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Kommissionens forslag til Rådets forordning om anvendelse af et
arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. juli
2005 til 31. december 2008
Kom(2004) 699
Høringsprocessen fsva. Kom (2004) 699 har medført følgende bemærkninger:
Dansk Industri (DI) støtter principielt GSP-ordningen og dens intentioner om udvikling af 3. verdenslande gennem handel. DI’s støtte og opbakning til GSPordningen er imidlertid forbundet med en forventning om, at reglerne ikke unødigt
komplicerer danske virksomheders internationale samhandel. Derfor er DI også
positiv over for en forenkling af GSP-ordningen.
Landbrugsrådet konstaterer at der i forhold til den gældende ordning lægges op til
en forenkling og til en yderligere målretning af handelspræferencerne mod de lande,
der har størst behov. Begge dele finder Landbrugsrådet hensigtsmæssigt.
Forbrugerrådet har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde sig til
forslaget.
Dansk Textil & Beklædning (DTB) er tilfredse med forslaget, herunder ikke mindst
mht. forenklingen af reglerne for graduering. Endvidere finder DTB det yderst vigtigt ikke at nedsætte yderligere den foreslåede tærskelværdi (12,5 procent) i gradueringssystemet for tekstil.
Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) finder udvidelsen af ordningens
produktdækning utilstrækkelig. HTS beklager, at præferenceniveauet (3,5 procentpoint) ikke øges, men accepterer at dette ikke er til forhandling på nuværende tidspunkt. Det beklages, at forslaget lægger op til en fortsat særbehandling af tekstil- og
beklædningsområdet og ikke ændrer ved de nuværende bestemmelser om oprindelsesregler. HTS finder, at den eneste væsentlige nyskabelse i GSP-ordningen er den
såkaldte GSP+ ordning. HTS anerkender Kommissionens ambition om at fremme
bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, men har alligevel betænkeligheder ved
ordningen. HTS konkluderer, at det således er med begrænset entusiasme, at de
hilser forslaget til ændring af GSP-ordningen velkommen. Forslaget kan muligvis
føre til en mere enkel ordning, men foreløbig er der en række punkter, hvor konsekvenserne er svære at gennemskue og HTS har derfor svært ved at vurdere, om det
vil føre i den rigtige retning.

