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Muudatusettepanek 25
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu eesmärk on määratleda 
ja viia ellu tegevusi, mis toetavad 
arengumaade säästvat majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut, 
pidades esmaseks eesmärgiks vaesuse 
kaotamist.

(3) Euroopa Liidu eesmärk on määratleda 
ja viia ellu tegevusi, mis toetavad 
arengumaade säästvat majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut, 
pidades esmaseks eesmärgiks vaesuse 
kaotamist ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamist.

Or. en

Selgitus

Tekstis viidatakse arenguriikidele suunatud ELi poliitika ühele peaeesmärgile.

Muudatusettepanek 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava 
ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. 
detsember 2011, ja mida on pikendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr ... millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 732/2008, kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava (edaspidi 
„kava”) suhtes nii kaua, kuni hakatakse 
kohaldama käesolevat määrust. Pärast seda 
jätkuks kava kohaldamine tähtajatult. 

(6) Nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava 
ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. 
detsember 2011, ja mida on pikendatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr ... millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 732/2008, kohaldatakse 
üldiste tariifsete soodustuste kava (edaspidi 
„kava”) suhtes nii kaua, kuni hakatakse 
kohaldama käesolevat määrust. Pärast seda 
jätkuks kava kohaldamine kaheksa aastat. 



PE480.597v01-00 4/109 AM\889586ET.doc

ET

Siiski tuleks kava viis aastat pärast selle 
jõustumist läbi vaadata.

Kava vaadatakse viis aastat pärast selle 
jõustumist läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Võimaldades soodustingimustel 
juurdepääsu liidu turule, peaks kava 
toetama arengumaid vaesusevastases 
võitluses ning hea valitsemistava ja säästva 
arengu edendamisel, aidates neil riikidel 
saada rahvusvahelisest kaubandusest 
lisatulu, mida need riigid saavad 
investeerida oma riigi arengu heaks. See 
tariifsete soodustuste kava peaks 
keskenduma nende arengumaade 
aitamisele, kelle arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused on kõige suuremad.

(7) Võimaldades soodustingimustel 
juurdepääsu liidu turule, peaks kava 
toetama arengumaid vaesusevastases 
võitluses ning hea valitsemistava ja säästva 
arengu edendamisel, aidates neil riikidel 
mitmekesistada oma majandust ja saada 
rahvusvahelisest kaubandusest lisatulu, 
mida need riigid saavad investeerida oma 
riigi arengu heaks. See tariifsete 
soodustuste kava peaks keskenduma nende 
arengumaade aitamisele, kelle arengu-, 
kaubandus- ja finantsvajadused on kõige 
suuremad.

Or. en

Selgitus

Majanduse mitmekesistamine on arengumaa jaoks peamine tegur vaesusest pääsemiseks.

Muudatusettepanek 28
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Võimaldades soodustingimustel 
juurdepääsu liidu turule, peaks kava 
toetama arengumaid vaesusevastases 
võitluses ning hea valitsemistava ja säästva 
arengu edendamisel, aidates neil riikidel 
saada rahvusvahelisest kaubandusest 
lisatulu, mida need riigid saavad 
investeerida oma riigi arengu heaks. See 
tariifsete soodustuste kava peaks 
keskenduma nende arengumaade 
aitamisele, kelle arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused on kõige suuremad.

(7) Võimaldades soodustingimustel 
juurdepääsu liidu turule, peaks kava 
toetama arengumaid vaesusevastases 
võitluses ning hea valitsemistava ja säästva 
arengu edendamisel, ergutades 
tööstusarengut ja nende majanduse 
mitmekesistamist ning aidates neil riikidel 
saada rahvusvahelisest kaubandusest 
lisatulu, mida need riigid saavad 
investeerida oma riigi arengu heaks. See 
tariifsete soodustuste kava peaks 
keskenduma nende arengumaade 
aitamisele, kelle arengu-, kaubandus- ja
finantsvajadused on kõige suuremad.

Or. lt

Muudatusettepanek 29
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kõnealune läbivaadatud määrus on 
vahend, millega EL järgib AKV–ELi
koostöölepingu artikli 37 lõiget 6, kus 
sätestatakse, et „ühendus hindab selliste 
AKV riikide olukorda, kes ei kuulu vähim 
arenenud riikide hulka ja kes pärast 
nõupidamist ühendusega otsustavad, et 
nad ei ole valmis sõlmima 
majanduskoostöölepinguid, ning uurib 
kõiki muid võimalusi, et luua nendele 
riikidele uus kauplemisraamistik, mis 
vastab nende hetkeolukorrale ja on 
kooskõlas WTO eeskirjadega.”

Or. en
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Selgitus

Kava ei tohiks kasutada selleks, et sundida AKV riike majanduspartnerluslepinguid sõlmima. 
Need, kes mis tahes põhjusel ei soovi lepingut sõlmida, peaksid jätkuvalt saama GSP 
soodustusi.

Muudatusettepanek 30
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga 
riikides on sissetuleku tase inimese kohta 
selline, mis võimaldab suurema 
mitmekesisuse taseme saavutada ka ilma 
ELi pakutavate tollimaksusoodustusteta, 
eelkõige on tegemist riikidega, kus 
üleminek tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge sissetulekuga riikides on sissetuleku 
tase inimese kohta selline, mis võimaldab 
suurema mitmekesisuse taseme saavutada 
ka ilma ELi pakutavate 
tollimaksusoodustusteta, eelkõige on 
tegemist riikidega, kus üleminek 
tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Mõned riigid, mis on maailmapanga 
liigituse kohaselt üle keskmise 
sissetulekuga riigid, on endiselt 
haavatavad, sest seal puudub 
mitmekesisus ja piisav integreeritus 
maailmamajandusse. Kõrge sissetulekuga 
riikide ja mittehaavatavate üle keskmise 
sissetulekuga riikide arengutase, 
kaubandus ja finantsvajadused erinevad 
ülejäänud arengumaade omadest, nende 
majanduslik areng on jõudnud 
teistsugusesse etappi, st et nende olukord ei 
ole sarnane kõige haavatavamate 
arengumaade omaga ning selleks, et hoida 
ära põhjendamatu diskrimineerimine, 
tuleks neid riike kohelda teisiti. Lisaks 
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koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise korra 
raames pakutavaid tariifseid soodustusi 
laiendada neile arengumaadele, kelle puhul 
kehtivad sooduskorrad Euroopa Liidu 
turule pääsuks vähemalt kava raames 
pakutavate tariifsete soodustustega võrdsel 
tasemel ja peaaegu kogu kaubavahetuse 
osas. Et soodustatud riigil ja ettevõtjatel 
oleks aega olukorraga kohaneda, tuleks 
üldise korra raames pakutavate soodustuste 
andmist jätkata kahe aasta jooksul pärast 
liidu turule pääsu sooduskorra kohaldamise 
kuupäeva ja see kuupäev tuleks sätestada 
üldise korra raames toetatavate riikide 
loetelus.

suurendab kava raames pakutavate 
tariifsete soodustuste kasutamine kõrge või 
mittehaavatavate üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise korra 
raames pakutavaid tariifseid soodustusi 
laiendada neile arengumaadele, kelle puhul
kehtivad sooduskorrad Euroopa Liidu 
turule pääsuks vähemalt kava raames 
pakutavate tariifsete soodustustega võrdsel 
tasemel ja peaaegu kogu kaubavahetuse 
osas. Et soodustatud riigil ja ettevõtjatel 
oleks aega olukorraga kohaneda, tuleks 
üldise korra raames pakutavate soodustuste 
andmist jätkata kahe aasta jooksul pärast 
liidu turule pääsu sooduskorra kohaldamise 
kuupäeva ja see kuupäev tuleks sätestada 
üldise korra raames toetatavate riikide 
loetelus.

Or. en

Selgitus

Üle keskmise sissetulekuga riikide kategooriasse kuulub 30 riiki, mis vastavad praegusele 
GSP haavatavuse kriteeriumile. Järelikult ei peaks kõiki üle keskmise sissetulekuga riike 
kohtlema nii nagu kõrge sissetulekuga riike. Sissetuleku kriteeriumi kombineerimine 
haavatavuse kriteeriumiga näeb ette asjakohasema instrumendi, et keskenduda GSP 
soodustuste andmisel riikidele, kes seda kõige enam vajavad.

Muudatusettepanek 31
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga 
riikides on sissetuleku tase inimese kohta 
selline, mis võimaldab suurema 
mitmekesisuse taseme saavutada ka ilma 
ELi pakutavate tollimaksusoodustusteta, 
eelkõige on tegemist riikidega, kus 
üleminek tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise korra 
raames pakutavaid tariifseid soodustusi 
laiendada neile arengumaadele, kelle puhul 
kehtivad sooduskorrad Euroopa Liidu 
turule pääsuks vähemalt kava raames 
pakutavate tariifsete soodustustega võrdsel 
tasemel ja peaaegu kogu kaubavahetuse 
osas. Et soodustatud riigil ja ettevõtjatel 
oleks aega olukorraga kohaneda, tuleks 
üldise korra raames pakutavate soodustuste 
andmist jätkata kahe aasta jooksul pärast 

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga ja 
väga kõrge või kõrge inimarengu 
indeksiga riikides on sissetuleku tase 
inimese kohta ning majandusarengu tase 
selline, mis võimaldab suurema 
mitmekesisuse taseme saavutada ka ilma 
ELi pakutavate tollimaksusoodustusteta, 
eelkõige on tegemist riikidega, kus 
üleminek tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise korra 
raames pakutavaid tariifseid soodustusi 
laiendada neile arengumaadele, kelle puhul 
kehtivad sooduskorrad Euroopa Liidu 
turule pääsuks vähemalt kava raames 
pakutavate tariifsete soodustustega võrdsel 
tasemel ja peaaegu kogu kaubavahetuse 
osas. Et soodustatud riigil ja ettevõtjatel 
oleks aega olukorraga kohaneda, tuleks 
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liidu turule pääsu sooduskorra kohaldamise 
kuupäeva ja see kuupäev tuleks sätestada 
üldise korra raames toetatavate riikide 
loetelus.

