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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

System GSP jest jednym z kluczowych instrumentów handlowych UE, wspomagającym kraje 
rozwijające się w ich wysiłkach służących promowaniu zrównoważonego rozwoju, ograniczeniu 
ubóstwa oraz zapewnieniu poszanowania praw człowieka.

Sprawozdawczyni zauważa, że system GSP jest przede wszystkim narzędziem rozwoju i 
przypomina, ze art. 208 traktatu lizbońskiego zobowiązuje UE do uwzględniania celów 
współpracy na rzecz rozwoju przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje 
rozwijające się. 

Kraje objęte systemem 

Nowy system GSP zaproponowany przez Komisję Europejską (KE) nie obejmuje już krajów o 
wysokim dochodzie i krajów o dochodzie średnim wyższym. Wykluczyłby zatem większość 
krajów latynoamerykańskich oraz kraje takie jak Algieria, Republika Południowej Afryki, 
Gabon, Namibia i większość wysp karaibskich. 

Równocześnie tak silne gospodarki jak Indie, Chiny, Indonezja czy Tajlandia nadal będą się 
kwalifikować do objęcia, nawet czasowo, systemem GSP.

Niesprawiedliwe wydaje się w związku z tym uwarunkowanie objęcia systemem GSP jedynie 
kryterium wysokości produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, co działa ze szkodą dla 
małych krajów pomimo posiadanego przez nie wysokiego poziomu ubóstwa. 

KE powinna zatem na poważnie rozważyć stosowanie połączenia wielu wskaźników i podejść 
metodycznych.

GSP+

KE powinna precyzyjnie określić strony upoważnione do udzielania szerszych informacji na 
temat mechanizmów kontroli, opracować przejrzysty system „punktów porównania” 
(benchmarks), przeprowadzić jasną analizę wpływu w dziedzinie praw człowieka poprzez 
dostosowanie naszej polityki handlowej do ochrony tych praw, a także lepiej uwzględniać rolę 
delegacji UE.

Właściwa polityka podatkowa oraz walka z uchylaniem się od płacenia podatków i rajami 
podatkowymi powinny także stanowić niektóre z nowych kryteriów objęcia systemem GSP Plus.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio-wysokim 
dochodzie, mają poziom dochodu na 
mieszkańca umożliwiający im osiągnięcie 
wyższych poziomów dywersyfikacji bez 
preferencji taryfowych przyznawanych w 
ramach systemu. Zaliczają się do nich 
gospodarki, które pomyślnie ukończyły 
transformację z gospodarek 
scentralizowanych na rynkowe. Kraje te 
nie mają takich samych potrzeb 
rozwojowych, handlowych i finansowych 
jak pozostałe kraje rozwijające się; 
znajdują się one na innym etapie rozwoju 
gospodarczego, tj. nie znajdują się w 
sytuacji podobnej do tej, w której znajdują 
się bardziej podatne na zagrożenia kraje 
rozwijające się, a zatem, aby zapobiec 
nieuzasadnionej dyskryminacji, należy 
traktować je inaczej. Ponadto korzystanie 
przez kraje o wysokim lub średnio-
wysokim dochodzie z preferencji 
taryfowych przewidzianych w ramach 
systemu zwiększa presję konkurencyjną na 
wywóz z biedniejszych, bardziej podatnych 
na zagrożenia krajów, a zatem mogłoby 
spowodować nałożenie nieuzasadnionego 
obciążenia na te kraje rozwijające się, które 
są bardziej podatne na zagrożenia. W 
ramach rozwiązania ogólnego uwzględnia 
się fakt, że potrzeby rozwojowe, finansowe 
i handlowe podlegają zmianom, oraz 
gwarantuje się, że rozwiązanie to pozostaje 
otwarte, jeżeli sytuacja danego kraju ulega 
zmianie.

