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Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 
25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og 
om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/20081,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 607/2013 af 12. juni 
2013 om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om midlertidig 
tilbagetrækning af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer2 og til sin 
beslutning af 23. maj 2013 om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle 
toldpræferencer3, 

– der henviser til midtvejsevalueringen af den nuværende GSP-forordning fra juli 20184 
og Kommissionens rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 978/20125 ledsaget 
af arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 4. oktober 20186,

– der henviser til Kommissionens rapporter af 28. januar 2016 og 19. januar 2018 om det 
generelle toldpræferencearrangement for perioderne 2014-20157 og 2016-20178, som 
vurderer virkningerne af GSP med fokus på GSP+-begunstigede landes resultater, 

– der henviser til den offentlige høring om GSP, som blev afholdt af Udvalget om 
International Handel (INTA) den 16. februar 2016, drøftelsen om indrømmelse af GSP+ 
til Sri Lanka den 21. marts 2017 og drøftelsen om gennemførelsen af GSP-forordningen 
den 19. februar 2018, 
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– der henviser til artikel 5 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beslutning i sag 1409/2014/MHZ om 
Europa-Kommissionens manglende gennemførelse af en forudgående 
konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder i forbindelse med frihandelsaftalen 
EU-Vietnam1,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om gennemførelse af Parlamentets 
henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og 
virksomhedernes sociale ansvar2 ,

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2018 om årsberetningen om 
menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på 
området3,

– der henviser til sin beslutning af 27. april 2017 om EU's flagskibsinitiativ for 
beklædningssektoren4,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2017 om status for gennemførelsen af 
bæredygtighedsaftalen i Bangladesh5, 

– der henviser til de frivillige landespecifikke partnerskaber såsom Bangladesh-
bæredygtighedsaftalen og initiativet for arbejdstagerrettigheder i Myanmar,

– der henviser til EU's og dets medlemsstaters fælles strategi fra 2007 med titlen "Støtte 
til handel: Øget EU-støtte til handelsrelaterede behov i udviklingslandene",

– der henviser til De Forenede Nationers 2030-mål for bæredygtig udvikling,

– der henviser til de grundlæggende konventioner fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) om børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination, 
foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger,

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2016 om EU og ansvarlige globale 
værdikæder,

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om den internationale handels og 
EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder6,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 
til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 
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tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A8-0090/2019), 

A. der henviser til, at EU var den første til at gennemføre en GSP-ordning i 1971 efter De 
Forenede Nationers Konference om Handel og Udviklings (UNCTAD) henstilling om, 
at de industrialiserede lande skulle indrømme generelle, ikke-gensidige og ikke-
diskriminerende handelspræferencer til udviklingslandene og derved hjælpe dem med at 
generere yderligere indtægter gennem international handel i et forsøg på at nedbringe 
fattigdom, fremme god regeringsførelse og fremme en bæredygtig udvikling;

B. der henviser til artikel 207 i TEUF, ifølge hvilken EU's handelspolitik skal føres inden 
for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil og fremme 
Unionens grundlæggende værdier som fastlagt i artikel 2 i TEU og bidrage til at 
forfølge de mål, der er fastlagt i artikel 21 i TEU, herunder konsolidering af demokratiet 
og retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder, lighed, respekt for den menneskelige værdighed samt beskyttelse 
af miljøet og sociale rettigheder;

C. der henviser til, at EU's Ombudsmand i sine konklusioner har erklæret følgende: god 
forvaltning er ensbetydende med overholdelse af og respekt for grundlæggende 
rettigheder; hvis de grundlæggende rettigheder ikke overholdes, kan der ikke være god 
forvaltning; EU's institutioner og organer skal altid overveje, om deres handlinger er i 
overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, og bør også sigte mod at fremme 
menneskerettighederne i partnerlande;

D. der henviser til, at den nuværende GSP-ordning blev indført ved forordning (EU) nr. 
978/2012, som blev vedtaget på grundlag af artikel 207 i TEUF ved den almindelige 
lovgivningsprocedure, i hvilken forbindelse Europa-Parlamentet for første gang var 
medlovgiver af en GSP-forordning;

