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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sistemul SPG este unul dintre instrumentele comerciale ale UE care sunt esențiale pentru 
sprijinirea eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare în vederea promovării dezvoltării 
durabile, a reducerii sărăciei și a asigurării respectării drepturilor omului.

Raportoarea observă că SPG este, înainte de toate, un instrument de dezvoltare și reamintește că 
articolul 208 din Tratatul de la Lisabona obligă UE să țină seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare atunci când aplică politici care pot să afecteze țările în curs de dezvoltare. 

Țările vizate 

Noul SPG prezentat de Comisia Europeană nu mai include țările cu venituri ridicate și nici cele 
cu venituri medii superioare. Sunt excluse, așadar, majoritatea țărilor din America Latină și țări 
precum Algeria, Africa de Sud, Gabon, Namibia și majoritatea țărilor din Insulele Caraibe. 

Totodată, economii atât de puternice ca cele ale Indiei, Chinei, Indoneziei și Thailandei vor fi în 
continuare eligibile, deși temporar, pentru aplicarea regimului SPG.

Prin urmare, pare inechitabilă condiționarea eligibilității pentru aplicarea regimului SPG exclusiv 
pe baza produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor, criteriu care dezavantajează țările mici în 
pofida nivelului ridicat al sărăciei înregistrat în acestea. 

Comisia ar trebui, așadar, să analizeze serios posibilitatea utilizării unui ansamblu de indicatori și 
de abordări metodologice.

SPG+

Comisia ar trebui să definească exact părțile autorizate să prezinte informații suplimentare cu 
privire la mecanismele de control, să elaboreze un sistem transparent de valori de referință 
(benchmarks), să desfășoare un studiu de impact clar în materie de drepturi ale omului, adaptând 
totodată politicile comerciale ale UE astfel încât să asigure protecția acestor drepturi, și să țină 
mai bine seama de rolul delegațiilor UE.

O bună guvernanță fiscală și combaterea evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale ar trebui, de 
asemenea, să constituie noi criterii pentru accesul la SPG+.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9 - primul paragraf
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleași nevoi în ce privește dezvoltarea și 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Țările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare înregistrează un 
nivel al veniturilor pe cap de locuitor care 
le permite să atingă un grad mai înalt de 
diversificare, fără intervenția sistemului de 
preferințe tarifare, și includ acele economii 
care și-au încheiat cu succes tranziția de la 
economia centralizată la economia de 
piață. Aceste țări nu au aceleași nevoi de 
dezvoltare, comerciale și financiare ca 
restul țărilor în curs de dezvoltare; ele sunt 
într-o fază diferită de dezvoltare 
economică, cu alte cuvinte nu se află în 
aceeași situație ca și țările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile; și, pentru a 
preveni discriminarea nejustificată, trebuie 
să fie tratate în mod diferit. În plus, 
utilizarea preferințelor tarifare acordate în 
cadrul sistemului de către țările cu venituri 
mari sau medii-superioare mărește 
presiunea concurențială asupra exporturilor 
din țările mai sărace și mai vulnerabile, 
prin urmare ar putea impune o povară de 
nejustificat pentru țările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile. Regimul 
general ia în considerare faptul că nevoile 
de dezvoltare, financiare și comerciale se 
pot schimba și garantează că acordul 
rămâne deschis dacă situația unei țări se 
modifică.

