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LÜHISELGITUS

Üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) kava on üks peamisi ELi kaubandusmeetmeid, millega 
aidatakse arenguriike säästva arengu edendamisel, vaesuse vähendamisel ja inimõiguste 
tagamisel.

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et GSP on eelkõige arengukoostöö vahend ning meenutab, et 
Lissaboni lepingu artikkel 208 kohustab ELi võtma arenguriike mõjutada võiva poliitika 
rakendamisel arvesse arengukoostöö eesmärke. 

Hõlmatud riigid 

Euroopa Komisjoni esitatud uus GSP kava ei hõlma enam kõrge ja keskmist ületava 
sissetulekuga riike. Seega jäävad kavast kõrvale suurem osa Ladina-Ameerika riike, Alžeeria, 
Lõuna-Aafrika, Gabon, Namiibia ja enamik Kariibi mere riikidest. 

Samal ajal jäävad, kuigi ajutiselt, GSP kava raames endiselt abikõlblikuks niisugused võimsad 
riigid nagu India, Hiina, Indoneesia ja Tai.

Seetõttu näib ebaõiglane määratleda abikõlblikkust GSP kava raames ainuüksi sisemajanduse 
koguproduktiga inimese kohta, sest nii jäetakse kõrvale väikesed riigid, kuigi neis võib valitseda 
suur vaesus. 

Komisjon peaks niisiis tõsiselt mõtlema mitme eri näitaja ja meetodi kombineerimisele.

GSP+

Komisjon peaks täpselt kindlaks määrama, kellelt taotletakse rohkem teavet 
kontrollimehhanismide kohta, koostama läbipaistva võrdlusaluste süsteemi, teostama selge 
mõju-uuringu inimõiguste kohta, kohandades liidu poliitikat inimõiguste kaitsmise vajadustega, 
ning võtma rohkem arvesse ELi delegatsioonide rolli.

Ühtlasi peaks GSP+ kavale juurdepääsu kriteeriumide hulka kuuluma hea finantsjuhtimine ning 
võitlus maksudest kõrvalehoidmise ja maksuparadiiside vastu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga 
riikides on sissetuleku tase inimese kohta 
selline, mis võimaldab suurema 
mitmekesisuse taseme saavutada ka ilma 
ELi pakutavate tollimaksusoodustusteta, 
eelkõige on tegemist riikidega, kus 
üleminek tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub.

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga ja 
väga kõrge või kõrge inimarengu 
indeksiga riikides on sissetuleku tase 
inimese kohta ning majandusarengu tase
selline, mis võimaldab suurema 
mitmekesisuse taseme saavutada ka ilma 
ELi pakutavate tollimaksusoodustusteta, 
eelkõige on tegemist riikidega, kus 
üleminek tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Üldine soodustuste süsteem peab 
aitama kaasa paremale kooskõlale liidu 
sise- ja välispoliitikavaldkondade vahel. 
Loomade heaolu alaseid liidu õigusnorme 
arvestades tuleb säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatav 
stimuleeriv erikord tagada nendele 
riikidele, kes järgivad eelkõige loomade 
heaolu alaseid liidu õigusnorme.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Inimarengu indeksi kohaselt madala 
või keskmise inimarengu tasemega 
abikõlblike riikide nimekiri on toodud II 
lisas. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist;

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
ning ta on inimarengu indeksi kohaselt 
väga kõrge või kõrge inimarenguga riik
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) riik on Maailmapanga liigituse 
kohaselt üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist 
ning riiki ei peeta VII lisa tähenduses 
haavatavaks, kuna seal puudub 
mitmekesisus ja piisav integreeritus 
rahvusvahelisse kaubandussüsteemi;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid, esitamata 
tingimusi ega konventsioonide
eesmärkidega vastuolus olevaid 
tõlgendusi, ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi; 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotlev riik peab esitama komisjonile 
kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb esitada 
täielik teave VIII lisas loetletud 
konventsioonide ratifitseerimise kohta ning 
sellele tuleb lisada artikli 9 lõike 1 
punktides c, d ja e osutatud siduvad 
kohustused.

2. Taotlev riik peab esitama komisjonile 
kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb esitada 
täielik teave VIII lisas loetletud 
konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa 
rakendamise kohta ning sellele tuleb lisada 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvad kohustused.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjoni otsus esialgse 
abikõlblikkuse kohta tehakse asjaomaste 
järelevalveorganite järelduste ja 
soovituste ning kolmandate osapoolte, 
kaasa arvatud kodanikuühiskonna ja 
ametiühingute edastatud teabe alusel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon teatab taotluse esitanud riigile 
kooskõlas lõigetega 4 ja 5 tehtud otsusest. 
Kui riigile antakse stimuleeriva erikorra 
õigus, teatatakse sellele riigile kõnealuse 
otsuse jõustumise kuupäev.