E. der henviser til, at Kommissionen i medfør af artikel 40 i GSP-forordningen skal 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om anvendelsen af GSP-
forordningen fem år efter vedtagelsen, der bør danne grundlag for den næste GSP-
forordning, der skal vedtages inden 2022; der henviser til, at denne forordning har været 
i kraft siden den 1. januar 2014; der henviser til, at der er foretaget en grundig 
uafhængig vurdering af, hvordan den nuværende forordning fungerer, i bestræbelserne 
på at tilvejebringe oplysninger til Kommissionens revisionsarbejde, og at der er blevet 
udarbejdet en liste over konkrete anbefalinger;

F. der henviser til, at arrangementet omfatter tre ordninger: den generelle GSP-ordning, 
GSP+-incitamentsordningen og "alt undtagen våben"-ordningen (EBA-ordningen); der 
henviser til, at lande, der er begunstigede under den almindelige GSP-ordning – i 
øjeblikket 18 lande – drager fordel af nedsatte toldsatser på 66 % af alle EU's 
produktkategorier; der henviser til, at de otte GSP+-begunstigede lande eksporterer 
omkring 66 % af alle produktkategorier toldfrit til gengæld for deres tilsagn om 
virkningsfuldt at gennemføre 27 internationale centrale konventioner omfattende 
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arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, god regeringsførelse og miljøhensyn; der 
henviser til, at de 49 mindst udviklede lande under GSP-arrangementets EBA-ordning 
indrømmes toldfri adgang til EU for alle produkter med undtagelse af våben og 
ammunition; der henviser til, at alle begunstigede lande er bundet af internationale 
konventioner på områderne menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder under GSP-
forordningen, mens GSP+-lande også er bundet af internationale miljøkonventioner og 
konventioner om god forvaltning; der henviser til, at det kun er GSP+-ordningen, der 
indeholder bestemmelser om en struktureret dialog, hvorved der foretages en vurdering 
af den effektive gennemførelse af de pågældende konventioner fra de begunstigede 
landes side; der henviser til, at GSP-begunstigede lande også skal være i stand til at 
gennemføre internationale standarder og normer, herunder at udarbejde, indføre og 
håndhæve den nødvendige lovgivning, navnlig på området indførelse af 
retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption;

G. der henviser til, at de centrale mål i GSP-reformen i 2012 var at fokusere bedre på lande 
i nød – de mindst udviklede lande og lande med lav eller lavere indkomster – fremme 
de centrale principper for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse yderligere, 
styrke stabiliteten og forudsigeligheden og forbedre sikkerheden for virksomhedsledere;

H. der henviser til, at en række internationale konventioner, retningslinjer og regler tilsigter 
at forhindre krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at det navnlig er 
GSP-begunstigede lande, der har pligt til at gennemføre disse retningslinjer og skabe 
egnede retlige og økonomiske vilkår, som sætter virksomhederne i stand til at agere og 
finde en plads i globale forsyningskæder;

I. der henviser til, at EU bør reagere endnu mere effektivt på social og miljømæssig 
dumping og illoyal konkurrence og handelspraksis, ud over at sikre lige 
konkurrencevilkår;

J. der henviser til, at eksportforarbejdningszoner i flere lande er undtaget fra den nationale 
arbejdsret, hvilket forhindrer udnyttelse af den fulde ret til at udøve 
fagforeningsvirksomhed og gøre brug af domstolsprøvelse; der henviser til, at 
førstnævnte udgør en overtrædelse af centrale ILO-standarder og kan have yderligere 
negative indvirkninger på menneskerettighederne;

K. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder i alle EU's politikker er fast 
forankret i artikel 8 i TEUF; der henviser til, at handels- og investeringsaftaler har en 
tendens til at påvirke kvinder og mænd forskelligt på grund af strukturelle uligheder 
mellem kønnene; der henviser til, at 21 millioner mennesker på verdensplan, hvoraf 
55 % var kvinder og piger, ifølge ILO var ofre for tvangsarbejde i 2012, og at 90 % 
heraf fandt sted i den private sektor;

