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RÖVID INDOKOLÁS

A GSP az EU egyik fontos kereskedelmi eszköze, amely a fejlődő országok erőfeszítéseit 
támogatja a fenntartható fejlődés elősegítése, a szegénység csökkentése, valamint az emberi 
jogok érvényesülése érdekében.

Az előadó megjegyzi, hogy a GSP mindenekelőtt fejlesztési eszköz, valamint emlékeztet, hogy a 
Lisszaboni Szerződés 208. cikke kötelezi az Európai Uniót, hogy azon politikáinak 
végrehajtásakor, amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, vegye figyelembe a fejlesztési 
együttműködés célkitűzéseit. 

Érintett országok 

Az Európai Bizottság által bemutatott új GSP már nem terjed ki a magas jövedelmű, valamint a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országokra. Így a GSP nem terjed ki a latin-
amerikai országok többségére, valamint Algériára, Dél-Afrikára, Gabonra, Namíbiára és a Karib-
térség nagy részére. 

Ezzel párhuzamosan az olyan erőteljes gazdaságok, mint India, Kína, Indonézia és Thaiföld még 
ha időlegesen is, de továbbra is jogosultak a GSP-rendszerre.

Így igazságtalannak tűnik a GSP-rendszerhez való hozzáférést kizárólagosan az egy főre eső 
bruttó hazai termék (GDP) alapján meghatározni, mert ez a kisebb országokat hátrányosan érinti 
annak ellenére, hogy ezekben az országokban nagyfokú is lehet a szegénység. 

A Bizottságnak tehát komolyan meg kell fontolnia több mutató és módszertani megközelítés 
együttes alkalmazását.

GSP +

A Bizottságnak pontosan meg kell határoznia azokat a feleket, akik az ellenőrzési 
mechanizmusokról további tájékoztatást adhatnak, ki kell dolgoznia az összehasonlítható 
mutatók átlátható rendszerét, az emberi jogokról egyértelmű hatástanulmányt kell készítenie, az 
uniós kereskedelmi politikákat e jogok védelmének megfelelően ki kell igazítania, valamint 
fokozottabban figyelembe kell vennie az uniós küldöttségek szerepét.

A helyes adóügyi kormányzást, valamint az adócsalás és az adóparadicsomok elleni küzdelmet is 
új kritériumként be kell emelni a GSP+-hoz való hozzáférés feltételrendszerébe.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
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Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés - első bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy középes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak minősít, az egy 
főre eső jövedelem szintje magasabb 
diverzifikációs szint elérését teszi lehetővé 
tarifális preferenciák nélkül is, ezek között 
az országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok, ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 
versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik.

(9) Az általános előírás a fejlődés terén 
azonos szükségletekkel bíró, valamint a 
gazdasági fejlődés hasonló szakaszában 
járó valamennyi fejlődő országra 
vonatkozik. Azokban az országokban, 
amelyeket a Világbank magas jövedelmű 
vagy középes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak minősít, és 
amelyek nagyon magas vagy magas 
humán fejlettségi mutatóval rendelkeznek, 
az egy főre eső jövedelem és a gazdasági 
fejlettség szintje magasabb diverzifikációs 
szint elérését teszi lehetővé tarifális 
preferenciák nélkül is, ezek között az 
országok között találhatók olyan 
gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a 
központosított gazdaságról a 
piacgazdaságra. Ezeknek az országoknak a 
fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletei nem azonosak a többi fejlődő 
országéival; a gazdasági fejlődés eltérő 
szakaszában járnak, vagyis nincsenek 
hasonló helyzetben, mint a 
kiszolgáltatottabb fejlődő országok; ezért a 
jogalapot nélkülöző hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében 
eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. 
Emellett a rendszer által biztosított tarifális 
preferenciák a magas jövedelmű vagy a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országok általi igénybe vétele 
növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb 
országok exportjára nehezedő 
versenykényszert, és ezáltal nem 
igazolható terhet helyezhet e 
kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az 
általános előírás figyelembe veszi azt, hogy 
a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi 
szükségletek változnak, és biztosítja, hogy 
az előírás elérhető marad, amennyiben egy 
ország helyzete megváltozik. 
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az általános tarifális preferenciák 
rendszerének hozzá kell járulnia az Unió 
belső és külső politikái közötti nagyobb 
koherencia biztosításához. Tekintettel az 
állatok védelméről szóló belső uniós 
rendelkezésekre, a fenntartható fejlődésre 
és a felelősségteljes kormányzásra 
vonatkozó különleges ösztönző előírásokat 
azon országok számára kell biztosítani, 
amelyek különösen figyelembe veszik az 
állatok jólétével kapcsolatos uniós jogot.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A II. melléklet tartalmazza a humán 
fejlettségi mutató szerint alacsony vagy 
közepes fejlettségűnek besorolt jogosult 
országok listáját.  

