskridt med hensyn til at gennemføre de 27 
konventioner; opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at 
forbedre gennemsigtigheden af EU's GSP+-overvågning, hvis mekanisme bør gælde på 
samme måde for lande, der er begunstiget under GSP- og EBA-ordningen;

12. bemærker med bekymring, at der ikke findes nogen betingelser, der pålægger lande 
under GSP- og EBA-ordningen krav om at overholde miljøstandarder og efterleve 
internationale konventioner om klimaændringer og miljøbeskyttelse; er af den 
opfattelse, at listen over konventioner om grundlæggende menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder og om miljø- og forvaltningsprincipper bør ajourføres i 
forbindelse med den næste reform af GSP-forordningen, navnlig ved som en ny 
konditionalitet i bredere forstand at medtage ratificering og effektiv gennemførelse af 
Parisaftalen om klimaændringer, og opfordrer Kommissionen til at yde teknisk støtte til 
at forbedre miljøbeskyttelsen i forbindelse med gennemførelsen af hver af de tre GSP-
ordninger;

                                               
1 Se GSP-midtvejsevalueringen, der er nævnt ovenfor.
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13. minder om, at EU af hensyn til sammenhængen med politikkerne fra andre 
internationale aktører såsom multinationale selskaber, bør tilskynde til fuld deltagelse i 
arbejdet med at forbedre respekten for menneskerettighederne, børns rettigheder, sociale 
rettigheder, miljørettigheder og folkesundhed i verden; opfordrer EU til at sikre, at 
menneskerettighederne respekteres i forbindelse med retten til at arbejde i globale 
værdikæder, dvs. i hele forsyningskæden;

14. minder om, at GSP fremfor alt omfatter tekstil- og beklædningsindustrien, at de lave 
investeringsomkostninger og udbuddet af lavt kvalificerede job betyder, at tekstil- og 
beklædningsindustrien er en vigtig sektor med hensyn til industrialiseringen af de 
mindst udviklede lande, og at tekstil og beklædning spiller en afgørende rolle for 
styrkelsen af kvinders indflydelse og status; opfordrer EU til at etablere en retligt 
bindende due diligence-ramme for virksomheder og til at udvide de modeller, der er 
udviklet i forbindelse med konfliktmineraler, navnlig med hensyn til gennemsigtighed 
og sporbarhed, til at omfatte tekstilsektoren; 

15. opfordrer til, at civilsamfundet og udviklingsagenturer i højere grad deltager i 
overvågningsprocessen;

16. understreger vigtigheden af kapacitetsopbygning i de begunstigede lande med henblik 
på at lempe begrænsninger på udbudssiden i forbindelse med diversificering og 
præferenceanvendelse; opfordrer til, at foranstaltninger vedrørende bistand til handel 
(Aid-for-Trade) anvendes mere virkningsfuldt i denne henseende.
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