üldise korra raames pakutavate soodustuste 
andmist jätkata kahe aasta jooksul pärast 
liidu turule pääsu sooduskorra kohaldamise 
kuupäeva ja see kuupäev tuleks sätestada 
üldise korra raames toetatavate riikide 
loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga 
riikides on sissetuleku tase inimese kohta 
selline, mis võimaldab suurema 
mitmekesisuse taseme saavutada ka ilma 
ELi pakutavate tollimaksusoodustusteta, 
eelkõige on tegemist riikidega, kus 
üleminek tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga 
maailmamajandusse piisavalt 
integreerunud riikides on sissetuleku tase 
inimese kohta selline, mis võimaldab 
suurema mitmekesisuse taseme saavutada 
ka ilma ELi pakutavate 
tollimaksusoodustusteta, eelkõige on 
tegemist riikidega, kus üleminek 
tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga maailmamajandusse 
piisavalt integreerunud riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
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koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise 
korra raames pakutavaid tariifseid 
soodustusi laiendada neile arengumaadele, 
kelle puhul kehtivad sooduskorrad 
Euroopa Liidu turule pääsuks vähemalt 
kava raames pakutavate tariifsete 
soodustustega võrdsel tasemel ja peaaegu 
kogu kaubavahetuse osas. Et soodustatud 
riigil ja ettevõtjatel oleks aega olukorraga 
kohaneda, tuleks üldise korra raames 
pakutavate soodustuste andmist jätkata 
kahe aasta jooksul pärast liidu turule pääsu 
sooduskorra kohaldamise kuupäeva ja see 
kuupäev tuleks sätestada üldise korra 
raames toetatavate riikide loetelus.

haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise korra 
raames pakutavaid tariifseid soodustusi 
laiendada neile arengumaadele, kelle puhul 
kehtivad sooduskorrad Euroopa Liidu 
turule pääsuks vähemalt kava raames 
pakutavate tariifsete soodustustega võrdsel 
tasemel ja peaaegu kogu kaubavahetuse 
osas. Et soodustatud riigil ja ettevõtjatel 
oleks aega olukorraga kohaneda, tuleks 
üldise korra raames pakutavate soodustuste 
andmist jätkata kahe aasta jooksul pärast 
liidu turule pääsu sooduskorra kohaldamise 
kuupäeva ja see kuupäev tuleks sätestada 
üldise korra raames toetatavate riikide 
loetelus.

Or. es

Selgitus

Üle keskmise sissetulekuga riikide rühma kuuluvad riigid on liiga erisugused. Paljude riikide 
majandus on ikka haavatav ja võib kannatada tõsist kahju, kui GSP kaubandussoodustused 
tühistatakse. Tuleks vältida selle riikide rühma valimatut kõrvaldamist ning ainsana tuleks 
kavast välja jätta üle keskmise sissetulekuga riigid, kes on maailmamajandusse piisavalt 
integreerunud ja seega võimelised ilma GSP abita toime tulema. 

Muudatusettepanek 33
Emilio Menéndez del Valle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse 

(9) Üldist korda tuleks rakendada kõigi 
nende arengumaade puhul, kellel on 
ühtmoodi arenguvajadused ja kes on 
majandusarengu seisukohast sarnases 
olukorras. Maailmapanga liigituse kohaselt 
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kohaselt kõrge või üle keskmise
sissetulekuga riikides on sissetuleku tase 
inimese kohta selline, mis võimaldab 
suurema mitmekesisuse taseme saavutada 
ka ilma ELi pakutavate 
tollimaksusoodustusteta, eelkõige on 
tegemist riikidega, kus üleminek 
tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st 
et nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike 
kohelda teisiti. Lisaks suurendab kava 
raames pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise 
korra raames pakutavaid tariifseid 
soodustusi laiendada neile arengumaadele, 
kelle puhul kehtivad sooduskorrad 
Euroopa Liidu turule pääsuks vähemalt 
kava raames pakutavate tariifsete 
soodustustega võrdsel tasemel ja peaaegu 
kogu kaubavahetuse osas. Et soodustatud 
riigil ja ettevõtjatel oleks aega olukorraga 
kohaneda, tuleks üldise korra raames 
pakutavate soodustuste andmist jätkata 
kahe aasta jooksul pärast liidu turule pääsu 
sooduskorra kohaldamise kuupäeva ja see 
kuupäev tuleks sätestada üldise korra 
raames toetatavate riikide loetelus.

kõrge sissetulekuga riikides on sissetuleku 
tase inimese kohta selline, mis võimaldab 
suurema mitmekesisuse taseme saavutada
ka ilma ELi pakutavate 
tollimaksusoodustusteta, eelkõige on 
tegemist riikidega, kus üleminek 
tsentraliseeritud majanduselt 
turumajandusele on edukalt lõpule viidud. 
Nende riikide arengutase, kaubandus ja 
finantsvajadused erinevad ülejäänud 
arengumaade omadest, nende majanduslik 
areng on jõudnud teistsugusesse etappi, st et 
nende olukord ei ole sarnane kõige 
haavatavamate arengumaade omaga ning 
selleks, et hoida ära põhjendamatu 
diskrimineerimine, tuleks neid riike kohelda 
teisiti. Lisaks suurendab kava raames 
pakutavate tariifsete soodustuste 
kasutamine kõrge sissetulekuga või
maailmamajandusse piisavalt 
integreerunud riikide puhul 
konkurentsisurvet vaesematest ja 
haavatavamatest riikidest pärit ekspordile 
ning võib seega olla nende haavatavamate 
arengumaade jaoks põhjendamatult 
koormav. Üldises korras võetakse arvesse 
asjaolu, et arengu-, kaubandus- ja 
finantsvajadused muutuvad ning see kord 
tagab, et pakutavad soodustused on taas 
kättesaadavad, kui riigi olukord muutub. 
Järjepidevuse huvides ei tuleks üldise korra 
raames pakutavaid tariifseid soodustusi 
laiendada neile arengumaadele, kelle puhul 
kehtivad sooduskorrad Euroopa Liidu turule 
pääsuks vähemalt kava raames pakutavate 
tariifsete soodustustega võrdsel tasemel ja 
peaaegu kogu kaubavahetuse osas. Et 
soodustatud riigil ja ettevõtjatel oleks aega 
olukorraga kohaneda, tuleks üldise korra 
raames pakutavate soodustuste andmist 
jätkata kahe aasta jooksul pärast liidu turule 
pääsu sooduskorra kohaldamise kuupäeva 
ja see kuupäev tuleks sätestada üldise korra 
raames toetatavate riikide loetelus.

Or. es
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Muudatusettepanek 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kava kujutab endast alternatiivi 
AKV riikidele, kes ei soovi sõlmida 
majanduspartnerluslepinguid.

Or. en

Selgitus

Eri põhjustel ei kavatse mõned AKV riigid majanduspartnerluslepinguid sõlmida ja neid ei 
tohiks sundida seda tegema ähvardusel, et nad jäetakse praegusest kavast välja. 

Muudatusettepanek 35
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Piirkondlik integratsioon on 
säästva arengu oluline vahend ja võimas 
hüppelaud integreerumiseks 
mitmepoolsesse kaubandussüsteemi. On 
oluline, et vähim arenenud riikide 
piirkondliku integratsiooni alaseid 
püüdlusi ei kahjustataks eri turulepääsu 
reeglitega (sealhulgas need, mis on seotud 
päritolureeglitega) suhetes oluliste 
kaubanduspartneritega. Koos 
piirkondlikke majandusühendusi 
moodustavatel arenguriikidel ja vähim 
arenenud riikidel on ühtmoodi arengu-,
kaubandus- ja finantsvajadused. Seetõttu 
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tuleks nende arenguriikide suhtes, kes 
kuuluvad tolliliidu või 
vabakaubanduspiirkonna mõistes vähim 
arenenud piirkonda, mille enamik 
liikmetest on vähim arenenud riigid ja 
mille kõik liikmed on võtnud endale 
kohustuse moodustada omavahel tolliliit, 
kohaldada samuti stimuleerivat erikorda, 
nii nagu vähim arenenud riikide suhtes.

Or. en

Selgitus

Selles uues põhjenduses selgitatakse termini „vähim arenenud piirkonnad” lisamist ja vähim 
arenenud riikide suhtes kohaldatava erikorra pakkumist nende piirkondade riikidele. 

Muudatusettepanek 36
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Erikord vähimarenenud riikide jaoks 
peaks jätkuvalt kindlustama 
tollimaksuvaba pääsu Euroopa Liidu turule 
neist vähimarenenud riikidest (riigid, mida 
ÜRO on vastavalt liigitanud ja 
tunnustanud) pärit toodetele, välja arvatud 
relvakaubanduse puhul. Riigi puhul, keda 
ÜRO enam ei liigita vähimarenenud
riigiks, tuleks kehtestada üleminekuperiood 
leevendamaks selle korra alusel tagatud 
tariifsete soodustuse kaotamisega 
kaasnevaid kahjulikke mõjusid. Erikorra 
alusel vähimarenenud riikidele 
võimaldatavaid tariifseid soodustusi tuleks 
jätkata nende vähimarenenud riikide puhul, 
kelle puhul kohaldatakse muid 
kokkuleppeid soodustingimustel pääsuks 
Euroopa Liidu turule.

(15) Erikord vähim arenenud riikide ja 
piirkondade jaoks peaks jätkuvalt 
kindlustama tollimaksuvaba ja kvoodivaba
pääsu Euroopa Liidu turule neist vähim 
arenenud riikidest (riigid, mida ÜRO on 
vastavalt liigitanud ja tunnustanud) või 
vähim arenenud piirkondadesse 
kuuluvatest riikidest pärit toodetele, välja 
arvatud relvakaubanduse puhul. Riigi 
puhul, keda ÜRO enam ei liigita vähim 
arenenud või varem vähim arenenud 
piirkonda kuulunud riigiks, tuleks 
kehtestada üleminekuperiood 
leevendamaks selle korra alusel tagatud 
tariifsete soodustuse kaotamisega 
kaasnevaid kahjulikke mõjusid. Erikorra 
alusel vähim arenenud riikidele ja vähim 
arenenud piirkondadele võimaldatavaid 
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tariifseid soodustusi tuleks jätkata nende 
vähim arenenud riikide puhul, kelle puhul 
kohaldatakse muid kokkuleppeid 
soodustingimustel pääsuks Euroopa Liidu 
turule.

Or. en

Selgitus

Seda põhjendust tuleb kohandada pärast vähim arenenud piirkondade lisamist uude 
põhjendusse 14 a.

Muudatusettepanek 37
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Tariifse sooduskohtlemise alla 
kuuluvate asjaomaste tööstustoodete 
edendamiseks tuleks päritolureeglite 
piirkondlikku kumulatsiooni kohaldada 
vähim arenenud piirkondade suhtes, kuhu 
kuuluvatel riikidel on identsed 
päritolureeglid. Vähim arenenud 
piirkonna suhtes ei tohiks kehtida erandit 
piirkondliku kumulatsiooni osas.

Or. en

Selgitus

Päritolureeglite piirkondlik kumulatsioon on oluline arengut toetav vahend, kuna see 
võimaldab suuremat spetsialiseerumist piirkonda kuuluvate riikide hulgas ja lubab neil 
kasutada tõhusalt turule juurdepääsu eeliseid.