L. der henviser til, at artikel 19, stk. 6, i GSP-forordningen kræver, at Kommissionen tager 
hensyn til "alle relevante oplysninger", herunder oplysninger fra civilsamfundet, ved 
vurderingen af, om GSP-begunstigede lande overholder deres forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet på behørig vis; der henviser til, at inddragelsen af 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af GSP-ordningen kan 
styrke legitimiteten og effektiviteten af EU's fælles handelspolitik;

M. der henviser til, at GSP-forordningen gør det muligt for EU at suspendere præferencer i 
de mest alvorlige tilfælde af menneskerettighedskrænkelser på grundlag af kapitel V, 
artikel 19, stk. 1, litra a), i GSP-forordningen, hvor det bestemmes, at 



præferencebehandling kan tilbagetrækkes midlertidigt af en række årsager, herunder 
alvorlige og systematiske overtrædelser af principperne i de i bilag VIII, del A, opførte 
konventioner;

N. der henviser til, at Kommissionen har iværksat proceduren for Cambodia og er ved at 
iværksætte undersøgelser af Myanmar for brud på menneskerettighederne inden for 
rammerne af eventuel tilbagetrækning fra "alt undtagen våben"-ordningerne;

De vigtigste konklusioner og henstillinger

1. glæder sig over midtvejsevalueringen af anvendelsen af den nuværende GSP-
forordning, hvori det vurderes, hvorvidt de opstillede mål kan forventes at blive nået; 
glæder sig over, at den nye forordning har ført til en stigning i eksporten fra de 
begunstigede lande, som indgår i EBA-ordningen og GSP+-ordningen, hvilket er en 
vigtig faktor, der bidrager til fattigdomsudryddelse;

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

3. 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 og at fremskynde deres vækst 
med henblik på at udrydde fattigdom;

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

5. bemærker, at den nuværende GSP-forordning har været i kraft i tre år siden starten på 
midtvejsevalueringen, som allerede har afdækket elementer, som skal overvejes ændret 
i den næste GSP-forordning; glæder sig over anbefalingerne i den endelige 
midtvejsevalueringsrapport;

6. understreger, at GSP som en del af EU's handelspolitik skal bygge på principperne for 
EU's optræden udadtil (effektivitet, gennemsigtighed og værdier) som nedfældet i 
artikel 21 i TEU; fremhæver, at artikel 208 i TEUF knæsætter princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens og fastsætter udryddelse af fattigdom som 
hovedmålet; understreger, at Kommissionens meddelelse "Handel for alle" bekræfter 
disse principper;

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



8. anerkender, at GSP-ordningen har medført økonomiske gevinster for såvel de 
begunstigede lande som EU med øget eksport til EU og forbedret 
præferenceudnyttelsesgrad blandt lande, der er begunstigede under EBA og GSP+; 
opfordrer indtrængende EU til at arbejde for at øge bevidstheden om GSP-reglerne i de 
begunstigede lande med henblik på at fremme en endnu bedre anvendelse af ordningen; 
opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvordan fordelene ved GSP-ordningen fordeler 
sig, hvor det er muligt på grundlag af tilgængelighed af data; noterer sig, at øgede 
eksportmængder og økonomiske muligheder i visse tilfælde også har haft en utilsigtet 
indirekte negativ indvirkning på de grundlæggende rettigheder og den sociale udvikling, 
f.eks. fordi de har ført til land grabbing eller manglende overholdelse af 
arbejdstagerrettigheder; påpeger derfor, at handelspræferencer er nødt til at ledsages af 
gennemførelsen af internationale konventioner og reformer for at forhindre, at GSP-
programmerne eventuelt fører til øget miljømæssig og social dumping;

