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Høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om an-

vendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer KOM (2011) 241.   

 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) hilser Kommissionens forslag om revision af det nuværende Genera-

lised System of Preferences (GSP) velkommen.  

 

L&F mener, at det er fornuftigt at justere GSP-reglerne, så de afspejler den aktuelle globale øko-

nomiske situation og handelsmønstre. Disse har ændret sig betydeligt siden den oprindelige ord-

nings indførsel. L&F er derfor enig med Kommissionen i, at GSP-reglerne nu primært skal komme 

de fattigste lande til gode. Det er positivt, at Kommissionen retter fokus på verdens mindst udvikle-

de lande, da disse er særligt sårbare fx i forhold til de stigende globale fødevarepriser.  

 

L&F støtter indførslen af større krav til GSP-landene om overholdelse af internationale konventioner 

vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførel-

se (GSP+). Det er vigtigt, at udviklingen i de fattigste lande bygger på et bæredygtigt fundament.   

 

L&F lægger endvidere vægt på, at Kommissionens udspil bygger på løsninger, som er i overens-

stemmelse med WTO-reglerne, og at de er på linje med FN’s prioriteter for bekæmpelse af global 

fattigdom.  

 

Kommissionens forslag omfatter ikke sundheds- og plantemæssige krav for markedsadgang til EU. 

I den forbindelse gør L&F opmærksom på, at der er behov for en fælles europæisk standardisering 

af kvalitetsdokumenter og certificering af produkter i relation til handel med udviklingslande. I dag 

møder udviklingslande, som eksporterer til EU, forskellige dokumentations- og certificeringssyste-

mer, der varierer internt mellem EU-medlemsstaterne. I fremtiden bør udviklingslandene kun møde 

ét fælles koordineret system.    

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jan Laustsen 

Direktør 

Handelspolitik & Afsætning 
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