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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Systém všeobecných celních preferencí je jedním ze základních obchodních nástrojů EU na 
podporu úsilí rozvojových zemí, jehož cílem je podpořit udržitelný rozvoj, snížit chudobu
a zajistit dodržování lidských práv. 

Navrhovatelka upozorňuje, že systém všeobecných celních preferencí je především rozvojovým 
nástrojem, a připomíná, že článek 208 Lisabonské smlouvy zavazuje Unii k tomu, aby přihlížela
k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, které by mohly mít dopad na rozvojové 
země. 

Země, na něž se vztahuje režim GSP+ 

Nový režim všeobecných celních preferencí předložený Komisí se již nevztahuje na země
s vysokými příjmy ani na země s vyššími středními příjmy. Z režimu je tedy vyloučena většina 
latinskoamerických zemí a země jako Alžírsko, Jihoafrická republika, Gabon, Namibie a většina 
karibských ostrovů. 

Zároveň však budou režim všeobecných celních preferencí nadále využívat i natolik silné 
ekonomiky, jako je Indie, Čína, Indonésie a Thajsko, i když jen dočasně.

Jeví se tudíž jako nespravedlivé, aby byla způsobilost pro režim všeobecných celních preferencí 
podmíněna jediným kritériem, kterým by byl hrubý domácí produkt na obyvatele, což však 
poškozuje malé země, a to i navzdory velké chudobě, s kterou se mohou potýkat. 

Komise by tedy měla vážně uvažovat o použití kombinace několika ukazatelů
a metodologických přístupů. 

GSP+

Komise by měla přesně definovat zúčastněné strany, kterým by se měly poskytnout další 
informace o mechanismech kontroly, zavést transparentní systém „referenčních ukazatelů“ 
(benchmarks), vypracovat analýzu dopadu na oblast lidských práv a na jejich ochranu a lépe 
zohlednit specifickou úlohu delegací EU. 

K dalším novým kritériím podmiňujícím přístup do režimu GSP+ by měly patřit řádná daňová 
správa a boj proti daňovým únikům a daňovým rájům. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy, mají takové 
úrovně příjmů na jednoho obyvatele, jež 
jim umožňují dosahovat vyšších úrovní 
diverzifikace bez celních preferencí tohoto 
systému, a patří mezi ně ekonomiky, jež 
úspěšně dokončily přechod od 
centralizovaného na tržní hospodářství. 
Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, 
obchodní a finanční potřeby jako ostatní 
rozvojové země, jsou v jiné fázi 
hospodářského rozvoje, což znamená, že 
nejsou v podobné situaci jako zranitelnější 
rozvojové země, a proto, aby se zabránilo 
neodůvodněné diskriminaci, potřebují 
odlišný přístup. Kromě toho, využívání 
celních preferencí v rámci tohoto systému 
zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak 
na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí,
a proto by mohlo být pro tyto zranitelnější 
rozvojové země nezdůvodnitelnou zátěží. 
Obecný režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 
mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní.

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy a mají velmi 
vysoký nebo vysoký index lidského rozvoje
a dospěly k takové úrovni příjmů na 
jednoho obyvatele a míry hospodářského 
rozvoje, jež jim umožňují dosahovat 
vyšších úrovní diverzifikace bez celních 
preferencí tohoto systému, a patří mezi ně 
ekonomiky, jež úspěšně dokončily přechod 
od centralizovaného na tržní hospodářství. 
Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, 
obchodní a finanční potřeby jako ostatní 
rozvojové země, jsou v jiné fázi 
hospodářského rozvoje, což znamená, že 
nejsou v podobné situaci jako zranitelnější 
rozvojové země, a proto, aby se zabránilo 
neodůvodněné diskriminaci, potřebují 
odlišný přístup. Kromě toho, využívání 
celních preferencí v rámci tohoto systému 
zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak 
na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí,
a proto by mohlo být pro tyto zranitelnější 
rozvojové země nezdůvodnitelnou zátěží. 
Obecný režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 
mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Systém všeobecných preferencí by 
měl přispívat k lepší soudržnosti mezi 
vnitřními a vnějšími politikami Unie. 
Vzhledem k vnitřním předpisům Unie
v oblasti ochrany zvířat by zvláštní 
pobídkový režim pro udržitelný rozvoj
a řádnou správu věcí veřejných měl být 
poskytnut zemím, které zohlední 
především předpisy Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Seznam způsobilých zemí, které mají 
nízký nebo střední stupeň lidského rozvoje 
podle indexu lidského rozvoje je uveden
v příloze II.   

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země
s vysokými nebo vyššími středními příjmy
a podle indexu lidského rozvoje 
nedosahuje velmi vysoké ani vysoké 
úrovně lidského rozvoje;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) není během tří po sobě následujících 
let před aktualizací seznamu 
zvýhodněných zemí zařazena Světovou 
bankou mezi země s vyššími středními 
příjmy a není považována za zranitelnou
v důsledku nedostatečné diverzifikace
a nedostatečného začlenění do 
mezinárodního obchodního systému, jak 
stanovuje příloha VII;

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené
v příloze VIII a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů nezjistí 
závažné nedostatky v účinném provádění 
žádné z těchto úmluv;

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené
v příloze VIII, aniž by uvedla jakékoli 
výhrady či vydávala jakákoli interpretační 
prohlášení odporující cílům výše 
uvedených úmluv, a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů nezjistí 
závažné nedostatky v účinném provádění 
žádné z těchto úmluv; 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádající země předloží Komisi svou 
žádost v písemné podobě. V žádosti musí 
být uvedeny veškeré informace o ratifikaci 
úmluv uvedených v příloze VIII a musí 
rovněž obsahovat závazky uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. c), d) a e).