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleași nevoi în ce privește dezvoltarea și 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Țările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare și un indice al 
dezvoltării umane (IDU) foarte ridicat sau 
ridicat, înregistrează un nivel al veniturilor 
pe cap de locuitor și un nivel al dezvoltării 
economice care le permite să atingă un 
grad mai înalt de diversificare, fără 
intervenția sistemului de preferințe tarifare, 
și includ acele economii care și-au încheiat 
cu succes tranziția de la economia 
centralizată la economia de piață. Aceste 
țări nu au aceleași nevoi de dezvoltare, 
comerciale și financiare ca restul țărilor în 
curs de dezvoltare; ele sunt într-o fază 
diferită de dezvoltare economică, cu alte 
cuvinte nu se află în aceeași situație ca și 
țările în curs de dezvoltare mai vulnerabile; 
și, pentru a preveni discriminarea 
nejustificată, trebuie să fie tratate în mod 
diferit. În plus, utilizarea preferințelor 
tarifare acordate în cadrul sistemului de 
către țările cu venituri mari sau medii-
superioare mărește presiunea concurențială 
asupra exporturilor din țările mai sărace și 
mai vulnerabile, prin urmare ar putea 
impune o povară de nejustificat pentru 
țările în curs de dezvoltare mai vulnerabile. 
Regimul general ia în considerare faptul că 
nevoile de dezvoltare, financiare și 
comerciale se pot schimba și garantează că 
acordul rămâne deschis dacă situația unei 
țări se modifică. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Este necesar ca sistemul de 
preferințe generalizate să contribuie la o 
mai bună coerență a politicilor interne și 
externe ale Uniunii. Având în vedere 
dispozițiile interne ale Uniunii privind 
protecția animalelor, regimul special de 
încurajare a dezvoltării durabile și a 
bunei guvernanțe ar trebui acordat țărilor 
care acordă o atenție deosebită 
dispozițiilor Uniunii privind bunăstarea 
animalelor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În anexa II este inclusă o listă a 
țărilor eligibile clasificate, potrivit 
indicelui dezvoltării umane, ca având un 
nivel al dezvoltării umane scăzut sau 
mediu.  

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Au fost clasificate de Banca Mondială 
ca țări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei țărilor 
beneficiare;

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca țări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari și au fost clasificate, potrivit 
indicelui dezvoltării umane, ca având un 
nivel al dezvoltării umane foarte ridicat 
sau ridicat timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei țărilor 
beneficiare;

Amendamentul 5
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) au fost clasificate de Banca 
Mondială ca țări cu venituri medii-
superioare timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei 
țărilor beneficiare și nu sunt considerate 
țări vulnerabile din cauza lipsei de 
diversificare și a integrării insuficiente în 
sistemul comercial internațional, astfel 
cum este definit în anexa VII;

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a ratificat toate convențiile enumerate 
în anexa VIII, iar cele mai recente 
concluzii disponibile din partea 
organismelor de supraveghere competente 
nu identifică probleme grave în ceea ce 
privește punerea în aplicare efectivă a 
acestor convenții;

(b) a ratificat toate convențiile enumerate 
în anexa VIII, fără rezerve și fără 
declarații interpretative incompatibile cu 
obiectivele convențiilor respective, iar cele 
mai recente concluzii disponibile din partea 
organismelor de supraveghere competente 
nu identifică probleme grave în ceea ce 
privește punerea în aplicare efectivă a 
acestor convenții; 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Țara solicitantă prezintă cererea sa 
Comisiei, în scris. Cererea trebuie să 
furnizeze informații complete privind 
ratificarea convențiilor enumerate în 
anexa VIII și să cuprindă angajamentele 
ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) 

(2) Țara solicitantă prezintă cererea sa 
Comisiei, în scris. Cererea trebuie să 
furnizeze informații complete privind 
ratificarea și punerea în aplicare efectivă a
convențiilor enumerate în anexa VIII și să 
cuprindă angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) și 
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literele (c), (d) și (e). (e).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Decizia Comisiei privind eligibilitatea 
inițială se bazează pe concluziile și 
recomandările organismelor de 
supraveghere competente și pe 
informațiile furnizate eventual de părți 
terțe, inclusiv de societatea civilă și de 
sindicate. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia comunică țării solicitante orice 
decizie luată în conformitate cu 
alineatele (4) și (5). Atunci când unei țări i 
se acordă regimul special de încurajare, 
aceasta este informată cu privire la data la 
care respectiva decizie intră în vigoare.