Muudatusettepanek 38
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Päritolu kumulatsioon on oluline 
lihtsustamisvahend, mis võimaldab 
identsete päritolureeglitega riikidel teha 
koostööd, et valmistada tooteid, mille 
suhtes kohaldatakse tariifset 
sooduskohtlemist. See hõlmab 
kahepoolset kumulatsiooni Norra, Šveitsi 
või Türgiga, piirkondlikku kumulatsiooni 
ja laiendatud kumulatsiooni. 
Piirkondlikku kumulatsiooni tuleks 
kohaldada vähim arenenud piirkondade 
suhtes. Vähim arenenud piirkonna suhtes 
ei tohiks kehtida erandit piirkondliku 
kumulatsiooni osas. Vähim arenenud 
piirkonda kuuluvatel riikidel peaks olema 
võimalik saada täiendavat kasu 
kumulatsioonist riikidega, kes on ELi 
vabakaubanduslepingute partnerriigid. 

Or. en

Selgitus

Päritolureeglid on väga olulised, et võimaldada riikidel kasutada tõhusalt turule juurdepääsu 
eeliseid. Et muuta pakutud eelised tõhusaks, tuleks pakkuda piirkondlikku kumulatsiooni 
vähim arenenud piirkondadele.

Muudatusettepanek 39
Robert Sturdy
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 
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kindlasummaline 3,5 protsendipunkti
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 %
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks 
vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude 
puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei 
peaks seda alammäära kohaldama.

kindlasummaline 5,5 protsendipunkti
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 25 %
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks 
vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude 
puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei 
peaks seda alammäära kohaldama.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud madal vähendamismäär tähendab seda, et soodustuste taotlemisega 
seotud lisabürokraatia kaalub selle sageli üles. Vähendamismäära tõstmine 5,5 
protsendipunktini või vähendamine 25 % võrra tekstiili puhul suurendaks soodustuste 
väärtust arenguriikide jaoks ning teeks taotlemise nende jaoks kasulikuks.

Muudatusettepanek 40
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 
kindlasummaline 3,5 protsendipunkti
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 % 
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks 
vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude 
puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei 
peaks seda alammäära kohaldama.

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 
kindlasummaline 3 protsendipunkti
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 % 
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks 
vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude 
puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei 
peaks seda alammäära kohaldama.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Daniel Caspary
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 
kindlasummaline 3,5 protsendipunkti 
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 % 
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks 
vähendada 30 % võrra. Kui tollimaksude 
puhul nähakse ette tollimaksu alammäär, ei 
peaks seda alammäära kohaldama.

(19) Selline tollimaksu vähendamine peaks 
olema piisavalt suur, et see motiveeriks 
ettevõtjaid kasutama kavas pakutavaid 
võimalusi. Seetõttu peaks väärtuseliste 
tollimaksude vähendamine olema 
kindlasummaline 3 protsendipunkti 
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärast, 
samas kui tekstiili ja tekstiiltoodete puhul 
tuleks selliseid tollimakse vähendada 20 % 
võrra. Koguselisi tollimakse tuleks vähendada 
30 % võrra. Kui tollimaksude puhul nähakse 
ette tollimaksu alammäär, ei peaks seda
alammäära kohaldama.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vähimarenenud riikide suhtes 
kohaldatav erikord.

c) vähim arenenud riikide ja piirkondade
suhtes kohaldatav erikord.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline. Üldine soodustuste 
kava ei peaks juurutama eri turulepääsu reegleid piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub 
vähim arenenud riikide hulka. Selle muudatusettepanekuga pakutakse sellistele vähim 
arenenud piirkondadele samasugust korda mis vähim arenenud riikidele.
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Muudatusettepanek 43
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „EBA erikorra raames soodustatud 
riigid” – vähimarenenud riikide suhtes 
kohaldatava erikorra kohaselt soodustatud 
riigid, mis on loetletud IV lisas;

e) „EBA erikorra raames soodustatud 
riigid” – vähim arenenud riikide suhtes 
kohaldatava erikorra kohaselt soodustatud 
riigid ja vähim arenenud piirkonnad, mis 
on loetletud IV lisas;

Or. en

Selgitus

Terminit ,,incentive” on ekslikult kasutatud, kuna seda tarvitatakse konkreetselt stimuleeriva 
erikorra ( GSP+) kohta (Märkus kehtib inglisekeelse versiooni kohta). Piirkondlik 
integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline. Üldine soodustuste kava ei peaks 
looma eri turulepääsu reegleid piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub vähim arenenud 
riikide hulka. Selle muudatusettepanekuga soovitakse kohandada mõistet „EBA erikorra 
raames soodustatud riigid”, et võtta arvesse vähim arenenud piirkondade lisamist.

Muudatusettepanek 44
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) ,,vähim arenenud piirkond” – tolliliit 
või vabakaubanduspiirkond, mille 
liikmeteks on peamiselt vähim arenenud 
riigid, kes kõik kohustuvad seaduslikult 
siduva instrumendi kaudu moodustama 
omavahel tolliliidu, sätestades selle 
rakendamiseks ajalised raamid;
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Or. en

Selgitus

Piirkondlik integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline. Üldine soodustuste 
kava ei peaks looma eri turulepääsu reegleid piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub 
vähim arenenud riikide hulka. Seetõttu tuleks vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav 
erikord laiendada ,,vähim arenenud piirkondadele”. See termin tuleb lisada mõistete hulka.

Muudatusettepanek 45
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „GSP jaotis” – jaotis, mis on loetletud V 
lisas ja mille aluseks on ühise 
tollitariifistiku jaotised ja grupid;

i) „GSP jaotis” – jaotis, mis on loetletud V
ja IX lisas ning mille aluseks on ühise 
tollitariifistiku jaotised ja grupid;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge sissetulekuga riik kolmel 
järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist;

Or. en

Selgitus

Mõned üle keskmise sissetulekuga riigid on haavatavad ja peaksid jätkuvalt saama üldise 
korra alusel tariifseid soodustusi.
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Muudatusettepanek 47
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge sissetulekuga riik kolmel järjestikusel 
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist;

Or. es

Selgitus

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Muudatusettepanek 48
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge sissetulekuga riik kolmel 
järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Daniel Caspary
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse 
kohaselt kõrge või üle keskmise 
sissetulekuga riik kahel järjestikusel 
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist,

Or. de

Selgitus

Võttes arvesse andmete kogumist ja vajalikku töötlemist on Maailmapangal vaja rohkem 
aega, et riike vastavalt liigitada.

Muudatusettepanek 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kahel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

Or. en

Muudatusettepanek 51
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
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kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

või tema osakaal maailma kaubaekspordis 
on olnud üle 1 % kolmel järjestikusel 
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist,

Or. en

Muudatusettepanek 52
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
ning ta on inimarengu indeksi kohaselt 
väga kõrge või kõrge inimarenguga riik
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

Or. en

Muudatusettepanek 53
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
või tema osakaal maailma kaubaekspordis 
on olnud üle 1 % kolmel järjestikusel 
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist,

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
või tema osakaal maailma kaubaekspordis 
on olnud üle 1 % kolmel järjestikusel 
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist,

Or. en

Selgitus

Maailmakaubanduses osalemisega seotud täiendava kriteeriumi lisamine. Selleks arvutuseks 
kasutatakse WTO ametlikke andmeid maailma juhtivate kaubaeksportijate kohta (ELi sisene 
kaubandus välja arvatud).

Muudatusettepanek 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
või tema osakaal maailma kaubaekspordis 
on olnud üle 1 % kolmel järjestikusel
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist,

Or. en

Muudatusettepanek 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
või tema osakaal maailma kaubaekspordis 
on olnud üle 1 % kolmel järjestikusel 
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist,

Or. en

Selgitus

GSP kava kohaldamisalast tuleks välja jätta suured tärkava majandusega riigid, kes on 
maailmakaubandusse juba hästi integreerunud: nad ei vaja konkreetseid tariifseid soodustusi 
oma arenguks, vaid nad võistlevad tõenäoliselt vaesema majandusega riikidega mitmesuguste 
toodete osas ja saavad nii kasu kõigist GSP soodustustest. Astmestamismehhanismi 
olemasolule vaatamata tundub suurte kaubandusriikide lisamine GSP kavasse ebaloogiline.

Muudatusettepanek 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
või tema osakaal maailma kaubaekspordis 
on olnud üle 1 % kolmel järjestikusel 
aastal vahetult enne soodustatud riikide 
loetelu ajakohastamist,

Or. en

Selgitus

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
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despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Muudatusettepanek 58
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt üle 
keskmise sissetulekuga riik ja tema osakaal 
maailma kaubaekspordis on olnud üle 1 %
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide ajakohastamist,

Or. es

Muudatusettepanek 59
Emilio Menéndez del Valle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

a) riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
kõrge sissetulekuga riik või tema osakaal 
maailma kaubaekspordis on olnud üle 1 %
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist,

Or. es

Muudatusettepanek 60
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) või
riik on Maailmapanga liigituse kohaselt 
üle keskmise sissetulekuga riik kolmel 
järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist 
ja teda ei käsitleta lisa VII kohaselt 
haavatava riigina. Haavatavuseks 
peetakse mitmekesisuse puudumist ja 
ebapiisavat integreerumist 
rahvusvahelisse kaubandussüsteemi,

Or. en

Selgitus

Sissetuleku kriteeriumi kombineerimine haavatavuse kriteeriumiga näeb ette asjakohasema 
instrumendi, et keskenduda GSP soodustuste andmisel riikidele, kes seda kõige enam vajavad.

Muudatusettepanek 61
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) riik on Maailmapanga liigituse 
kohaselt üle keskmise sissetulekuga riik 
kolmel järjestikusel aastal vahetult enne 
soodustatud riikide loetelu ajakohastamist 
ja seitsmesse suurimasse GSP jaotisse 
kuuluvate V lisas loetletud toodete 
impordi väärtus Euroopa Liitu on 
väiksem kui 95 %-line künnisväärtus selle 
riigi V lisas loetletud toodete kogu 
impordi keskmisest väärtusest kolme 
viimase järjestikuse aasta jooksul,

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti b ei kohaldata 
vähimarenenud riikide puhul.

2. Lõike 1 punkti b ei kohaldata vähim 
arenenud riikide ega vähim arenenud 
piirkondade puhul.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline. Üldine soodustuste 
kava ei peaks juurutama eri turulepääsu reegleid piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub 
vähim arenenud riikide hulka. Seetõttu tuleks vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav 
erikord laiendada ,,vähim arenenud piirkondadele” ja artiklitesse, kus mainitakse vähim 
arenenud riike, tuleks lisada termin “vähim arenenud piirkonnad”.

Muudatusettepanek 63
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja artikli 
4 lõike 1 punkti a alusel tehtud otsust 
soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP 
raames soodustatud riikide loetelust alates 
kuupäevast, mil möödub üks aasta 
kõnealuse otsuse jõustumisest;

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja artikli 
4 lõike 1 punkti a ning punkti a a alusel 
tehtud otsust soodustatud riigi väljajätmise 
kohta GSP raames soodustatud riikide 
loetelust järk-järgult kuue aastase 
perioodi jooksul;

Or. en
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Selgitus

Astmestamise võimalikke negatiivseid mõjusid tuleb vähendada sel teel, et nähakse ette 
otstarbekad üleminekuperioodid, mis jätavad nendele tootjatele, keda see võib puudutada, 
piisavalt aega uue olukorraga kohanemiseks.