(9) Rozwiązanie ogólne powinno być 
przyznawane wszystkim krajom 
rozwijającym się, które mają wspólne 
potrzeby rozwojowe i znajdują się na 
podobnym etapie rozwoju gospodarczego. 
Kraje, które zostały sklasyfikowane przez 
Bank Światowy jako kraje o wysokim 
dochodzie lub o średnio-wysokim 
dochodzie i mają bardzo wysoki lub 
wysoki wskaźnik rozwoju społecznego 
(HDI), mają poziom dochodu na 
mieszkańca i poziom rozwoju 
gospodarczego umożliwiający im 
osiągnięcie wyższych poziomów 
dywersyfikacji bez preferencji taryfowych 
przyznawanych w ramach systemu. 
Zaliczają się do nich gospodarki, które 
pomyślnie ukończyły transformację z 
gospodarek scentralizowanych na 
rynkowe. Kraje te nie mają takich samych 
potrzeb rozwojowych, handlowych i 
finansowych jak pozostałe kraje 
rozwijające się; znajdują się one na innym 
etapie rozwoju gospodarczego, tj. nie 
znajdują się w sytuacji podobnej do tej, w 
której znajdują się bardziej podatne na 
zagrożenia kraje rozwijające się, a zatem, 
aby zapobiec nieuzasadnionej 
dyskryminacji, należy traktować je inaczej. 
Ponadto korzystanie przez kraje o wysokim 
lub średnio-wysokim dochodzie z 
preferencji taryfowych przewidzianych w 
ramach systemu zwiększa presję 
konkurencyjną na wywóz z biedniejszych, 
bardziej podatnych na zagrożenia krajów, a 
zatem mogłoby spowodować nałożenie 
nieuzasadnionego obciążenia na te kraje 
rozwijające się, które są bardziej podatne 
na zagrożenia. W ramach rozwiązania 
ogólnego uwzględnia się fakt, że potrzeby 
rozwojowe, finansowe i handlowe 
podlegają zmianom, oraz gwarantuje się, 
że rozwiązanie to pozostaje otwarte, jeżeli 
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sytuacja danego kraju ulega zmianie. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) Ogólny system preferencji powinien 
przyczyniać się do zwiększenia spójności 
między polityką wewnętrzną a polityką 
zewnętrzną Unii. Z uwagi na wewnętrzne 
przepisy Unii w zakresie ochrony zwierząt 
szczególne rozwiązanie motywacyjne 
dotyczące zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów należy przyznać krajom, 
które w szczególności uwzględniają 
przepisy Unii dotyczące dobrostanu 
zwierząt.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W załączniku II ustanawia się wykaz 
kwalifikujących się krajów 
sklasyfikowanych zgodnie ze wskaźnikiem 
rozwoju społecznego jako nisko lub 
średnio rozwinięte społecznie;  

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie przez 
trzy kolejne lata bezpośrednio 

a) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o wysokim dochodzie 
lub o średnio-wysokim dochodzie oraz 
został sklasyfikowany jako kraj o bardzo 



PE475.992v03-00 6/13 AD\890690PL.doc

PL

poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających;

wysokim lub wysokim poziomie rozwoju 
społecznego według wskaźnika rozwoju 
społecznego przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) został sklasyfikowany przez Bank 
Światowy jako kraj o średnio-wysokim 
dochodzie przez trzy kolejne lata 
bezpośrednio poprzedzające aktualizację 
wykazu krajów korzystających i nie jest 
uznawany za kraj podatny na zagrożenia 
ze względu na brak dywersyfikacji i 
niewystarczający udział w 
międzynarodowej wymianie handlowej, 
zgodnie z definicją zawartą w załączniku 
VII;

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji;

b) ratyfikował wszystkie konwencje 
wymienione w załączniku VIII, bez 
zastrzeżeń i deklaracji interpretujących 
niezgodnych z celami tych konwencji, a w 
najbardziej aktualnych dostępnych 
wnioskach odpowiednich organów 
monitorujących nie stwierdzono 
poważnego naruszenia skutecznego 
wykonania którejkolwiek z tych 
konwencji; 

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo wnioskujące składa wniosek do 
Komisji na piśmie. Wniosek zawiera 
wyczerpujące informacje odnośnie do 
ratyfikacji konwencji wymienionych w 
załączniku VIII i obejmuje wiążące 
zobowiązania, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. c), d) i e).

2. Państwo wnioskujące składa wniosek do 
Komisji na piśmie. Wniosek zawiera 
wyczerpujące informacje odnośnie do 
ratyfikacji i skutecznego wykonania
konwencji wymienionych w załączniku 
VIII i obejmuje wiążące zobowiązania, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wstępnej kwalifikowalności na podstawie 
wniosków i zaleceń właściwych organów 
monitorujących oraz wszelkich informacji 
przedstawionych przez strony trzecie, w 
tym społeczeństwo obywatelskie i związki 
zawodowe. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja powiadamia kraj wnioskujący o 
decyzji podjętej zgodnie z ust. 4 i 5. W 
przypadku przyznania danemu krajowi 
wnioskującemu udziału w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym zostaje ono 
powiadomione o dacie wejścia w życie tej 
decyzji.

