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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O SPG é um dos instrumentos comerciais essenciais da UE para apoiar os esforços dos países em 
desenvolvimento na promoção do desenvolvimento sustentável, reduzir a pobreza e assegurar o 
respeito pelos direitos humanos.

A relatora faz notar que o SPG observância constitui, antes de mais, um instrumento do 
desenvolvimento, e recorda que o artigo 208.º do Tratado de Lisboa obriga a UE a ter em conta 
objetivos de cooperação para o desenvolvimento na implementação das políticas suscetíveis de 
afetarem os países em desenvolvimento.
  

Países abrangidos

O novo SPG, tal como apresentado pela Comissão Europeia (CE), não abrange doravante os 
países de rendimento elevado, nem os de rendimento superior à média. Excluirá também, 
portanto, países latino-americanos e países como a Argélia, a África do Sul, o Gabão, a Namíbia 
e a maioria das Ilhas das Caraíbas.

Paralelamente, economias tão poderosas como as da Índia, da China, da Indonésia e da Tailândia 
continuarão a ser, mesmo que temporariamente, elegíveis para o regime do SPG.

Parece injusto, portanto, condicionar a elegibilidade para o regime do SPG apenas ao critério do 
produto interno bruto (PIB) por habitante, o que penaliza os países mais pequenos, não obstante 
os elevados níveis de pobreza que neles podem existir.

A CE deverá, por consequência, examinar seriamente a possibilidade de utilizar uma 
combinação de vários indicadores e abordagens metodológicas.

SPG+

A CE deveria definir com precisão as partes autorizadas a prestar mais informações sobre os 
mecanismos de controlo, elaborar um sistema transparente de "pontos de referência"  
(benchmarks), realizar um estudo de impacto claro em matéria de direitos humanos, adaptando 
as nossas políticas comerciais à proteção desses direitos, e ter mais em conta o papel das 
delegações da UE.

Uma boa governação fiscal e a luta contra a evasão fiscal e os paraísos fiscais deveriam 
constituir igualmente outros tantos critérios para o acesso ao SPG +.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
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Proposta de regulamento
Considerando 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 
desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento médio-elevado têm níveis de 
rendimento per capita que lhes permitem 
atingir níveis mais elevados de 
diversificação sem este regime de 
preferências pautais e incluem economias 
que tenham concluído com êxito a sua 
transição de um modelo centralizado para 
uma economia de mercado. Esses países 
não possuem as mesmas necessidades de 
desenvolvimento, nem comerciais, nem 
financeiras, do que os restantes países em 
desenvolvimento, encontrando-se numa 
fase diferente de desenvolvimento 
económico, o que significa que não se 
situam em situações análogas, ao contrário 
dos países em desenvolvimento mais 
vulneráveis; a fim de evitar discriminações 
injustificadas, têm de ser tratados de forma 
diferente. Além disso, a utilização das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do sistema por parte de países de 
rendimento elevado ou médio-elevado 
aumenta a pressão competitiva sobre as 
exportações para os países mais pobres e 
mais vulneráveis e, por conseguinte, 
poderá supor uma sobrecarga injustificável 
para esses países. O regime geral tem em 
conta o facto de as necessidades de 
desenvolvimento, financeiras e comerciais 
estarem sujeitas a alterações e garante que 
o convénio continua em aberto se a 
situação de um país se alterar.