Muudatusettepanek 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja artikli 
4 lõike 1 punkti a alusel tehtud otsust 
soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP 
raames soodustatud riikide loetelust alates 
kuupäevast, mil möödub üks aasta
kõnealuse otsuse jõustumisest;

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja artikli 
4 lõike 1 punkti a alusel tehtud otsust 
soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP 
raames soodustatud riikide loetelust alates 
kuupäevast, mil möödub kuus kuud
kõnealuse otsuse jõustumisest;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja artikli 
4 lõike 1 punkti a alusel tehtud otsust 
soodustatud riigi väljajätmise kohta GSP 
raames soodustatud riikide loetelust alates 
kuupäevast, mil möödub üks aasta
kõnealuse otsuse jõustumisest;

a) kohaldatakse vastavalt lõikele 3 ja 
artikli 4 lõike 1 punkti a alusel tehtud 
otsust soodustatud riigi väljajätmise 
kohta GSP raames soodustatud riikide 
loetelust alates kuupäevast, mil möödub 
üheksa kuud kõnealuse otsuse 
jõustumisest;

Or. de
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Muudatusettepanek 66
Robert Sturdy
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 5,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 25 % võrra.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud madal vähendamismäär tähendab seda, et soodustuste taotlemisega 
seotud lisabürokraatia kaalub selle sageli üles. Vähendamismäära tõstmine 5,5 
protsendipunktini või vähendamine 25 % võrra tekstiili puhul suurendaks soodustuste 
väärtust arenguriikide jaoks ning teeks taotlemise nende jaoks kasulikuks.

Muudatusettepanek 67
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 15 % võrra.

Or. en

Selgitus

Säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks on oluline muuta stimuleeriv erikord 
huvipakkuvamaks, seetõttu vähendatakse siidi, villa, puuvilla, tekstiilkiudude ning mitmete 
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tekstiilide ja vaipade maksu 20 %-lt 15 %-le nende riikide puhul, kes ei ole ÜRO vastavaid 
konventsioone ratifitseerinud ja neid ei rakenda. Vähim arenenud riigid saaksid samuti kasu.

Muudatusettepanek 68
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3 protsendipunkti
võrra. GSP jaotistesse XIa ja XIb 
kuuluvate toodete puhul vähendatakse 
nimetatud maksu 20 % võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse 
XIa ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % 
võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3 protsendipunkti
võrra. GSP jaotistesse XIa ja XIb kuuluvate 
toodete puhul vähendatakse nimetatud 
maksu 20 % võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 70
Vital Moreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3 protsendipunkti
võrra. GSP jaotistesse XIa ja XIb 
kuuluvate toodete puhul vähendatakse 
nimetatud maksu 20 % võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3 protsendipunkti
võrra. GSP jaotistesse XIa ja XIb 
kuuluvate toodete puhul vähendatakse 
nimetatud maksu 20 % võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3 protsendipunkti
võrra. GSP jaotistesse XIa ja XIb 
kuuluvate toodete puhul vähendatakse 
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vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra. nimetatud maksu 20 % võrra.

Or. en

Selgitus

Mõjuhinnangust selgub, et GSP määrusega saaks veelgi suurendada vähim arenenud riikide 
ning väikeste ja haavatavate riikide ekspordivõimalusi. Selle muudatusettepanekuga 
soovitatakse laiendada soodustusi EBA ja GSP+ erikorra raames soodustatud riikide kasuks. 

Muudatusettepanek 73
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3,5 
protsendipunkti võrra. GSP jaotistesse XIa 
ja XIb kuuluvate toodete puhul 
vähendatakse nimetatud maksu 20 % võrra.

2. V lisas loetletud tundlike toodete puhul 
kehtivat ühise tollitariifistiku väärtuselist 
tollimaksu vähendatakse 3 protsendipunkti
võrra. GSP jaotistesse XIa ja XIb 
kuuluvate toodete puhul vähendatakse 
nimetatud maksu 20 % võrra.

Or. en

Selgitus

Kaubandusest tulenevaid suuri soodustusi silmas pidades peaks uue GSP määruse eesmärk 
olema väikeste ja haavatavate riikide (ja eriti vähim arenenud riikide) täielik integreerumine 
maailmakaubandusse. Selle muudatusettepanekuga soovitatakse laiendada soodustusi EBA ja 
GSP+ erikorra raames soodustatud riikide kasuks, jäädes samal ajal teiste enamarenenud 
arenguriikide suhtes suuremeelseks. 

Muudatusettepanek 74
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
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mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3,5 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) 
nr 732/2008 artiklile 6 ja mida 
kohaldatakse käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeval, nähakse ette 
käesoleva artikli lõikes 2 osutatud toodete 
suhtes tollimaksu vähendamine rohkem 
kui 3,5 protsendipunkti võrra, 
kohaldatakse kõnealuseid tollimaksu 
soodusmäärasid.

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu 
soodusmääradega, mis arvutatakse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 732/2008 
artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval, nähakse ette käesoleva artikli 
lõikes 2 osutatud toodete suhtes 
tollimaksu vähendamine rohkem kui 3 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
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732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3,5 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3,5 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 

3. Kui kooskõlas ühise tollitariifistiku 
väärtuselise tollimaksu soodusmääradega, 
mis arvutatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
732/2008 artiklile 6 ja mida kohaldatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, 
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nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3,5 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

nähakse ette käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud toodete suhtes tollimaksu 
vähendamine rohkem kui 3 
protsendipunkti võrra, kohaldatakse 
kõnealuseid tollimaksu soodusmäärasid.

Or. en

Selgitus

Mõjuhinnangust selgub, et GSP määrusega saaks veelgi suurendada vähim arenenud riikide 
ning väikeste ja haavatavate riikide ekspordivõimalusi. Selle muudatusettepanekuga 
soovitatakse laiendada soodustusi EBA ja GSP+ erikorra raames soodustatud riikide kasuks. 

Muudatusettepanek 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused 
peatatakse GSP raames soodustatud riigist 
pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate 
toodete puhul, kui sellest soodustatud 
riigist pärit asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi keskmine väärtus kolmel 
järjestikusel aastal ületab VI lisas loetletud 
piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
koguväärtuse protsendina sama toote GSP 
raames soodustatud riigist pärit impordi 
suhtes.

1. Artiklites 7 ja 12 osutatud tariifsed 
soodustused peatatakse soodustatud riigist 
pärit jaotisesse kuuluvate toodete puhul, 
kui sellest riigist pärit asjaomase toote 
Euroopa Liitu impordi keskmine väärtus 
kolmel järjestikusel aastal ületab VI lisas 
loetletud piirmäärasid. Piirmäärad 
arvutatakse asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi koguväärtuse protsendina sama 
toote GSP raames soodustatud riigist pärit 
impordi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused 
peatatakse GSP raames soodustatud riigist 
pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate 
toodete puhul, kui sellest soodustatud
riigist pärit asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi keskmine väärtus kolmel 
järjestikusel aastal ületab VI lisas loetletud 
piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
koguväärtuse protsendina sama toote GSP 
raames soodustatud riigist pärit impordi 
suhtes.

1. Artiklites 7 ja 9 osutatud tariifsed 
soodustused peatatakse soodustatud riigist 
pärit jaotisesse kuuluvate toodete puhul, 
kui sellest riigist pärit asjaomase toote 
Euroopa Liitu impordi keskmine väärtus 
kolmel järjestikusel aastal ületab VI lisas 
loetletud piirmäärasid. Piirmäärad 
arvutatakse asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi koguväärtuse protsendina sama 
toote GSP raames soodustatud riigist pärit 
impordi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused 
peatatakse GSP raames soodustatud riigist 
pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate toodete 
puhul, kui sellest soodustatud riigist pärit 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
keskmine väärtus kolmel järjestikusel 
aastal ületab VI lisas loetletud 
piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
koguväärtuse protsendina sama toote GSP 
raames soodustatud riigist pärit impordi 
suhtes.

1. Artiklites 7 ja 9 osutatud tariifsed 
soodustused peatatakse GSP raames 
soodustatud riigist pärit ning GSP 
jaotisesse kuuluvate toodete puhul, kui 
sellest soodustatud riigist pärit asjaomase 
toote Euroopa Liitu impordi keskmine 
väärtus kolmel järjestikusel aastal ületab 
VI lisas loetletud piirmäärasid. Piirmäärad 
arvutatakse asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi koguväärtuse protsendina sama 
toote GSP raames soodustatud riigist pärit 
impordi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Elisabeth Köstinger
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused 
peatatakse GSP raames soodustatud riigist 
pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate 
toodete puhul, kui sellest soodustatud 
riigist pärit asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi keskmine väärtus kolmel 
järjestikusel aastal ületab VI lisas loetletud 
piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
koguväärtuse protsendina sama toote GSP 
raames soodustatud riigist pärit impordi 
suhtes.

1. Artiklites 7 ja 9 osutatud tariifsed 
soodustused peatatakse soodustatud riigist 
pärit jaotisesse kuuluvate toodete puhul, 
kui sellest soodustatud riigist pärit 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
keskmine väärtus kolmel järjestikusel 
aastal ületab VI lisas loetletud 
piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
koguväärtuse protsendina sama toote GSP 
raames soodustatud riigist pärit impordi 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Astmestamist tuleks jätkuvalt kohaldada ka GSP+ raames soodustatud riikide suhtes.

Muudatusettepanek 83
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused 
peatatakse GSP raames soodustatud riigist 
pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate 
toodete puhul, kui sellest soodustatud
riigist pärit asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi keskmine väärtus kolmel 
järjestikusel aastal ületab VI lisas loetletud 
piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
koguväärtuse protsendina sama toote GSP 
raames soodustatud riigist pärit impordi 
suhtes.

1. Artiklites 7 ja 12 osutatud tariifsed 
soodustused peatatakse soodustatud riigist 
pärit jaotisesse kuuluvate toodete puhul, 
kui sellest riigist pärit asjaomase toote 
Euroopa Liitu impordi keskmine väärtus 
kolmel järjestikusel aastal ületab VI lisas 
loetletud piirmäärasid. Piirmäärad 
arvutatakse asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi koguväärtuse protsendina sama 
toote GSP raames soodustatud riigist pärit 
impordi suhtes.

Or. en
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Selgitus

Astmestamine on oluline vahend konkurentsivõime soodustamiseks ühekülgsemates ja 
väiksema konkurentsivõimega riikides. Selle edendamiseks on komisjon samuti lisanud 
konkreetsemad tootejaotised, eelistades nii täpsemini suunatud astmestamismehhanismi. Kui 
soodustatud riigist pärit tooted muutuvad globaalselt konkurentsivõimelisteks, kuid saavad 
jätkuvalt kaubandussoodustusi, kahjustavad nad väiksema konkurentsivõimega soodustatud 
riikide võimalusi edasi areneda.