7. Komisja powiadamia kraj wnioskujący o 
decyzji podjętej zgodnie z ust. 4 i 5 oraz 
publikuje zawiadomienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszając 
swoją decyzję i podając jej przesłanki. W 
przypadku przyznania danemu krajowi 
wnioskującemu udziału w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym zostaje ono 
powiadomione o dacie wejścia w życie tej 
decyzji.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja opracowuje jasny system 
punktów odniesienia w celu 
kontrolowania osiągniętych postępów w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju, w 
tym poszanowania dobrostanu zwierząt, 
oraz dobrego zarządzania, w tym 
właściwego zarządzania podatkami, i 
prowadzi analizę wpływu w dziedzinie 
praw człowieka dla krajów korzystających 
z systemu GSP Plus;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 - ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informacje na temat postępów 
poczynionych przez kraje korzystające z 
systemu GSP Plus, zmierzających do 
osiągnięcia punktów odniesienia 
określonych wcześniej przez Komisję i 
ogólną ocenę tych postępów; ujawnia 
także wszelkie przypadki poważnego i 
utrzymującego się naruszania praw 
człowieka, a także wszelkie przypadki 
nadużyć i korupcji;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) informacje na temat programów biura 



AD\890690PL.doc 9/13 PE475.992v03-00

PL

Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dotyczących walki z narkotykami i 
przestępczością, które dostarczają 
technicznej pomocy na rzecz wdrażania 
Konwencji ONZ przeciwko korupcji, a 
mianowicie w kwestiach związanych z 
systemami zapobiegania korupcji i 
działaniami antykorupcyjnymi 
polegającymi na promowaniu 
przejrzystości, uczciwości, 
odpowiedzialności oraz krajowych 
strategii na rzecz walki z korupcją, 
zgodnie z art. 5 tej konwencji. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia nie 
uzasadniają zastosowania czasowego 
wycofania, podejmuje decyzję o 
zakończeniu procedury czasowego 
wycofania zgodnie z procedurą doradczą, o 
której mowa w art. 38 ust. 2.

8. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia nie 
uzasadniają zastosowania czasowego 
wycofania, podejmuje decyzję o 
zakończeniu procedury czasowego 
wycofania zgodnie z procedurą doradczą, o
której mowa w art. 38 ust. 2. Decyzja jest 
w pełni uzasadniona, opiera się na 
otrzymanych dowodach i podlega 
natychmiastowej publikacji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poważne i systematyczne naruszanie 
zasad ustanowionych w konwencjach 
wymienionych w załączniku VIII część A;

a) naruszanie zasad ustanowionych w 
konwencjach wymienionych w załączniku 
VIII część A, zgodnie z art. 19 ust. 2a;

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) poważne i systematyczne naruszanie 
prawa Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony zwierząt podczas transportu lub 
uboju.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przyjmuje do przeglądu 
dokumenty dotyczące domniemanego 
naruszenia art. 19 ust. 1, przedłożone 
przez Parlament Europejski lub inne 
strony trzecie, w tym związki zawodowe 
lub społeczeństwo obywatelskie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stwierdza się, że Komisja będzie 
monitorować i oceniać sytuację w danym 
kraju korzystającym przez okres sześciu 
miesięcy od dnia publikacji 
zawiadomienia.

b) przedstawia się środki, jakie kraj 
korzystający musi podjąć w celu 
zapewnienia zgodności z art. 19 ust. 1;
stwierdza się, że Komisja będzie 
monitorować i oceniać sytuację w danym 
kraju korzystającym przez okres sześciu 
miesięcy od dnia publikacji 
zawiadomienia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia nie 
uzasadniają zastosowania czasowego 
wycofania, podejmuje decyzję o 
zakończeniu procedury tymczasowego 
wycofania zgodnie z procedurą doradczą 
określoną w art. 38 ust. 2.

9. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia nie 
uzasadniają zastosowania czasowego 
wycofania, podejmuje decyzję o 
zakończeniu procedury tymczasowego 
wycofania zgodnie z procedurą doradczą 
określoną w art. 38 ust. 2. Decyzja jest w 
pełni uzasadniona, opiera się na 
otrzymanych dowodach i podlega 
natychmiastowej publikacji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 - ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia 
uzasadniają zastosowanie czasowego 
wycofania z powodów wskazanych w ust. 
1, jest upoważniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać zmiany załącznika II, III lub IV, 
w zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, w celu czasowego 
wycofania preferencji taryfowych, o 
których mowa w art. 1 ust. 2.

10. Jeżeli Komisja uznaje, że ustalenia 
uzasadniają zastosowanie czasowego 
wycofania z powodów wskazanych w ust. 
1, jest upoważniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 36, aby 
dokonać zmiany załącznika II, III lub IV, 
w zależności od tego, który z nich ma 
zastosowanie, w celu czasowego 
wycofania preferencji taryfowych, o 
których mowa w art. 1 ust. 2. Decyzja jest 
w pełni uzasadniona, opiera się na 
otrzymanych dowodach i podlega 
natychmiastowej publikacji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część B – punkt 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. Konwencja Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 
grudnia 1982 r. w odniesieniu do ochrony 
i zarządzania międzystrefowymi zasobami 
rybnymi i zasobami rybnymi masowo 
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migrującymi;
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