9. glæder sig over den forenklede adgangsmekanisme til GSP+, der gør denne ordning 
mere attraktiv for lande, der er begunstigede under den almindelige GSP-ordning; 
fremhæver, at mange af kandidatlandene til GSP+ har ratificeret adskillige af de 
internationale konventioner, der er nødvendige for at få adgang til GSP+; understreger, 
at den forbedrede, konstante og systematiske overvågning af gennemførelsesprocessen 
er af afgørende betydning og kan opnås ved at intensivere samarbejdet mellem alle 
aktører med henblik på at forbedre indsamlingen af oplysninger og tilbundsgående 
analyser ved at anvende alle tilgængelige oplysninger og ressourcer – f.eks. rapporter 
fra internationale overvågningsorganer, herunder FN, ILO og OECD – og ved at 
inddrage civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter direkte i processen; understreger, at 
dette er nødvendigt for at sikre GSP+-ordningens fulde potentiale til at forbedre 
situationen med hensyn til arbejdstagerrettigheder, fremme af ligestilling mellem 
kønnene og afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde ved hjælp af effektiv 
gennemførelse af de 27 konventioner;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre noget ved problemerne med 
indskrænkning af civilsamfundets råderum og beskyttelse af truede 
menneskerettighedsforkæmpere, når den interagerer med GSP+-begunstigede lande og 
ved hjælp af øget engagement i EBA, eftersom disse anliggender direkte vedrører 
forpligtelser under den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder 
og relevante bestemmelser i ILO's centrale konventioner, i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse "Handel for alle"; opfordrer derudover Kommissionen til at 
undersøge yderligere muligheder for struktureret, formel og uafhængig deltagelse af 
civilsamfundet, fagforeningsrepræsentanter og den private sektor, hvilket kunne være 
mulige veje at gå for at styrke overvågningsprocessen;

11. påpeger, at GSP-ordningen generelt lader til at have skabt incitamenter til ratificering af 
internationale konventioner og derfor har skabt en bedre ramme for fremskridt; 
understreger betydningen af at indføre yderligere omfattende foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at GSP fremmer en positiv miljømæssig udvikling; anbefaler, at 
Parisaftalen tilføjes på listen over de 27 centrale internationale konventioner, som 
GSP+-begunstigede lande skal efterleve; understreger, at der skal gøres meget i de 
begunstigede lande for at opnå en bæredygtig udviklingsmodel;

12. anerkender fremskridtene inden for effektiv gennemførelse, der er opnået ved hjælp af 
øget overvågning og dialog mellem EU og de begunstigede lande, navnlig i forbindelse 
med overvågning af gennemførelsen af de 27 centrale konventioner; fremhæver, at det 



er nødvendigt med yderligere samordning mellem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 
Unionens delegationer, medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer, begunstigede 
landes regeringer, internationale organisationer, virksomheder, arbejdsmarkedets parter 
og civilsamfundet for at forbedre indsamlingen af oplysninger og tilvejebringe en mere 
dybdegående analyse af overvågningen; anbefaler så vidt muligt større gennemsigtighed 
og forbedret kommunikation mellem de to lovgivende institutioner og interesseparterne 
i forbindelse med GSP-tilbagetrækningsprocedurer, navnlig under Kommissionens 
undersøgelsesprocedure;

13. anerkender, at ratificering og fremskridt med hensyn til effektiv gennemførelse af 
relevante konventioner er vigtige benchmarks for opnåelsen af det nødvendige 
fremskridt inden for ordningen; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de tiltag, der 
gøres for at overvåge de begunstigede landes effektive gennemførelse af konventioner, 
er i fuld overensstemmelse med strategidokumenterne for de pågældende lande, med det 
formål at sikre sammenhæng mellem de forskellige politikker, konsekvens og 
integration af menneskerettighederne i handelspolitikken;

14. understreger, at det er nødvendigt med et fortsat engagement i og yderligere forbedring 
af gennemsigtighed i GSP+-overvågningen, samtidig med at det sikres, at EU kan 
bevare sin fulde løftestangseffekt hos de begunstigede lande i denne dialog, navnlig 
omkring arbejdet med resultattavlen; opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere 
skridt på dette område og på området dialog med de begunstigede lande med henblik på 
at øge gennemsigtighed i og tilsyn med arrangementet såvel som dets effektivitet;

