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LYHYET PERUSTELUT

GSP-järjestelmä on yksi EU:n tärkeimmistä kauppapoliittisista välineistä. Se auttaa kehitysmaita 
edistämään kestävää kehitystä, vähentämään köyhyyttä ja varmistamaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen.

Valmistelija toteaa, että ennen kaikkea GSP-järjestelmä on kehitysyhteistyöväline ja että 
Lissabonin sopimuksen 208 artiklan mukaisesti unionin on otettava kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet huomioon toteuttaessaan muita politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin. 

Maat, joita järjestelmä koskee 

Komission esitys jättää uuden GSP-järjestelmän ulkopuolelle korkean tulotason ja ylemmän 
keskitulotason maat. Näin ollen esimerkiksi useimmat Latinalaisen Amerikan maista sekä muun 
muassa Algeria, Etelä-Afrikka, Gabon, Namibia ja suurin osa Karibianmeren saarista eivät enää 
kuuluisi järjestelmään. 

Samalla niinkin vahvat talousmahdit kuin Intia, Kiina, Indonesia ja Thaimaa kuuluisivat GSP-
järjestelmään toistaiseksi edelleen.

Tässä mielessä vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta käyttää ainoana GSP-järjestelmään pääsyn 
kriteerinä bruttokansantuotetta (BKT) asukasta kohden: se rankaisee pieniä maita niiden 
todellisesta köyhyystasosta riippumatta. 

Komission olisi näin ollen harkittava vakavissaan useiden indikaattoreiden ja metodologisten 
toimintatapojen yhdistelmän käyttöönottoa.

GSP+

Komission olisi täsmennettävä selkeästi, mitkä osapuolet voivat antaa valvontamekanismeista 
lisätietoja. Sen olisi laadittava avoin vertailuarvojärjestelmä (benchmarks) ja toteutettava 
kiistaton ihmisoikeustutkimus, jotta unionin kauppapolitiikkoja voitaisiin mukauttaa kyseisten 
oikeuksien toteutumisen perusteella. Lisäksi sen olisi otettava paremmin huomioon unionin 
valtuuskuntien rooli.

Uusiksi GSP-järjestelmään pääsyn perusteiksi olisi lisäksi otettava hyvä verohallinto ja 
veronkierron ja veroparatiisien torjunta.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa.
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
tai ylemmän keskitulotason maiksi
luokittelemat maat pystyvät asukasta 
kohden lasketun tulotason ansiosta 
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai ylemmän keskitulotason maat käyttävät 
GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 
perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu.

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa.
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
tai ylemmän keskitulotason maiksi
luokittelemat maat, joiden inhimillisen 
kehityksen indeksi on hyvin korkea tai 
korkea, pystyvät asukasta kohden lasketun
tulotason ja taloudellisen kehityksen tason
ansiosta saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai ylemmän keskitulotason maat käyttävät 
GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 
perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Yleisen etuusjärjestelmän olisi 
varmistettava unionin sisä- ja 
ulkopolitiikan aikaisempaa parempi 
keskinäinen johdonmukaisuus. Kun 
otetaan huomioon eläinten suojelua 
koskevat unionin sisäiset säännökset, 
oikeus kestävää kehitystä ja hyvää 
hallintoa koskevaan erityiseen 
kannustusmenettelyyn olisi myönnettävä 
maille, jotka ottavat erityisesti huomioon 
eläinten hyvinvointia koskevan unionin 
lainsäädännön.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Liitteessä II luetellaan tukikelpoiset 
maat, joissa inhimillisen kehityksen 
indeksin perusteella luokiteltu 
inhimillinen kehityksen taso on matala tai 
keskinkertainen.  

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi ja jollei sitä ole 
inhimillisen kehityksen indeksin 
perusteella luokiteltu hyvin korkean tai 
korkean inhimillisen kehityksen maaksi 
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edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä ylemmän keskitulotason maaksi 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena, paitsi jos sitä 
pidetään talouden yksipuolisuuden ja 
riittämättömän kansainväliseen 
kauppajärjestelmään yhdentymisen 
vuoksi liitteessä VII määriteltynä muita 
heikommassa asemassa olevana maana;

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset esittämättä 
kyseisten yleissopimusten tavoitteiden 
vastaisia varauksia tai tulkitsevia 
lausuntoja, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Pyynnön esittävän maan on esitettävä 
pyyntönsä komissiolle kirjallisena.
Pyynnön on sisällettävä kattavat tiedot 
liitteessä VIII lueteltujen yleissopimusten 
ratifioinnista sekä 9 artiklan 1 kohdan c, 
d ja e alakohdassa tarkoitetut velvoittavat 
sitoumukset.

2. Pyynnön esittävän maan on esitettävä 
pyyntönsä komissiolle kirjallisena.
Pyynnön on sisällettävä kattavat tiedot 
liitteessä VIII lueteltujen yleissopimusten 
ratifioinnista ja tosiasiallisesta 
täytäntöönpanosta sekä 9 artiklan 
1 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitetut 
velvoittavat sitoumukset.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tekee alkuperäisen 
päätöksen oikeudesta erityiseen 
kannustusmenettelyyn asianomaisten 
valvontaelinten päätelmien ja suositusten 
sekä kolmansien osapuolten, esimerkiksi 
kansalaisyhteiskunnan ja 
ammattijärjestöjen, mahdollisesti 
toimittamien tietojen perusteella. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle 
maalle 4 ja 5 kohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä. Jos pyynnön esittäneelle 
maalle myönnetään oikeus erityiseen 
kannustusmenettelyyn, sille ilmoitetaan 
päivämäärä, jona päätös tulee voimaan.

7. Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle 
maalle 4 ja 5 kohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä ja julkaisee Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen 
päätöksestään ja sen perusteista. Jos 
pyynnön esittäneelle maalle myönnetään 
oikeus erityiseen kannustusmenettelyyn, 
sille ilmoitetaan päivämäärä, jona päätös 
tulee voimaan.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio vahvistaa selkeän 
vertailuarvojärjestelmän, jolla valvotaan 
kestävän kehityksen, eläinten 
hyvinvoinnin turvaaminen mukaan 
luettuna, ja hyvän hallinnon, myös hyvän 
verohallinnon, edistymistä, sekä suorittaa 
GSP+-edunsaajamaita koskevan 
ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tiedot ja yleinen arvio siitä, miten 
GSP+-edunsaajamaat ovat edistyneet 
komission ennalta määrittelemien 
arviointiperusteiden saavuttamisessa; 
tiedoissa mainitaan mahdolliset vakavat 
ja jatkuvat ihmisoikeusrikkomukset sekä 
mahdolliset petos- ja korruptiotapaukset;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tiedot Yhdistyneiden kansakuntien 
huumausaine- ja kriminaalipolitiikan 
toimiston ohjelmista, joista tarjotaan 
teknistä tukea korruption vastaisen YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja 
etenkin sellaisten korruption 
ehkäisyjärjestelmien ja korruption 
vastaisten toimien toteuttamiseksi, joilla 
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kyseisen yleissopimuksen 5 artiklan 
mukaisesti edistetään avoimuutta, 
rehellisyyttä, tilintekovelvollisuutta ja 
kansallisia korruption 
torjuntastrategioita. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos komissio katsoo, että päätelmät eivät 
oikeuta väliaikaista peruuttamista, se 
hyväksyy 38 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen päätöksen väliaikaista 
peruuttamista koskevan menettelyn 
lopettamisesta.

8. Jos komissio katsoo, että päätelmät eivät 
oikeuta väliaikaista peruuttamista, se 
hyväksyy 38 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen päätöksen väliaikaista 
peruuttamista koskevan menettelyn 
lopettamisesta. Päätös on perusteltava 
kattavasti, sen on perustuttava saatuihin 
tietoihin, ja se on julkaistava välittömästi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa A osassa 
luetelluissa yleissopimuksissa 
vahvistettujen periaatteiden vakava ja 
järjestelmällinen rikkominen;

a) liitteessä VIII olevassa A osassa 
luetelluissa yleissopimuksissa 
vahvistettujen periaatteiden 19 artiklan 
2 a kohdan mukainen rikkominen;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) eläinten suojelua kuljetuksen aikana 
tai teuraseläinten suojelua koskevan 
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unionin lainsäädännön vakava ja 
järjestelmällinen rikkominen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio ottaa tarkasteltavakseen 
Euroopan parlamentin tai muiden 
kolmansien osapuolten, esimerkiksi 
ammattijärjestöjen tai 
kansalaisyhteiskunnan, ilmoitukset, jotka 
koskevat 19 artiklan 1 kohdan väitettyä 
rikkomista.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todetaan, että komissio seuraa ja arvioi 
kyseisen edunsaajamaan tilannetta kuuden 
kuukauden ajan ilmoituksen 
julkaisupäivästä.

b) esitetään toimenpiteet, jotka 
edunsaajamaan on toteutettava 
19 artiklan 1 kohdan noudattamiseksi;
todetaan, että komissio seuraa ja arvioi 
kyseisen edunsaajamaan tilannetta kuuden 
kuukauden ajan ilmoituksen 
julkaisupäivästä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jos komissio katsoo, että päätelmät eivät 
oikeuta väliaikaista peruuttamista, se 
päättää 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen 
väliaikaista peruuttamista koskevan 

9. Jos komissio katsoo, että päätelmät eivät 
oikeuta väliaikaista peruuttamista, se 
päättää 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen 
väliaikaista peruuttamista koskevan 
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menettelyn lopettamisesta. menettelyn lopettamisesta. Päätös on 
perusteltava kattavasti, sen on 
perustuttava saatuihin tietoihin, ja se on 
julkaistava välittömästi.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jos komissio katsoo, että päätelmät 
oikeuttavat etuuksien väliaikaisen
peruuttamisen 1 kohdassa tarkoitetuista 
syistä, sille siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti tapauksen mukaan liitteen II, III 
ja IV muuttamiseksi niin, että 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tullietuudet 
peruutetaan väliaikaisesti.

10. Jos komissio katsoo, että päätelmät 
oikeuttavat etuuksien väliaikaisen 
peruuttamisen 1 kohdassa tarkoitetuista 
syistä, sille siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti tapauksen mukaan liitteen II, III 
ja IV muuttamiseksi niin, että 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tullietuudet 
peruutetaan väliaikaisesti. Päätös on 
perusteltava kattavasti, sen on 
perustuttava saatuihin tietoihin, ja se on 
julkaistava välittömästi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – B osa – 27 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. Hajallaan olevien kalakantojen ja 
laajasti vaeltavien kalakantojen 
säilyttämistä ja hoitoa koskeva vuonna 
1982 tehty Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimus 
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