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak 
minősítette;

a) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben 
magas jövedelmű vagy közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó és a humán 
fejlettségi mutató szerinti rendkívül magas 
vagy magas humán fejlettséggel 
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rendelkező országnak minősítette;

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az országot a Világbank a 
kedvezményezett országok listája 
frissítésének időpontját közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben a 
közepes jövedelmű országok felső sávjába 
tartozó országnak minősítette, és a VII. 
mellékletben meghatározottak szerint nem 
tekinthető kiszolgáltatott helyzetű 
országnak a diverzifikáció hiánya és a 
nemzetközi kereskedelmi rendszeren 
belüli nem megfelelő integrációja 
következtében;

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén;

b) a VIII. mellékletben felsorolt összes 
egyezményt az egyezmények 
célkitűzéseivel össze nem egyeztethető 
fenntartások és értelmező nyilatkozatok 
nélkül megerősítette, és a megfelelő 
ellenőrző testületek által készített legújabb 
megállapítások nem tártak fel súlyos 
kötelezettségszegést az említett 
egyezmények tényleges alkalmazása terén; 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kérelmező ország írásban nyújtja be 
kérelmét a Bizottsághoz. A kérelem átfogó 
tájékoztatást nyújt a VIII. mellékletben 
említett egyezmények megerősítéséről, és 
tartalmazza a 9. cikk (1) bekezdésének c), 
d) és e) pontjában említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalásokat.

2. A kérelmező ország írásban nyújtja be 
kérelmét a Bizottsághoz. A kérelem átfogó 
tájékoztatást nyújt a VIII. mellékletben 
említett egyezmények megerősítéséről és 
hatékony végrehajtásáról, és tartalmazza a 
9. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) 
pontjában említett kötelező erejű 
kötelezettségvállalásokat.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kezdeti jogosultságról szóló 
bizottsági határozatot az érintett ellenőrző 
testületek következtetései és ajánlásai, 
valamint a harmadik felek, köztük a civil 
társadalom és a szakszervezetek által 
nyújtott bármilyen tájékoztatás alapján 
kell meghozni. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság értesíti a kérelmező országot 
a (4), illetve (5) bekezdésnek megfelelően 
hozott határozatról. Amennyiben a 
kérelmező ország a határozattal a 
fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes 
kormányzásra vonatkozó különleges 
ösztönző előírás részesévé válik, 
tájékoztatást kap a határozat 
hatálybalépésének időpontjáról.

7. A Bizottság értesíti a kérelmező országot 
a (4), illetve (5) bekezdésnek megfelelően 
hozott határozatról, és értesítést tesz közzé 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
bejelentve és indokolva határozatát. 
Amennyiben a kérelmező ország a 
határozattal a fenntartható fejlődésre és a 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó 
különleges ösztönző előírás részesévé 
válik, tájékoztatást kap a határozat 
hatálybalépésének időpontjáról.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság egyértelmű 
referenciarendszert határoz meg a 
fenntartható fejlődés – és azon belül az 
állatok jólétének tiszteletben tartása és a 
felelősségteljes kormányzás, ideértve a 
helyes adóügyi kormányzást –
tekintetében elért fejlődés ellenőrzése 
érdekében, valamint hatástanulmányt 
készít az emberi jogoknak a GSP+-
országokon belüli érvényesüléséről 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) információk a Bizottság által 
előzetesen meghatározott 
referenciapontok elérése érdekében a 
GSP+-országok által tett előrelépésekről, 
valamint az eredmények átfogó értékelése, 
említést tesz az emberi jogok súlyos és 
tartós megsértésének, a csalásnak és a 
korrupciónak minden egyes esetéről;