Muudatusettepanek 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused 
peatatakse GSP raames soodustatud riigist 
pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate 
toodete puhul, kui sellest soodustatud
riigist pärit asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi keskmine väärtus kolmel 
järjestikusel aastal ületab VI lisas loetletud 
piirmäärasid. Piirmäärad arvutatakse 
asjaomase toote Euroopa Liitu impordi 
koguväärtuse protsendina sama toote GSP 
raames soodustatud riigist pärit impordi 
suhtes.

1. Artiklites 7 ja 9 osutatud tariifsed 
soodustused peatatakse soodustatud riigist 
pärit jaotisesse kuuluvate toodete puhul, 
kui sellest riigist pärit asjaomase toote 
Euroopa Liitu impordi keskmine väärtus 
kolmel järjestikusel aastal ületab VI lisas 
loetletud piirmäärasid. Piirmäärad 
arvutatakse asjaomase toote Euroopa Liitu 
impordi koguväärtuse protsendina sama 
toote GSP raames soodustatud riigist pärit 
impordi suhtes.

Or. en

Selgitus

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Muudatusettepanek 85
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
alusel muudetakse II lisa, antakse 
komisjonile volitused võtta artiklis 36 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte VI lisa muutmiseks, et 
kohandada selles lisas loetletud tingimusi 
nii, et astmestatud tootejaotiste osakaal 
jääks proportsionaalselt selle lisa lõikes 1 
määratletud tasemele.

6. Kui artiklis 4 sätestatud kriteeriumide 
alusel muudetakse II lisa, antakse 
komisjonile volitused võtta artiklis 36 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte VI lisa muutmiseks, et 
kohandada selles lisas loetletud tingimusi 
nii, et astmestatud tootejaotiste osakaal 
jääks proportsionaalselt selle artikli lõikes 
1 määratletud tasemele. Selliste 
kohanduste tegemisel võtab komisjon 
samuti arvesse kõigist GSP raames 
soodustatud riikidest Euroopa Liitu 
tehtava impordi koguväärtuse langust 
alates viimasest kohandamisest kõnealuse 
artikli lõike 1 kohaldamise ja Euroopa 
Liitu puudutavate kahe- ja mitmepoolsete 
kaubanduslepingute tulemusel tekkinud 
GSP soodustuste vähenemise 
kumulatiivse mõju tõttu.

Or. en

Selgitus

Toodete astmestamise tingimusi tuleb kohandada, kui GSP raames soodustatud riikidest 
Euroopa Liitu tehtava impordi koguväärtus langeb. Samuti tuleb arvesse võtta toodete 
astmestamist ja kasvavat konkurentsisurvet täiendavast turgude avanemisest, mis tuleneb ELi 
kahe- ja mitmepoolsetest kaubanduslepingutest kolmandate riikide või piirkondadega.

Muudatusettepanek 86
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja asjakohase 

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja rakendab neid 
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järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

tõhusalt;

Or. en

Selgitus

Kui kõigepealt tuleb tuvastada tõsine rikkumine, siis on kavaga liitumise tingimused liiga 
leebed.

Muudatusettepanek 87
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ilma 
reservatsioonideta, mis ei kooskõlas nende 
eesmärkide ja ülesannetega, ning 
asjakohase järelevalveasutuse viimati 
esitatud järeldustes ei ole märgitud ega 
kättesaadavate tõendite alusel teada, et 
mis tahes konventsiooni tõhusa 
rakendamise osas esineks tõsiseid 
rikkumisi;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ilma 
reservatsioonideta, mis ei kooskõlas nende 
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järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

eesmärkide ja ülesannetega, ning 
asjakohase järelevalveasutuse viimati 
esitatud järeldustes ei ole märgitud ega 
kättesaadavate tõendite alusel teada, et 
mis tahes konventsiooni tõhusa 
rakendamise osas esineks tõsiseid 
rikkumisi;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ilma oluliste 
reservatsioonideta ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

Or. en

Selgitus

Mis puudutab GSP+ raames antava soodustuse saamise tingimusi, siis need on konventsiooni 
„tõhusa rakendamise” osas jätkuvalt ebaselged. Artikli 9 punktis b viidatakse üksnes 
„tõsisele rikkumisele” nagu on määratletud nende konventsioonide järelevalveasutuste 
viimati esitatud järeldustes. Kuigi GPS+ suunda ei tohiks tähelepanuta jätta, võib 
väärtõlgendamine tekkida seoses reservatsioonidega ratifitseerimisega, eriti kui selline erand 
hõlmaks konventsiooni olulisi osi.

Muudatusettepanek 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ilma 
reservatsioonideta, mis ei kooskõlas nende 
eesmärkide ja ülesannetega, ning 
asjakohase järelevalveasutuse viimati 
esitatud järeldustes ei ole märgitud ega 
kättesaadavate tõendite alusel teada, et 
mis tahes konventsiooni tõhusa 
rakendamise osas esineks tõsiseid 
rikkumisi;

Or. en

Selgitus

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Muudatusettepanek 91
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid ja asjakohase 
järelevalveasutuse viimati esitatud 
järeldustes ei ole märgitud, et mis tahes 
konventsiooni tõhusa rakendamise osas 
esineks tõsiseid rikkumisi;

b) see riik on ratifitseerinud kõik VIII lisas 
loetletud konventsioonid;

Or. en



AM\889586ET.doc 43/109 PE480.597v01-00

ET

Muudatusettepanek 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) see riik on kaotanud surmanuhtluse;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui II lisa muudetakse, antakse 
komisjonile volitused võtta artiklis 36 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte VII lisa muutmiseks, et vaadata 
läbi VII lisa punktis 1.b loetletud 
haavatavuse piirmäärad, et haavatavuse 
piirmäär jääks proportsionaalselt samale 
tasemele, kui ta oli VII lisa arvutuste 
kohaselt.

2. Kui II lisa muudetakse, antakse 
komisjonile volitused võtta artiklis 36 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte VII lisa muutmiseks, et vaadata 
läbi VII lisa punktis 1.b loetletud 
haavatavuse piirmäärad, et haavatavuse 
piirmäär jääks proportsionaalselt samale 
tasemele, kui ta oli VII lisa arvutuste 
kohaselt. Haavatavuse piirmäärade 
läbivaatamisel võtab komisjon samuti 
arvesse kõigist GSP raames soodustatud 
riikidest Euroopa Liitu tehtava impordi 
koguväärtuse langust alates viimasest 
sellisest läbivaatamisest artikli 8 lõike 1 
kohaldamise ja Euroopa Liitu 
puudutavate kahe- ja mitmepoolsete 
kaubanduslepingute tulemusel tekkinud 
GSP soodustuste vähenemise
kumulatiivse mõju tõttu.

Or. en

Selgitus

Haavatavuse piirmääri tuleb kohandada, kui GSP raames soodustatud riikidest Euroopa Liitu 
tehtava impordi koguväärtus langeb. Samuti tuleb arvesse võtta toodete astmestamist ja 
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kasvavat konkurentsisurvet täiendavast turgude avanemisest, mis tuleneb ELi kahe- ja 
mitmepoolsetest kaubanduslepingutest kolmandate riikide või piirkondadega.

Muudatusettepanek 94
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotlev riik peab esitama komisjonile 
kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb esitada 
täielik teave VIII lisas loetletud 
konventsioonide ratifitseerimise kohta ning 
sellele tuleb lisada artikli 9 lõike 1 
punktides c, d ja e osutatud siduvad 
kohustused.

2. Taotlev riik peab esitama komisjonile 
kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb esitada 
täielik teave VIII lisas loetletud 
konventsioonide ratifitseerimise ja tõhusa 
rakendamise kohta ning sellele tuleb lisada 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvad kohustused.

Or. en

Selgitus

Konventsioonide tõhusat kohaldamist saab tagada üksnes siis, kui nad rakendatakse pärast 
ratifitseerimist. Rikkumismenetlused puudutavad tavaliselt rakendamist, mitte ainult 
ratifitseerimist. 

Muudatusettepanek 95
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast taotluse läbivaatamist otsustab 
komisjon, kas kohaldada taotluse esitanud 
riigi suhtes säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatavat 

4. Pärast taotluse läbivaatamist otsustab 
komisjon, kas kohaldada taotluse esitanud 
riigi suhtes säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatavat 
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stimuleerivat erikorda. stimuleerivat erikorda. Komisjoni otsus 
esialgse abikõlblikkuse kohta tehakse 
asjaomaste järelevalveasutuste järelduste 
ja soovituste ning kolmandate poolte, 
kaasa arvatud kodanikuühiskonna, 
ametiühingute ja Euroopa Parlamendi 
edastatud teabe alusel.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja terviklikkuse huvides peaks teabe esitama paljud sidusrühmad ja seda tuleks 
enne otsuse tegemist kaaluda. 

Muudatusettepanek 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast taotluse läbivaatamist otsustab 
komisjon, kas kohaldada taotluse esitanud 
riigi suhtes säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatavat 
stimuleerivat erikorda.

4. Pärast taotluse läbivaatamist antakse 
komisjonile artiklis 36 sätestatud korras 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte III lisa kehtestamiseks või 
muutmiseks eesmärgiga kohaldada 
taotluse esitanud riigi suhtes säästva arengu 
ja hea valitsemistava edendamiseks 
kohaldatavat stimuleerivat erikorda ja 
lisada see riik GSP+ erikorra raames 
soodustatud riikide loetellu.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui GSP+ erikorra raames soodustatud 
riik ei vasta enam artikli 9 lõike 1 punktis a 
sätestatud tingimustele või tühistab mõne 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvatest kohustustest, siis jäetakse see 
riik GSP+ erikorra raames soodustatud 
riikide loetelust välja.

5. Kui GSP+ erikorra raames soodustatud 
riik ei vasta enam artikli 9 lõike 1 punktis a 
sätestatud tingimustele või tühistab mõne 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvatest kohustustest, antakse 
komisjonile artiklis 36 sätestatud korras 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte III lisa muutmiseks eesmärgiga
jätta see riik GSP+ erikorra raames 
soodustatud riikide loetelust välja.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõigete 4 ja 5 rakendamiseks antakse 
komisjonile volitused võtta artiklis 36 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte III lisa kehtestamiseks ja 
muutmiseks eesmärgiga lisada seal 
esitatud GSP+ erikorra raames 
soodustatud riikide loetellu mõni riik või 
jätta mõni riik sealt välja.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon teatab taotluse esitanud riigile 
kooskõlas lõigetega 4 ja 5 tehtud otsusest. 
Kui riigile antakse stimuleeriva erikorra 
õigus, teatatakse sellele riigile kõnealuse 
otsuse jõustumise kuupäev.