7. Komisjon teatab taotluse esitanud riigile 
kooskõlas lõigetega 4 ja 5 tehtud otsusest 
ja avaldab Euroopa Liidu Teatajas teate 
ja põhjenduse oma otsuse kohta. Kui 
riigile antakse stimuleeriva erikorra õigus, 
teatatakse sellele riigile kõnealuse otsuse 
jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kehtestab selge 
võrdlusnäitajate süsteemi, et kontrollida 
säästva arengu, sealhulgas loomade 
heaolu nõuete täitmise, ja hea haldustava, 
sealhulgas hea eelarvehalduse tava 
suunas tehtud edusamme, ning korraldab 
mõju-uuringu inimõiguste kohta GSP+ 
soodustatud riikides. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teave ja üldine hinnang selle kohta, 
milliseid edusamme on GSP+ soodustatud 
riigid teinud komisjoni määratud 
võrdlusnäitajate saavutamiseks, kaasa 
arvatud andmed kõigi tõsiste ja pidevate 
inimõigusrikkumiste ning pettuse- ja 
korruptsioonijuhtumite kohta;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) teave ÜRO uimastite ja kuritegevuse 
vastu võitlemise büroo programmide 
kohta, mis võimaldavad tehnilist abi ÜRO 
korruptsioonivastase konventsiooni 
elluviimiseks, sealhulgas korruptsiooni 
ennetamise süsteemid ja 
korruptsioonivastased meetmed, mille 
eesmärk on läbipaistvuse, aususe, 
aruandekohustuse ja riiklike 
korruptsioonivastaste strateegiate 
edendamine kooskõlas nimetatud 
konventsiooni artikliga 5. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui komisjon leiab, et järeldused ei 
õigusta ajutist peatamist, võtab ta 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 osutatud 

8. Kui komisjon leiab, et järeldused ei 
õigusta ajutist peatamist, võtab ta 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 osutatud 
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nõuandemenetlusega vastu otsuse peatada 
ajutise peatamise menetlus.

nõuandemenetlusega vastu otsuse peatada 
ajutise peatamise menetlus. Otsus peab 
olema täielikult põhjendatud, põhinema 
saadud tõenditel ja see tuleb viivitamatult 
avaldada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa A osas loetletud 
konventsioonides sätestatud põhimõtete 
raske ja süstemaatiline rikkumine;

a) VIII lisa A osas loetletud 
konventsioonides sätestatud põhimõtete 
rikkumine artikli 19 lõigu 2 a kohaselt;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) transportimisel või tapmisel loomade 
kaitset käsitlevate liidu õigusaktide raske 
ja süstemaatiline rikkumine.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab artikli 19 lõike 1 
kohase väidetava rikkumise 
läbivaatamisel arvesse esildised Euroopa 
Parlamendilt või muudelt kolmandatelt 
isikutelt, sealhulgas ametiühingud ja 
kodanikuühiskond.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kinnitatakse, et komisjon jälgib ja 
hindab olukorda asjaomases soodustatud 
riigis kuue kuu jooksul teate avaldamisest.

b) esitatakse meetmed, mida soodustatud 
riik peab võtma, et järgida artikli 19 lõiget 
1; kinnitatakse, et komisjon jälgib ja 
hindab olukorda asjaomases soodustatud 
riigis kuue kuu jooksul teate avaldamisest.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui komisjon leiab, et järeldused ei 
õigusta ajutist peatamist, otsustab ta 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetlusega ajutise peatamise 
menetluse lõpetada.

9. Kui komisjon leiab, et järeldused ei 
õigusta ajutist peatamist, otsustab ta 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetlusega ajutise peatamise 
menetluse lõpetada. Otsus peab olema 
täielikult põhjendatud, põhinema saadud 
tõenditel ja see tuleb viivitamatult 
avaldada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui komisjon leiab, et järeldused 
õigustavad ajutist peatamist lõikes 1 
osutatud põhjustel, antakse talle artiklis 36 
sätestatud korras volitused vastu võtta 
delegeeritud õigusakte II, III või IV lisa 
(vastavalt vajadusele) muutmiseks, et 
ajutiselt peatada artikli 1 lõike 2 punktis b 
sätestatud tariifsed soodustused.

10. Kui komisjon leiab, et järeldused 
õigustavad ajutist peatamist lõikes 1 
osutatud põhjustel, antakse talle artiklis 36 
sätestatud korras volitused vastu võtta 
delegeeritud õigusakte II, III või IV lisa 
(vastavalt vajadusele) muutmiseks, et 
ajutiselt peatada artikli 1 lõike 2 punktis b 
sätestatud tariifsed soodustused. Otsus 
peab olema täielikult põhjendatud, 
põhinema saadud tõenditel ja see tuleb 
viivitamatult avaldada.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – B osa – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsioon piirialade 
kalavarude ja siirdekalade kaitse ja 
majandamise kohta (1982) 
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