15. mener, at enhver afgørelse om at suspendere præferencer skal være fuldstændig i 
overensstemmelse med det overordnede mål om at afhjælpe fattigdom, og understreger 
hvad det angår, at retsakter inden for den afledte EU-ret både skal udarbejdes og 
fortolkes i overensstemmelse med den primære EU-ret og de genereller principper i EU-
retten; påpeger derfor, at det er nødvendigt at opretholde den nuværende målrettede 
tilgang til tilbagetrækning af præferencer og at sikre, at en sådan tilbagetrækning 
begrænses til bestemte sektorer og udformes på en sådan måde, at de negative 
virkninger for den lokale befolkning minimeres; opfordrer Kommissionen til at gøre 
brug af gradueret tilbagetrækning af handelspræferencer eller andre tidsbestemte 
tilbagetrækningsforanstaltninger, hvor det er hensigtsmæssigt; understreger endelig, at 
tilbagetrækning af handelspræferencer bør ses som en sidste udvej, der kun gøres brug 
af i tilfælde af alvorlige mangler i den effektive gennemførelse af de internationale 
konventioner og en klar mangel på vilje og engagement fra det begunstigede lands side 
til at afhjælpe dem; understreger samtidig, at der til ordningerne er knyttet betingelser, 
og at denne betingethed bør anvendes til at bevare hver enkelt ordnings troværdighed og 
sikre, at der træffes foranstaltninger i tilfælde af alvorlige og systematiske overtrædelser 
af konventionerne;

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

17. bemærker, at antallet af begunstigede lande er faldet betydeligt på grund af de 
reformerede kriterier for berettigelse, hvilket sammen med varegraduering har ført til et 
generelt fald i omfanget af EU's import fra GSP-lande; anerkender, at disse reformer 



giver mulighed for at fokusere præferencer på de lande, der har størst behov for dem; 
anmoder Kommissionen om at sikre sammenhæng og overensstemmelse mellem GSP-
arrangementet og frihandelsaftalearrangementerne i konsekvensanalysen i forbindelse 
med næste forordning for at sikre, at GSP bevarer sin centrale rolle for 
udviklingslandene i EU's handelspolitik; bemærker hvad det angår, at begunstigede 
lande under EBA-ordningen oplever et øget konkurrencepres fra lande, der har indgået 
frihandelsaftaler med EU; bemærker derudover, at nogle lande, der tidligere var 
underlagt GSP+-overvågning, nu er omfattet af frihandelsaftaler indeholdende kapitler 
om handel og bæredygtig udvikling, der bør være effektive og kunne håndhæves; 

18. beklager, at GSP-arrangementet, især for så vidt angår 29 EBA-lande, ikke har ført til 
nogen ændringer og i nogle tilfælde har ført til en forværring af deres 
eksportdiversificeringsprofiler på produktniveau; beklager endvidere, at det ikke har 
bidraget nok til økonomisk diversificering; efterlyser yderligere foranstaltninger med 
det formål at øge diversificeringen af eksporten fra GSP-lande; beklager, at 
diversificeringen blandt begunstigede lande synes at være blevet vanskeliggjort ved 
fjernelsen af muligheden for kumulation med lande, der er avanceret fra GSP, idet de 
ikke længere kan drage fordel af oprindelsesreglerne for GSP-begunstigede lande; 
opfordrer på det kraftigste til, at denne mulighed genindføres, især for de mest sårbare 
lande; gør opmærksom på det betydelige fald i eksportdiversificeringen på alle 
sektorniveauer for lande, der er begunstigede under den almindelige GSP-ordning; 
opfordrer endvidere Kommissionen til at overveje at revidere og udvide listen over 
produkter, der skal omfattes af forordningen, for så vidt angår halvfabrikata og færdige 
varer i særdeleshed og, hvor det er nødvendigt, lempe oprindelsesreglerne for de mest 
sårbare lande; tilskynder yderligere GSP-begunstigede lande til at indføre effektive 
foranstaltninger med sigte på produktdiversificering; understreger i denne henseende 
behovet for at skabe adgang til viden og teknologi med det formål at diversificere 
produkterne, så eksporten kan klare sig i den globale konkurrence og især i Europa;

19. opfordrer GSP-begunstigede lande til at iværksætte og effektivt at gennemføre retlige 
foranstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