7. Komisjon teatab taotluse esitanud riigile 
kooskõlas lõigetega 4 ja 5 tehtud otsusest 
ja avaldab Euroopa Liidu Teatajas teate 
ja põhjenduse oma otsuse kohta. Kui 
riigile antakse stimuleeriva erikorra õigus, 
teatatakse sellele riigile kõnealuse otsuse 
jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

GSP režiimi reformi üks eesmärk peaks olema suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon teatab taotluse esitanud riigile 
kooskõlas lõigetega 4 ja 5 tehtud otsusest. 
Kui riigile antakse stimuleeriva erikorra 
õigus, teatatakse sellele riigile kõnealuse 
otsuse jõustumise kuupäev.

7. Komisjon teatab taotluse esitanud riigile 
kooskõlas lõigetega 4 ja 5 tehtud otsusest 
pärast lisa muutmist. Kui riigile antakse 
stimuleeriva erikorra õigus, teatatakse 
sellele riigile vastava delegeeritud 
õigusakti jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) VIII lisas loetletud iga konventsiooni 
tõhusa rakendamise staatus iga GSP+ 
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raames soodustatud riigi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelduste tegemisel VIII lisas loetletud 
konventsioonide tõhusa rakendamise kohta 
analüüsib komisjon asjakohaste 
järelevalveorganite järeldusi ja soovitusi.

4. Järelduste tegemisel VIII lisas loetletud 
konventsioonide tõhusa rakendamise kohta 
analüüsib komisjon asjakohaste 
järelevalveorganite järeldusi ja soovitusi, 
samuti kolmandate poolte, kaasa arvatud 
kodanikuühiskonna, ametiühingute või 
Euroopa Parlamendi edastatud mis tahes 
teavet.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalsete, keskkonna- ja valitsemistava standardite rakendamise järelevalve peaks olema 
läbipaistvam. Kodanikuühiskond, ametiühingud ja Euroopa Parlament peaksid suutma anda 
oma panuse järelevalve ja hindamisprotsessi.

Muudatusettepanek 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säästva arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatav stimuleeriv 
erikord peatatakse ajutiselt kõigi või 

1. Säästva arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatav stimuleeriv 
erikord peatatakse ajutiselt kõigi või 
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teatavate GSP+ soodustatud riigist pärit 
toodete suhtes, kui soodustatud riik ei järgi 
praktikas artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja 
e osutatud siduvaid kohustusi.

teatavate GSP+ soodustatud riigist pärit 
toodete suhtes, kui soodustatud riik ei järgi 
praktikas artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja 
e osutatud siduvaid kohustusi või ei täida 
oma kohustust teha koostööd komisjoniga 
ja edastada artikli 13 lõikes 2 nimetatud 
kogu vajalik teave.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjonil tekib artiklis 14 osutatud 
aruande järelduste või kättesaadavate 
tõendite alusel põhjendatud kahtlus, et 
teatav GSP+ soodustatud riik ei täida 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvaid kohustusi, võtab komisjon 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 nimetatud 
nõuandemenetlusega vastu otsuse algatada 
säästva arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatava stimuleeriva 
erikorra alusel antavate tariifsete 
soodustuste ajutise peatamise menetlus. 
Komisjon teatab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

3. Kui komisjonil tekib artiklis 14 osutatud 
aruande järelduste või kättesaadavate 
tõendite alusel põhjendatud kahtlus, et 
teatav GSP+ soodustatud riik ei täida 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvaid kohustusi või ei täida oma 
kohustust teha koostööd komisjoniga ja 
edastada artikli 13 lõikes 2 nimetatud 
kogu vajalik teave, võtab komisjon 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 nimetatud 
nõuandemenetlusega vastu otsuse algatada 
säästva arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatava stimuleeriva 
erikorra alusel antavate tariifsete 
soodustuste ajutise peatamise menetlus. 
Komisjon teatab sellest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põhjused, millele tugineb põhjendatud 
kahtlus, et GSP+ soodustatud riik ei täida 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvaid kohustusi, mistõttu võib 
küsitavaks muutuda tema õigus saada 
jätkuvalt säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatava 
stimuleeriva erikorra alusel antavaid 
tariifseid soodustusi; ning

a) põhjused, millele tugineb põhjendatud 
kahtlus, et GSP+ soodustatud riik ei täida 
artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e osutatud 
siduvaid kohustusi või ei täida oma 
kohustust teha koostööd komisjoniga ja 
edastada artikli 13 lõikes 2 nimetatud 
kogu vajalik teave, mistõttu võib 
küsitavaks muutuda tema õigus saada 
jätkuvalt säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamiseks kohaldatava 
stimuleeriva erikorra alusel antavaid 
tariifseid soodustusi; ning

Or. en

Muudatusettepanek 106
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon hangib mis tahes teavet, mida 
ta vajalikuks peab, muu hulgas asjaomaste 
järelevalveorganite järeldusi ja soovitusi. 
Komisjon hindab järelduste tegemisel kogu 
asjakohast teavet.

6. Komisjon hangib mis tahes teavet, mida 
ta vajalikuks peab, muu hulgas asjaomaste 
järelevalveorganite järeldusi ja soovitusi 
ning kolmandate poolte, kaasa arvatud 
kodanikuühiskonna, ametiühingute või 
Euroopa Parlamendi edastatud mis tahes 
teavet. Komisjon hindab järelduste 
tegemisel kogu asjakohast teavet.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalsete, keskkonna- ja valitsemistava standardite rakendamise järelevalve peaks olema 
läbipaistvam. Kodanikuühiskond, ametiühingud ja Euroopa Parlament peaksid suutma anda 
oma panuse järelevalve ja hindamisprotsessi.
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Muudatusettepanek 107
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui komisjon leiab, et järeldused ei 
õigusta ajutist peatamist, võtab ta 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega vastu otsuse peatada 
ajutise peatamise menetlus.

8. Kui komisjon leiab, et järeldused ei 
õigusta ajutist peatamist, võtab ta 
kooskõlas artikli 38 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega vastu otsuse peatada 
ajutise peatamise menetlus. Otsus põhineb 
saadud tõenditel ja see avaldatakse 
viivitamata.

Or. en

Selgitus

GSP režiimi reformi üks eesmärk peaks olema suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui komisjon teeb otsuse ajutise 
peatamise kohta, jõustub see otsus kuus 
kuud pärast selle vastuvõtmist.

10. Kui komisjon teeb otsuse ajutise 
peatamise kohta, jõustub see otsus kuus 
kuud pärast vastava delegeeritud akti 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et artikli 15 lõikes 1 
osutatud tariifsete soodustuste ajutise 
peatamise põhjendused on kehtivuse 
kaotanud, taaskehtestab ta säästva arengu 
ja hea valitsemistava edendamiseks 
kohaldatava stimuleeriva erikorra alusel 
antavad tariifsed soodustused. Selleks 
antakse komisjonile artiklis 36 sätestatud 
korras volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte III lisa muutmiseks.

Kui komisjon leiab, et artikli 15 lõikes 1 
osutatud tariifsete soodustuste ajutise 
peatamise põhjendused on kehtivuse 
kaotanud, antakse talle artiklis 36 
sätestatud korras volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte III lisa 
muutmiseks eesmärgiga taaskehtestada 
säästva arengu ja hea valitsemistava 
edendamiseks kohaldatava stimuleeriva 
erikorra alusel antavad tariifsed 
soodustused.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisas loetletud abikõlblik riik saab 
artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud 
vähimarenenud maade suhtes kohaldatava 
erikorra alusel tariifseid soodustusi, kui 
ÜRO on selle riigi tunnistanud 
vähimarenenud maaks.

1. I lisas loetletud abikõlblik riik saab 
artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud vähim 
arenenud riikide ja piirkondade suhtes 
kohaldatava erikorra alusel tariifseid 
soodustusi, kui ÜRO on selle riigi 
tunnistanud vähim arenenud riigiks või kui 
see riik asub vähim arenenud piirkonnas.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline. Üldine soodustuste 
kava ei peaks juurutama eri turulepääsu reegleid piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub 
vähim arenenud riikide hulka. Seetõttu tuleks vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav 
erikord laiendada ,,vähim arenenud piirkondadele” ja artiklitesse, kus mainitakse vähim 
arenenud riike, tuleks lisada termin ,,vähim arenenud piirkonnad”.
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Muudatusettepanek 111
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisas loetletud abikõlblik riik saab 
artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud 
vähimarenenud maade suhtes kohaldatava 
erikorra alusel tariifseid soodustusi, kui 
ÜRO on selle riigi tunnistanud 
vähimarenenud maaks.

1. I lisas loetletud abikõlblik riik saab 
artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud vähim 
arenenud riikide ja piirkondade suhtes 
kohaldatava erikorra alusel tariifseid 
soodustusi, kui ÜRO on selle riigi 
tunnistanud vähim arenenud riigiks või kui 
see riik kuulub vähim arenenud 
piirkonda.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline. Üldine soodustuste 
kava ei peaks juurutama eri turulepääsu reegleid piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub 
vähim arenenud riikide hulka. Seetõttu tuleks vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav 
erikord laiendada ,,vähim arenenud piirkondadele” ja artiklitesse, kus mainitakse vähim 
arenenud riike, tuleks lisada termin ,,vähim arenenud piirkonnad”.

Muudatusettepanek 112
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Abikõlblik riik ei saa vähim arenenud 
riikide ja piirkondade suhtes kohaldatava 
erikorra alusel tariifseid soodustusi, kui 
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ÜRO tööstusarengu organisatsiooni 
tööstusarengu aruande andmetel ületab 
kogu tööstustoodete eksport selles riigis 
inimese kohta 700 USA dollarit kolmel 
järjestikusel aastal.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline. Üldine soodustuste 
kava ei peaks juurutama eri turulepääsu reegleid piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub 
vähim arenenud riikide hulka. Seetõttu tuleks vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav 
erikord laiendada ,,vähim arenenud piirkondadele” ja artiklitesse, kus mainitakse vähim 
arenenud riike, tuleks lisada termin ,,vähim arenenud piirkonnad”.