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) tájékoztatás az ENSZ Kábítószer-
ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának 
programjairól, melyek technikai segítséget 
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nyújtanak az ENSZ Korrupció elleni 
Egyezményének végrehajtásához, ideértve 
a korrupciómegelőzési rendszereket és az 
átláthatóság, a becsületesség, az 
elszámoltathatóság és a fenti egyezmény 
5. cikke szerinti korrupcióellenes nemzeti 
stratégiák előmozdítását célzó 
korrupcióellenes fellépéseket. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak nem indokolják az 
ideiglenes visszavonást, a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében határozatot hoz 
az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás 
befejezéséről.

8. Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak nem indokolják az 
ideiglenes visszavonást, a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében határozatot hoz 
az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás 
befejezéséről. A határozatot teljes 
mértékben meg kell indokolni a kapott 
bizonyítékok alapján, és azonnal közzé 
kell tenni.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a VIII. melléklet A. részében felsorolt 
egyezményekben megállapított alapelvek 
súlyos és rendszeres megsértése;

(a) a VIII. melléklet A. részében felsorolt 
egyezményekben megállapított alapelvek 
megsértése a 19. cikk (2a) bekezdésének 
megfelelően;

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az állatok szállítás vagy vágás 
közbeni védelméről szóló európai uniós 
jog súlyos és rendszeres megsértése.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság felülvizsgálatra elfogadja 
az Európai Parlament vagy más harmadik 
fél, például a szakszervezetek vagy a civil 
társadalom beterjesztését a 19. cikk (1) 
bekezdésének állítólagos megsértése 
tekintetében.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) utal arra, hogy a Bizottság az értesítés 
közzétételétől számított hat hónapon 
keresztül figyelemmel kíséri és értékeli a 
helyzetet az érintett kedvezményezett 
országban.

(b) előírja azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a kedvezményezett országnak 
meg kell hoznia a 19. cikk (1) 
bekezdésének való megfelelés érdekében;
utal arra, hogy a Bizottság az értesítés 
közzétételétől számított hat hónapon 
keresztül figyelemmel kíséri és értékeli a 
helyzetet az érintett kedvezményezett 
országban.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak nem indokolják az 
ideiglenes visszavonást, a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében határoz az 
ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás 
befejezéséről.

9. Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak nem indokolják az 
ideiglenes visszavonást, a 38. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében határoz az 
ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás 
befejezéséről. A határozatot teljes 
mértékben meg kell indokolni a kapott 
bizonyítékok alapján, és azonnal közzé 
kell tenni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak az (1) bekezdésben 
említett okok miatt indokolják az 
ideiglenes visszavonást, felhatalmazást 
kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a helyzettől 
függően a II., III. vagy IV. mellékletet, 
annak érdekében, hogy ideiglenesen 
visszavonja az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett tarifális preferenciákat.

10. Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy a feltártak az (1) bekezdésben 
említett okok miatt indokolják az 
ideiglenes visszavonást, felhatalmazást 
kap, hogy a 36. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadásával módosítsa a helyzettől 
függően a II., III. vagy IV. mellékletet, 
annak érdekében, hogy ideiglenesen 
visszavonja az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett tarifális preferenciákat. A 
határozatot teljes mértékben meg kell 
indokolni a kapott bizonyítékok alapján, 
és azonnal közzé kell tenni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
VIII cikk – B rész – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
1982. évi tengerjogi egyezménye a 
kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló 
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halállományok és a hosszú távon vándorló 
halállományok védelméről és kezeléséről; 
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