20. glæder sig over, at præferenceudnyttelsesgraden for EBA-begunstigede lande er høj; 
understreger betydningen af kapacitetsopbygning i de begunstigede lande med henblik 
på at støtte dem i at få mest muligt ud af ordningen; opfordrer til, at foranstaltninger 
under bistand til handel-initiativet anvendes mere virkningsfuldt i denne henseende; er 
af den opfattelse, at det bør overvejes at medtage tjenesteydelser i den næste GSP-
forordning med henblik på yderligere at fremme øget diversificering; understreger i 
denne forbindelse vigtigheden af en virksomhed til virksomhed-tilgang; opfordrer til, at 
der oprettes sektorrelaterede multistakeholderplatforme og onlinefaciliteter, der bringer 
eksportvirksomheder fra GSP-begunstigede lande, importvirksomheder i EU og 
potentielle nytilkomne på begge sider – der på nuværende tidspunkt hverken eksporterer 
eller importerer – sammen med henblik på at udveksle bedste praksis og øge 
bevidstheden om GSP-regler, betingelser og de økonomiske perspektiver, som 
arrangementet giver;

21. hilser færdiggørelsen af den første beskyttelsesundersøgelse i henhold til forordningen 
velkommen og mener, at denne klausul bør sikre, at EU's finansielle, økonomiske, 
sociale og miljømæssige interesser beskyttes; understreger, at der, når der tilbydes 
præferencer for følsomme produkter, er behov for at give dem særbehandling for at 
undgå, at visse sektorer bringes i fare;



22. understreger, at alle dele af de begunstigede landes område, herunder 
eksportforarbejdningszoner, er omfattet af arrangementet og de forpligtelser, der følger 
af ratificeringen af de relevante konventioner; opfordrer indtrængende begunstigede 
lande til at gennemføre arbejdsstander effektivt og Kommissionen til at tage hånd om 
overtrædelser af ILO's arbejdsstandarder, herunder kollektive forhandlinger og 
foreningsfrihed, i eksportforarbejdningszoner, som befinder sig i nuværende eller 
potentielle modtagerlande, og til at sikre, at eventuelle undtagelser fjernes; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge mulighederne for at sikre, at produkter fra 
eksportforarbejdningszoner ikke er omfattet af præferencearrangementet, såfremt de er 
undtaget fra national lovgivning og er i strid med relevante internationale konventioner;

23. fremhæver, at GSP har gjort erhvervssektoren mere dynamisk, har bidraget til en 
styrkelse af kvinders økonomiske stilling i et vist omfang og har støttet deres deltagelse 
i arbejdsstyrken, især i industrierne i de lande, der handler med EU; fremhæver i denne 
henseende, at det er vigtigt at skabe et egnet forretningsmiljø for kvinder, for at de kan 
udnytte disse nye færdigheder og erfaringer og bliver i stand til at bevæge sig opad i 
virksomhedsstrukturerne eller bliver i stand til at etablere deres egne nye virksomheder; 
bemærker ikke desto mindre, at kvinder fortsat bliver forskelsbehandlet, og er bekymret 
over kvinders arbejdsvilkår, navnlig i tekstil- og beklædningssektoren; gentager sin 
beslutning af 27. april 2017, og opfordrer Kommissionen til at følge op herpå; 

24. glæder sig over den virkning, som GSP har haft på indførelse af renere og sikrere 
teknologier og på frivillige initiativer vedrørende virksomheders sociale ansvar, som har 
haft en direkte positiv indvirkning på arbejdstagerne og miljøet; er af den mening, at der 
bør planlægges foranstaltninger med henblik på at fremme denne udvikling yderligere 
og evaluere den på pålidelig vis; anerkender behovet for at finde den rette balance 
mellem lovgivningsmæssige og frivillige tiltag for så vidt angår virksomhedernes 
rettidige omhu i denne henseende og opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan 
der kan indføres forpligtelser til rettidig omhu;

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

26. 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 for så vidt angår retten til arbejde i globale 
værdikæder, dvs. i hele forsyningskæden;

27. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den kommende GSP-forordning at 



undersøge muligheden for at indføre yderligere toldpræferencer for produkter, der 
bevisligt er blevet produceret bæredygtigt; mener, at varerne på frivillig basis bør 
undergå en certificering af deres bæredygtige produktionsmåde, og at der i forbindelse 
med import af dem til EU bør fremlægges dokumentation herfor;

o

o     o

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