Muudatusettepanek 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab seda loetelu kõige 
uuemate kättesaadavate andmete põhjal 
pidevalt läbi. Kui EBA erikorraga 
hõlmatud riik ei vasta enam lõikes 1 
sätestatud tingimustele, jäetakse see riik 
komisjoni otsusega EBA erikorra raames 
soodustatud riikide loetelust välja 
kolmeaastase üleminekuaja järel komisjoni 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Komisjon vaatab seda loetelu kõige 
uuemate kättesaadavate andmete põhjal 
pidevalt läbi. Kui EBA erikorraga 
hõlmatud riik ei vasta enam lõikes 1 
sätestatud tingimustele, antakse 
komisjonile artiklis 36 sätestatud korras 
volitused võtta vastu delegeeritud õigusakt 
IV lisa muutmiseks eesmärgiga jätta see 
riik EBA erikorra raames soodustatud 
riikide loetelust välja kolmeaastase 
üleminekuaja järel delegeeritud akti 
jõustumise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab seda loetelu kõige 
uuemate kättesaadavate andmete põhjal 
pidevalt läbi. Kui EBA erikorraga 
hõlmatud riik ei vasta enam lõikes 1 
sätestatud tingimustele, jäetakse see riik 
komisjoni otsusega EBA erikorra raames 
soodustatud riikide loetelust välja 
kolmeaastase üleminekuaja järel komisjoni 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Komisjon vaatab seda loetelu kõige 
uuemate kättesaadavate andmete põhjal 
pidevalt läbi. Kui EBA erikorraga 
hõlmatud riik ei vasta enam lõikes 1 
sätestatud tingimustele, jäetakse see riik 
komisjoni otsusega EBA erikorra raames 
soodustatud riikide loetelust välja 
vähemalt kolmeaastase üleminekuaja järel 
komisjoni otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 2 teise lõigu kohaldamisel antakse 
komisjonile artiklis 36 sätestatud korras 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte IV lisa muutmiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) VIII lisa A osas loetletud 
konventsioonides sätestatud põhimõtete 
raske ja süstemaatiline rikkumine;

a) VIII lisa A osas loetletud 
konventsioonides sätestatud põhimõtete 
rasked rikkumised;

Or. en
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Selgitus

Väga raske on „süstemaatilisuse” mõistele leida üldiselt aktsepteeritavat definitsiooni. 
Järelikult ei tuleks seda selguse huvides kasutada.

Muudatusettepanek 117
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõsised ja süstemaatilised ebaausad 
kaubandustavad (sh sellised, mis 
mõjutavad toormaterjalide tarneid), millel 
on kahjustav mõju ELi tööstusele ning 
mille kõrvaldamiseks soodustatud riik ei 
ole midagi ette võtnud. Niisuguste 
ebaausate kaubandustavade puhul, mis 
on WTO lepingute alusel keelatud või 
vaidlustatavad, kohaldatakse käesolevat 
artiklit, toetudes pädeva WTO organi 
poolt eelnevalt langetatud 
vastavasisulisele otsusele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Majanduspoliitiliste tingimuste täitmine ei tohi olla üldise soodustuste kava osa. Täiel määral 
tuleb austada arenguriikide õigust reguleerida toormaterjalide tarnimist vastavalt oma riigi 
huvidele.

Muudatusettepanek 118
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõsised ja süstemaatilised ebaausad 
kaubandustavad (sh sellised, mis 

d) tõsiselt ebaausad kaubandustavad, millel 
on kahjustav mõju ELi tööstusele ning 



AM\889586ET.doc 57/109 PE480.597v01-00

ET

mõjutavad toormaterjalide tarneid), millel 
on kahjustav mõju ELi tööstusele ning 
mille kõrvaldamiseks soodustatud riik ei 
ole midagi ette võtnud. Niisuguste 
ebaausate kaubandustavade puhul, mis on 
WTO lepingute alusel keelatud või 
vaidlustatavad, kohaldatakse käesolevat 
artiklit, toetudes pädeva WTO organi poolt 
eelnevalt langetatud vastavasisulisele 
otsusele;

mille kõrvaldamiseks soodustatud riik ei 
ole midagi ette võtnud. Niisuguste 
ebaausate kaubandustavade puhul, mis on 
WTO lepingute alusel keelatud või 
vaidlustatavad, kohaldatakse käesolevat 
artiklit, toetudes pädeva WTO organi poolt 
eelnevalt langetatud vastavasisulisele 
otsusele;

Or. en

Selgitus

ELi kaubandussoodustusi saavad arenguriigid peaksid saama vabalt kasutada oma 
toormaterjale omaenese arenguks.

Muudatusettepanek 119
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõsised ja süstemaatilised ebaausad 
kaubandustavad (sh sellised, mis 
mõjutavad toormaterjalide tarneid), millel 
on kahjustav mõju ELi tööstusele ning 
mille kõrvaldamiseks soodustatud riik ei 
ole midagi ette võtnud. Niisuguste 
ebaausate kaubandustavade puhul, mis on 
WTO lepingute alusel keelatud või 
vaidlustatavad, kohaldatakse käesolevat 
artiklit, toetudes pädeva WTO organi poolt 
eelnevalt langetatud vastavasisulisele 
otsusele;

d) tõsised ja süstemaatilised ebaausad 
kaubandustavad (sh sellised, mis 
mõjutavad toormaterjalide tarneid), millel 
on kahjustav mõju ELi tootjatele ning 
mille kõrvaldamiseks soodustatud riik ei 
ole midagi ette võtnud. Niisuguste 
ebaausate kaubandustavade puhul, mis on 
WTO lepingute alusel keelatud või 
vaidlustatavad, kohaldatakse käesolevat 
artiklit, toetudes pädeva WTO organi poolt 
eelnevalt langetatud vastavasisulisele 
otsusele;

Or. en

Selgitus

Selgesõnaline viide ELi tootjatele (nagu kaitseklauslis) ELi tööstuse asemel.
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Muudatusettepanek 120
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) piirkondlike kalastusorganisatsioonide 
või rahvusvaheliste kokkulepete (mille 
liige EL on) kalavarude kaitset ja 
majandamist käsitlevate eesmärkide tõsine 
ja süstemaatiline rikkumine.

e) piirkondlike kalastusorganisatsioonide 
või rahvusvaheliste kokkulepete (mille 
liige EL on) kalavarude kaitset ja 
majandamist käsitlevate eesmärkide tõsised 
rikkumised.

Or. en

Selgitus

Varasemad kogemused näitavad, et võib osutuda raskeks tõestada tõsiste rikkumiste 
süstemaatilist iseloomu ja nii jäävad need karistuseta. Käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on tagada, et nüüdsest võivad tõsistel rikkumistel olla rasked tagajärjed.

Muudatusettepanek 121
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) piirkondlike kalastusorganisatsioonide 
või rahvusvaheliste kokkulepete (mille 
liige EL on) kalavarude kaitset ja 
majandamist käsitlevate eesmärkide tõsine
ja süstemaatiline rikkumine.

e) piirkondlike kalastusorganisatsioonide 
või rahvusvaheliste kokkulepete (mille 
liige EL on) kalavarude kaitset ja 
majandamist käsitlevate eesmärkide tõsine 
rikkumine.

Or. en

Selgitus

Väga raske on „süstemaatilisuse” mõistele leida üldiselt aktsepteeritavat definitsiooni. 
Järelikult ei tuleks seda selguse huvides kasutada.



AM\889586ET.doc 59/109 PE480.597v01-00

ET

Muudatusettepanek 122
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) loomade kaitse osas nõukogu 24. 
septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 
1099/2009 (mis käsitleb loomade kaitset 
surmamisel) ja/või nõukogu 22. detsembri 
2004. aasta määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis 
käsitleb loomade kaitset vedamise ja 
sellega seonduvate toimingute ajal) tõsine 
rikkumine.

Or. en

Selgitus

Loomade kaitse on sätestatud ELi poliitikates.

Muudatusettepanek 123
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) loomade kaitse osas nõukogu 24. 
septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 
1099/2009 (mis käsitleb loomade kaitset 
surmamisel) ja/või nõukogu 22. detsembri 
2004. aasta määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis 
käsitleb loomade kaitset vedamise ja 
sellega seonduvate toimingute ajal) tõsine 
rikkumine.

Or. en

Selgitus

Loomade kaitse on sätestatud ELi poliitikates.
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Muudatusettepanek 124
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) loomade kaitse osas nõukogu 24. 
septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 
1099/2009 (mis käsitleb loomade kaitset 
surmamisel) ja/või nõukogu 22. detsembri 
2004. aasta määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis 
käsitleb loomade kaitset vedamise ja 
sellega seonduvate toimingute ajal) tõsine 
rikkumine.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab artikli 19 lõike 1 
kohase eeldatava rikkumise puhul arvesse 
teavet Euroopa Parlamendilt või 
kolmandatelt osapooltelt, kaasa arvatud 
ametiühingud ja kodanikuühiskond.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks saada teavet paljudelt sidusrühmadelt.
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Muudatusettepanek 126
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Lõigetes 9 ja 10 nimetatud juhtudel 
põhineb otsus saadud tõenditel ja see 
avaldatakse viivitamata.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada menetluse läbipaistvus kõigis etappides.

Muudatusettepanek 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui komisjon teeb otsuse ajutise 
peatamise kohta, jõustub see otsus kuus 
kuud pärast selle vastuvõtmist.

11. Kui komisjon teeb otsuse ajutise 
peatamise kohta, jõustub see otsus kuus 
kuud pärast vastava delegeeritud akti 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et artikli 19 lõikes 1 
osutatud tariifsete soodustuste ajutise 
peatamise põhjendused on kehtivuse 
kaotanud, taaskehtestab ta artikli1 lõikes 2 
osutatud sooduskordade alusel antavad 
tariifsed soodustused. Sel eesmärgil
antakse komisjonile artiklis 36 sätestatud 
korras volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte II, III või IV lisa (vastavalt 
vajadusele) muutmiseks.

Kui komisjon leiab, et artikli 19 lõikes 1 
osutatud tariifsete soodustuste ajutise 
peatamise põhjendused on kehtivuse 
kaotanud, antakse talle artiklis 36 
sätestatud korras volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte II, III või IV lisa
(vastavalt vajadusele) muutmiseks
eesmärgiga taaskehtestada artikli 1 lõikes 
2 osutatud sooduskordade alusel antavad 
tariifsed soodustused.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ajutine peatamine ei kesta kauem kui 
kuus kuud. Selle ajavahemiku lõppedes 
võtab komisjon artikli 38 lõikes 4 
sätestatud kiirmenetluse korras vastu 
otsuse ajutine peatamine kas lõpetada või 
selle kestust pikendada.

6. Ajutine peatamine ei kesta kauem kui 
kuus kuud. Hiljemalt selle ajavahemiku 
lõppedes võtab komisjon artikli 38 lõikes 4 
sätestatud kiirmenetluse korras vastu 
otsuse ajutine peatamine kas lõpetada või 
selle kestust pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artiklis 36 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada
üldiste kaitsemeetmete vastuvõtmisega 
seotud menetlust, eelkõige tähtaegu, 
osapoolte õigusi, konfidentsiaalsust, 
avalikustamist, kontrollkäike ja
läbivaatamist käsitlevad eeskirjad.

4. Üldiste kaitsemeetmete vastuvõtmisega 
seotud menetlust, eelkõige tähtaegu, 
osapoolte õigusi, konfidentsiaalsust, 
avalikustamist, kontrollkäike ja
läbivaatamisi käsitlevad eeskirjad
kehtestatakse seadusandliku 
tavamenetlusega.