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 
desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento médio-elevado e que possuem 
um Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) muito elevado ou elevado têm níveis 
de rendimento per capita e níveis de 
desenvolvimento económico que lhes 
permitem atingir níveis mais elevados de 
diversificação sem este regime de 
preferências pautais e incluem economias 
que tenham concluído com êxito a sua 
transição de um modelo centralizado para 
uma economia de mercado. Esses países 
não possuem as mesmas necessidades de 
desenvolvimento, nem comerciais, nem 
financeiras, do que os restantes países em 
desenvolvimento, encontrando-se numa 
fase diferente de desenvolvimento 
económico, o que significa que não se 
situam em situações análogas, ao contrário 
dos países em desenvolvimento mais 
vulneráveis; a fim de evitar discriminações 
injustificadas, têm de ser tratados de forma 
diferente. Além disso, a utilização das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do sistema por parte de países de 
rendimento elevado ou médio-elevado 
aumenta a pressão competitiva sobre as 
exportações para os países mais pobres e 
mais vulneráveis e, por conseguinte, 
poderá supor uma sobrecarga injustificável 
para esses países. O regime geral tem em 
conta o facto de as necessidades de 
desenvolvimento, financeiras e comerciais 
estarem sujeitas a alterações e garante que 
o convénio continua em aberto se a 
situação de um país se alterar. 
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O sistema de preferências 
generalizadas deverá contribuir para 
assegurar uma maior coerência entre as 
políticas internas e externas da União. 
Tendo em conta as disposições internas 
da União sobre a proteção dos animais, o 
regime especial de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e à boa 
governação deve ser concedido aos países 
que tenham devidamente em conta as 
disposições da União relativamente ao 
bem-estar animal.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Está estabelecida no Anexo II uma 
lista de países elegíveis, classificados 
como países de baixo ou médio 
desenvolvimento humano, segundo o 
Índice de Desenvolvimento Humano.  

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado e 
se tiver sido classificado como um país de
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imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

nível muito elevado ou elevado de 
desenvolvimento humano de acordo com o 
Índice de Desenvolvimento Humano 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
médio-elevado durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
atualização da lista de países beneficiários 
e não for considerado vulnerável devido à 
falta de diversificação e a uma integração 
insuficiente no sistema comercial 
internacional, como definido no anexo 
VII;

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tiver ratificado todas as convenções 
enumeradas no anexo VIII e as mais 
recentes conclusões dos órgãos de controlo 
pertinentes não identificarem uma grave 
incapacidade para aplicar efetivamente 
qualquer dessas convenções;

b) Tiver ratificado todas as convenções 
enumeradas no anexo VIII, sem reservas 
nem declarações interpretativas 
incompatíveis com os objetivos das 
referidas convenções e as mais recentes 
conclusões dos órgãos de controlo 
pertinentes não identificarem uma grave 
incapacidade para aplicar efetivamente 
qualquer dessas convenções; 

Alteração 7
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O país requerente apresenta o seu pedido 
à Comissão por escrito. O pedido deve 
apresentar informações completas sobre a 
ratificação das convenções referidas no 
anexo VIII e incluir os compromissos 
vinculativos referidos no artigo 9.º, n.º 1, 
alíneas c), d) e e).

2. O país requerente apresenta o seu pedido 
à Comissão por escrito. O pedido deve 
apresentar informações completas sobre a 
ratificação e a implementação efetiva das 
convenções referidas no anexo VIII e 
incluir os compromissos vinculativos 
referidos no artigo 9.º, n.º 1, alíneas c), d) e 
e).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A decisão da Comissão quanto à 
elegibilidade inicial deve basear-se nas 
conclusões e recomendações dos 
organismos de controlo pertinentes e em 
qualquer informação apresentada por 
terceiros, incluindo a sociedade civil e os 
sindicatos. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão notifica os países 
requerentes de qualquer decisão tomada em 
conformidade com os n.os 4 e 5. Sempre 
que o regime especial de incentivo seja 
concedido ao país requerente, este será 
informado da data em que essa decisão 
entra em vigor.