2. Žádající země předloží Komisi svou 
žádost v písemné podobě. V žádosti musí 
být uvedeny veškeré informace o ratifikaci
a účinném provádění úmluv uvedených
v příloze VIII a musí rovněž obsahovat 
závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c), d)
a e).

Pozměňovací návrh 8
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Rozhodnutí Komise o počáteční 
způsobilosti vychází ze závěrů
a doporučení příslušných kontrolních 
orgánů a z veškerých informací 
předložených třetími stranami, včetně 
občanské společnosti a odborů. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise sdělí žádající zemi rozhodnutí 
přijaté podle odstavců 4 a 5. Pokud je 
žádající zemi zvláštní pobídkový režim 
poskytnut, je tato země uvědomena o dni,
k němuž uvedené rozhodnutí vstupuje
v platnost.

7. Komise sdělí žádající zemi rozhodnutí 
přijaté podle odstavců 4 a 5 a v Úředním 
věstníku Evropské unie zveřejní oznámení
a důvody svého rozhodnutí. Pokud je 
žádající zemi zvláštní pobídkový režim 
poskytnut, je tato země uvědomena o dni,
k němuž uvedené rozhodnutí vstupuje
v platnost.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zavede jasný systém 
referenčních ukazatelů, s jejichž pomocí 
bude sledovat dosažený pokrok z hlediska 
udržitelného rozvoje, včetně dobrých 
životních podmínek zvířat, a z hlediska 
řádné správ, včetně řádné daňové správy,
a v zemích, které využívají systém GSP+, 
provede analýzu dopadu v oblasti lidských 
práv; 
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace a obecné hodnocení 
týkající se pokroku, jehož dosáhly země 
zvýhodněné v režimu GSP+, pokud jde
referenční údaje předem stanovené 
Komisí, přičemž se uvádí veškeré případy 
vážného a systematického porušování 
lidských práv, podvodů a korupce;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) informace o programech Úřadu OSN 
pro drogy a kriminalitu, které poskytují 
technickou pomoc při uplatňování úmluvy 
OSN proti korupci, včetně systémů 
prevence korupce a protikorupčních 
opatřeních zaměřených na podporu 
transparentnosti, integrity, zodpovědnosti
a vnitrostátní strategie pro boj proti 
korupci, a to v souladu s článkem 5 
uvedené úmluvy. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud Komise usoudí, že příslušná 
zjištění neodůvodňují dočasné odnětí, 
přijme v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 38 odst. 2 rozhodnutí 
ukončit postup dočasného odnětí.

8. Pokud Komise usoudí, že příslušná 
zjištění neodůvodňují dočasné odnětí, 
přijme v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 38 odst. 2 rozhodnutí 
ukončit postup dočasného odnětí. Toto 
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rozhodnutí musí být zcela opodstatněné
a vycházet z předložených informací
a rovněž musí být ihned zveřejněno.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závažné a systematické porušování 
zásad stanovených v úmluvách uvedených
v příloze VIII části A;

a) porušování zásad stanovených
v úmluvách uvedených v příloze VIII části
A v souladu s čl. 19 odst. 2a;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) závažné a systematické porušování 
právních předpisů Evropské unie v oblasti 
ochrany zvířat během přepravy a porážky.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijímá od Evropského 
parlamentu či jiné třetí strany, včetně 
odborů a občanské společnosti, informace
o údajném porušení čl. 19 odst. 1
a přezkoumává je.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanoví, že Komise bude sledovat
a hodnotit situaci v dotyčné zvýhodněné 
zemi po dobu šesti měsíců ode dne 
zveřejnění oznámení.

b) určí, která opatření musí zvýhodněná 
země přijmout, aby vyhověla podmínkám 
stanoveným v čl. 19 odst. 1; stanoví, že 
Komise bude sledovat a hodnotit situaci
v dotyčné zvýhodněné zemi po dobu šesti 
měsíců ode dne zveřejnění oznámení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Pokud Komise usoudí, že příslušné 
závěry neodůvodňují dočasné odnětí, 
rozhodne v souladu s poradním postupem 
podle čl. 38 odst. 2 ukončit postup 
dočasného odnětí.

9. Pokud Komise usoudí, že příslušné 
závěry neodůvodňují dočasné odnětí, 
rozhodne v souladu s poradním postupem 
podle čl. 38 odst. 2 ukončit postup 
dočasného odnětí. Toto rozhodnutí musí 
být zcela opodstatněné a vycházet
z předložených informací a rovněž musí 
být ihned zveřejněno.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Pokud Komise usoudí, že příslušná 
zjištění odůvodňují dočasné odnětí z příčin 
uvedených v odstavci 1, je zmocněna
v souladu s článkem 36 přijmout akty
v přenesené pravomoci za účelem změn 
příslušné z příloh II, III a IV, aby byly 
dočasně odňaty celní preference uvedené
v čl. 1 odst. 2.

10. Pokud Komise usoudí, že příslušná 
zjištění odůvodňují dočasné odnětí z příčin 
uvedených v odstavci 1, je zmocněna
v souladu s článkem 36 přijmout akty
v přenesené pravomoci za účelem změn 
příslušné z příloh II, III a IV, aby byly 
dočasně odňaty celní preference uvedené
v čl. 1 odst. 2. Toto rozhodnutí musí být 
zcela opodstatněné a vycházet
z předložených informací a rovněž musí 
být ihned zveřejněno.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha VIII – část B – bod 27 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a.Úmluva Organizace spojených 
národů o mořském právu (1982)
o zachování a řízení tažných populací ryb
a vysoce stěhovavých rybích populací 
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