(7) Comisia comunică țării solicitante orice 
decizie luată în conformitate cu 
alineatele (4) și (5) și publică un anunț în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin 
care își anunță și își motivează decizia. 
Atunci când unei țări i se acordă regimul 
special de încurajare, aceasta este 
informată cu privire la data la care 
respectiva decizie intră în vigoare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia stabilește un sistem clar de 
valori de referință pentru a monitoriza 
progresele realizate în ceea ce privește 
dezvoltarea durabilă, inclusiv respectarea 
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bunăstării animalelor, și buna 
guvernanță, inclusiv buna guvernanță 
fiscală, și realizează un studiu de impact 
asupra situației drepturilor omului având 
ca obiect țările care beneficiază de SPG+. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informații și o evaluare generală 
privind progresele realizate de țările 
beneficiare ale SPG+ în vederea atingerii 
valorilor de referință stabilite de Comisie, 
inclusiv, eventual, identificarea tuturor 
cazurilor de încălcare gravă și persistentă 
a drepturilor omului, de fraudă și de 
corupție;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) informații referitoare la programele 
Biroului ONU pentru combaterea 
drogurilor și a criminalității care privesc 
acordarea de asistență tehnică pentru 
punerea în aplicare a Convenției ONU 
împotriva corupției, în special a sistemelor 
de prevenire a corupției și a măsurilor de 
combatere a corupției legate de 
promovarea transparenței, a integrității, a 
obligației de raportare și a strategiilor 
naționale de combatere a corupției, în 
conformitate cu articolul 5 din convenția 
menționată. 
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care constatările Comisiei 
nu justifică retragerea temporară, aceasta 
adoptă o decizie de închidere a procedurii 
de retragere temporară, în conformitate cu 
procedura de consultare prevăzută la 
articolul 38 alineatul (2).

(8) În cazul în care constatările Comisiei 
nu justifică retragerea temporară, aceasta 
adoptă o decizie de închidere a procedurii 
de retragere temporară, în conformitate cu 
procedura de consultare prevăzută la 
articolul 38 alineatul (2). Decizia se 
motivează corespunzător pe baza 
dovezilor primite și se publică imediat.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încălcarea gravă și sistematică a
principiilor definite de convențiile 
enumerate în partea A din anexa VIII;

(a) încălcarea principiilor definite de 
convențiile enumerate în partea A din 
anexa VIII, în conformitate cu articolul 19 
alineatul (2a);

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) încălcarea gravă și sistematică a 
legislației Uniunii Europene privind 
protecția animalelor în timpul 
transportului sau al sacrificării.

Amendamentul 16
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia acceptă, în scopul unei 
analize, informațiile furnizate de 
Parlamentul European sau de alte părți 
terțe, inclusiv de sindicate sau de 
societatea civilă, cu privire la o presupusă 
încălcare a articolului 19 alineatul (1).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să anunțe că Comisia va monitoriza și 
va evalua situația din țara beneficiară în 
cauză timp de șase luni de la data publicării 
respectivului aviz.

(b) să prezinte măsurile pe care țara 
beneficiară trebuie să le ia pentru a se 
conforma dispozițiilor de la articolul 19 
alineatul (1); să anunțe că Comisia va 
monitoriza și va evalua situația din țara 
beneficiară în cauză timp de șase luni de la 
data publicării respectivului aviz.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care constatările Comisiei 
nu justifică retragerea temporară, Comisia 
adoptă o decizie de închidere a procedurii 
de retragere temporară, în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 38 alineatul (2).

(9) În cazul în care constatările Comisiei 
nu justifică retragerea temporară, Comisia 
adoptă o decizie de închidere a procedurii 
de retragere temporară, în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 38 alineatul (2). Decizia se 
motivează corespunzător pe baza 
dovezilor primite și se publică imediat.

Amendamentul 19
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazul în care Comisia consideră că 
retragerea temporară este justificată de 
constatările sale, pentru motivele 
menționate la alineatul (1), ea este 
împuternicită, conform articolului 36, să 
adopte acte delegate de modificare a 
anexei II, a anexei III sau a anexei IV, după 
caz, în vederea retragerii temporare a 
tarifelor preferențiale prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2).

(10) În cazul în care Comisia consideră că 
retragerea temporară este justificată de 
constatările sale, pentru motivele 
menționate la alineatul (1), ea este 
împuternicită, conform articolului 36, să 
adopte acte delegate de modificare a 
anexei II, a anexei III sau a anexei IV, după 
caz, în vederea retragerii temporare a 
tarifelor preferențiale prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2). Decizia se 
motivează corespunzător pe baza 
dovezilor primite și se publică imediat.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa VIII – partea B - punctul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării din 10 decembrie 1982 în 
ceea ce privește conservarea și 
gestionarea stocurilor de pești anadromi 
și a stocurilor de pești mari migratori. 
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