7. A Comissão notifica os países 
requerentes de qualquer decisão tomada em 
conformidade com os n.°s 4 e 5 e publica 
um aviso no Jornal Oficial da União 
Europeia, anunciando e justificando a 
sua decisão. Sempre que o regime especial 
de incentivo seja concedido ao país 
requerente, este será informado da data em 
que essa decisão entra em vigor.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fixa um sistema claro de 
pontos de referência com vista a 
monitorizar os progressos realizados em 
termos de desenvolvimento sustentável, 
incluindo o respeito pelo bem-estar dos 
animais, e de boa governação, incluindo a 
boa governação fiscal, e realiza um estudo 
de impacto sobre os direitos humanos nos 
países beneficiários do SPG+; 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) informação e avaliação global dos 
progressos realizados pelos países 
beneficiários do SPG+ na consecução dos 
objetivos de referência pré-estabelecidos 
pela Comissão; serão objeto de referência 
quaisquer violações graves e contínuas 
dos direitos humanos, assim como 
quaisquer casos de fraude ou corrupção;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) as informações sobre os programas 
do Gabinete das Nações Unidas contra a 
Droga e o Crime que tenham que ver com 
a assistência técnica, a implementação da 
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Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção, incluindo sistemas de 
prevenção contra a corrupção e medidas 
anticorrupção ligadas à promoção da 
transparência, da integridade, da 
obrigação de prestar contas e das 
estratégias nacionais contra a corrupção, 
nos termos do artigo 5.º da referida 
Convenção. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se a Comissão considerar que as 
conclusões não justificam uma suspensão 
temporária, deve adotar uma decisão de 
anulação do procedimento de suspensão 
temporária, em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 38.º, n.º 2.

8. Se a Comissão considerar que as 
conclusões não justificam uma suspensão 
temporária, deve adotar uma decisão de 
anulação do procedimento de suspensão 
temporária, em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 38.º, n.º 2. A decisão deve ser 
plenamente justificada, baseada em 
provas recebidas e publicada 
imediatamente.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Violação grave e sistemática dos 
princípios estabelecidos nas convenções 
enumeradas no anexo VIII, parte A;

(a) Violação grave e sistemática dos 
princípios estabelecidos nas convenções 
enumeradas no anexo VIII, parte A, em 
conformidade com o artigo 19.°, n.°2, 
alínea a);

Alteração 15
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Violação grave e sistemática da 
legislação da União sobre a proteção dos 
animais durante o transporte ou o abate.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão aceita analisar um 
pedido do Parlamento Europeu ou outros 
terceiros, incluindo os sindicatos ou a 
sociedade civil, relativo a uma alegada 
violação do artigo 19.°, n.° 1.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Declara que a Comissão irá 
acompanhar e avaliar a situação no país 
beneficiário em causa por um período de 
seis meses a contar da data de publicação 
do aviso.

(b) Fixa as medidas que o país 
beneficiário deve empreender para 
cumprir o artigo 19.°, n.° 1; Declara que a 
Comissão irá acompanhar e avaliar a 
situação no país beneficiário em causa por 
um período de seis meses a contar da data 
de publicação do aviso.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se a Comissão considerar que as 9. Se a Comissão considerar que as 
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conclusões não justificam uma suspensão 
temporária, pode decidir, em conformidade 
com o procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 38.º, n.º 2, anular o 
procedimento de suspensão temporária.

conclusões não justificam uma suspensão 
temporária, pode decidir, em conformidade 
com o procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 38.º, n.º 2, anular o 
procedimento de suspensão temporária. A 
decisão deve ser plenamente justificada, 
baseada em provas recebidas e publicada 
imediatamente.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sempre que a Comissão considere que 
as conclusões justificam a suspensão 
temporária pelas razões referidas no n.º 1, 
deve ser habilitada, nos termos do 
artigo 36.º, para adotar atos delegados no 
sentido de alterar os anexos II, III e IV, 
consoante o aplicável, a fim de suspender 
temporariamente as preferências pautais 
referidas no artigo 1.º, n.º 2.

10. Sempre que a Comissão considere que 
as conclusões justificam a suspensão 
temporária pelas razões referidas no n.º 1, 
deve ser habilitada, nos termos do 
artigo 36.º, para adotar atos delegados no 
sentido de alterar os anexos II, III e IV, 
consoante o aplicável, a fim de suspender
temporariamente as preferências pautais 
referidas no artigo 1.º, n.º 2. A decisão 
deve ser plenamente justificada, baseada 
em provas recebidas e publicada 
imediatamente.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo VIII – Parte B – ponto 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A. A Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (1982) respeitante 
à conservação e gestão de populações de 
peixes transzonais e de populações de 
peixes altamente migradores; 
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