Or. en

Selgitus

Kaitsemenetluse eeskirju kehtestavad kaasseadusandjad. Puudub vajadus nende volituste 
delegeerimiseks komisjonile.

Muudatusettepanek 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Uurimine, sh artiklites 25, 26 ja 27 
osutatud menetlustoimingud, viiakse lõpule
12 kuu jooksul selle algatamisest.

4. Uurimine, sh artiklites 25, 26 ja 27 
osutatud menetlustoimingud, viiakse lõpule
kaheksa kuu jooksul selle algatamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Uurimine, sh artiklites 25, 26 ja 27 
osutatud menetlustoimingud, viiakse lõpule
12 kuu jooksul selle algatamisest.

4. Uurimine, sh artiklites 25, 26 ja 27 
osutatud menetlustoimingud, viiakse lõpule
kuue kuu jooksul selle algatamisest.
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Erandlikel asjaoludel, nagu näiteks 
ebatavaliselt suur arv huvitatud pooli või 
keerukad turuolukorrad, võib seda 
tähtaega pikendada kolme kuu võrra. 
Komisjon teavitab kõiki huvitatud pooli 
mis tahes sellisest pikendamisest ning 
selgitab pikendamise põhjusi.

Or. es

Selgitus

12 kuud on liiga pikk aeg. Mõistlikum oleks kehtestada kuuekuuline tähtaeg, koos 
võimalusega pikendada seda erandlikel asjaoludel kolme kuu võrra.

Muudatusettepanek 133
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel, kus Euroopa 
Liidu tootjate majandusliku ja/või 
finantsolukorra halvenemist oleks raske 
heastada, antakse komisjonile volitused 
võtta artikli 38 lõikes 4 sätestatud 
kiirmenetluse korras vastu viivitamatult 
kohaldatavad rakendusaktid, millega 
taaskehtestatakse ühise tollitariifistiku 
tavapärased maksumäärad kuni 12 kuuks.

Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel, mis on seotud
Euroopa Liidu tootjate majandusliku ja/või 
finantsolukorra halvenemisega, ning kui 
ajutiste kaitsemeetmete rakendamisega 
viivitamine võib põhjustada kahju, mida
oleks raske heastada, antakse komisjonile 
volitused võtta artikli 38 lõikes 4 sätestatud 
kiirmenetluse korras vastu viivitamatult 
kohaldatavad rakendusaktid, millega 
taaskehtestatakse ühise tollitariifistiku 
tavapärased maksumäärad kuni 12 kuuks.

Or. es

Muudatusettepanek 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27



AM\889586ET.doc 65/109 PE480.597v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks 
tehtud, et artikli 22 lõikes 1 sätestatud 
tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon
artikli 38 lõikes 3 sätestatud
kontrollimenetluse korras vastu otsuse 
uurimise ja menetluse lõpetamise kohta.
See otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas. Uurimine loetakse lõpetatuks, kui 
otsust ei avaldata artikli 24 lõikes 4 
osutatud tähtaja jooksul ning mis tahes 
kiireloomulised ennetusmeetmed kaotavad 
automaatselt kehtivuse.

Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks 
tehtud, et artikli 22 lõikes 1 sätestatud 
tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon 
artikli 38 lõikes 2 sätestatud
nõuandemenetluse korras vastu otsuse 
uurimise ja menetluse lõpetamise kohta.
See otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas. Uurimine loetakse lõpetatuks, kui 
otsust ei avaldata artikli 24 lõikes 4 
osutatud tähtaja jooksul ning mis tahes 
kiireloomulised ennetusmeetmed kaotavad 
automaatselt kehtivuse.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I 
jao kohaldamist, kaotab komisjon oma 
algatusel ning artikli 38 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse korras iga aasta 
1. jaanuaril GSP 11 b jaotise toodete ning 
kombineeritud nomenklatuuri koodide 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000, ja 38249097 alla 
kuuluvate toodete suhtes kehtestatud 
tariifsed soodustused, millele on osutatud
artiklites 7 ja 13, kui need tooted (loetletud 
vastavalt V või IX lisas) on pärit 
soodustatud riigist ja nende koguimport:

1. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki I 
jao kohaldamist, kaotab komisjon oma 
algatusel ning artikli 38 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse korras iga aasta 
1. jaanuaril GSP 11 a ja 11 b jaotise
toodete ning kombineeritud nomenklatuuri 
koodide 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000, ja 38249097 alla 
kuuluvate toodete suhtes kehtestatud 
tariifsed soodustused, millele on osutatud
artiklites 7 ja 12, kui need tooted (loetletud 
vastavalt V või IX lisas) on pärit 
soodustatud riigist ja nende koguimport:

Or. it

Muudatusettepanek 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 10 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. it

Muudatusettepanek 137
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 12,5 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. en

Muudatusettepanek 138
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 12,5 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. en

Muudatusettepanek 139
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 12,5 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. en

Muudatusettepanek 140
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 12,5 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. en

Selgitus

Impordimahtude suurenemine 15 % põhjustaks Euroopa tööstusele kahju, mida ei 
kompenseeriks ka kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 141
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 12,5 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. en

Muudatusettepanek 142
Niccolò Rinaldi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 12,5 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. en

Selgitus

Impordimahu kasv 15 % aastas on väga suur. Sellise tasemega kahju ELi tööstusele ei suuda 
ka kaitsemeetmed kompenseerida.

Muudatusettepanek 143
Mário David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvab mahult vähemalt 15 % eelmise 
aastaga võrreldes või

a) kasvab mahult vähemalt 12,5 % eelmise 
aastaga võrreldes või

Or. en

Selgitus

Peame impordimahu kasvu 15 % aastas liiga suureks. Sellise tasemega negatiivset mõju ELi 
tööstusele ei suuda ka kaitsemeetmed kompenseerida.

Muudatusettepanek 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ületab I lisas loetletud kõikidest riikidest 
ja kõikidelt territooriumidelt pärit GSP
11 b jaotise toodete puhul mis tahes 
kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku 

b) ületab II lisas loetletud kõikidest 
riikidest ja kõikidelt territooriumidelt pärit 
GSP 11 a ja 11 b jaotise toodete puhul mis 
tahes kaheteistkümne kuu pikkuse 
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jooksul IV lisa punktis 2 nimetatud osa 
Euroopa Liitu saabuvate GSP 11 b jaotise
toodete impordi väärtusest.

ajavahemiku jooksul VI lisa punktis 2 
nimetatud osa Euroopa Liitu saabuvate 
GSP 11 a ja 11 b jaotise toodete impordi 
väärtusest.

Or. it

Muudatusettepanek 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 6 %.

Or. it

Muudatusettepanek 146
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi keskmine 
osatähtsus Euroopa Liitu ei ületa 8 %
nende toodete impordi koguväärtusest 
kõigist GSP raames soodustatud riikidest 
Euroopa Liitu kolmel järjestikusel aastal.

Or. es
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Selgitus

Komisjoni ettepanekust ei selgu, kas protsentuaalse osatähtsuse arvutamise aluseks on ELi 
koguimport või ainult impordimaht soodustatud süsteemi alusel, nii nagu see on praegu 
kehtivas määruses.

Muudatusettepanek 147
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 6 %.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 6 %.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Paweł Zalewski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 6 %.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 4 %.

Or. en

Selgitus

8 protsendi kriteerium kujutab endast märkimisväärselt suurt osatähtsust ELi sooduskorraga 
hõlmatud impordist ja hõlmab vaid mõningaid olulise tähtsusega importtooteid. Kaitseklauslit 
tuleks tugevdada, vähendades künnist 8 protsendilt 4 protsendile.

Muudatusettepanek 151
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
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raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 4 %.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
kelle artikli 29 lõikes 1 viidatud 
asjaomaste toodete osatähtsus ei ületa 6 %
V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud samade toodete impordist
Euroopa Liitu.

Or. en

Selgitus

8 protsendi kriteerium kujutab endast märkimisväärselt suurt osatähtsust ELi sooduskorraga 
hõlmatud impordist ja hõlmab vaid mõningaid olulise tähtsusega importtooteid. Kaitseklauslit 
tuleks tugevdada, vähendades künnist 8 protsendilt 6 protsendile. Muudatusettepanek 
täpsustab ka asjaolu, et kaitsemeetmete konkreetsetele toodetele kohaldamise tingimused 
peaksid olema seotud nende toodete põhjustatud objektiivsete häiretega, mitte globaalse 
kaubanduse suundumustega, mis hõlmavad ka häiretega mitteseotud tooteid.

Muudatusettepanek 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 

2. Lõiget 1 ei kohaldata EBA erikorra 
raames soodustatud ega riikide suhtes, 
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kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 8 %.

kelle V või IX lisas (vastavalt vajadusele) 
loetletud toodete impordi osa Euroopa 
Liitu ei ületa 6 %.

Or. en

Selgitus

Kaitseklauslit ei kohaldata riikide suhtes, kelle osatähtsus ei ületa 8 % V või IX lisas loetletud 
toodete impordist Euroopa Liitu. Seetõttu kohaldatakse spetsiaalset kaitseklauslit ainult 
mõningatele olulise tähtsusega importtoodetele. Meie arvates on vajalik kaitsemeedet 
tugevdada, vähendades künnist 8 protsendilt 6 protsendile, suurendades sellega 
riikide/toodete arvu.

Muudatusettepanek 154
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähim arenenud piirkonnas asuv 
arenguriik liigitatakse määruse (EMÜ) nr 
2454/93 artikli 67 punkti a tähenduses kui 
„soodustatud riik”.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik integreeritus on vähim arenenud riikide jaoks väga oluline.

Muudatusettepanek 155
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Vähim arenenud piirkond on 
määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 67 
punkti k tähenduses piirkondlik rühm.

Or. en

Selgitus

Üldine soodustuste kava ei peaks juurutama eri turulepääsu reegleid ja päritolureeglite 
piirkondlikku kumulatsiooni piirkondades, kus enamik liikmetest kuulub vähim arenenud 
riikide hulka. Seetõttu tuleks vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav erikord laiendada 
,,vähim arenenud piirkondadele” ja neis piirkondades tuleks lubada päritolureeglite 
piirkondlikku kumulatsiooni.

Muudatusettepanek 156
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid edastavad komisjonile iga 
kuu ning mitte hiljem kui kolme kuu 
möödumisel kõnealusest lubamisest 
üksikasjalikud andmed tariifsete 
soodustuste alusel vabasse ringlusse 
lubatud toodete koguste ja väärtuse kohta.

5. Liikmesriigid edastavad komisjonile iga 
kuu ning mitte hiljem kui kolme kuu 
möödumisel kõnealusest lubamisest 
üksikasjalikud andmed tariifsete 
soodustuste alusel vabasse ringlusse 
lubatud toodete koguste ja väärtuse kohta.
Komisjon esitab nimetatud teavet 
sisaldava aruande Euroopa Parlamendile
ja nõukogule.

Or. es

Muudatusettepanek 157
Emilio Menéndez del Valle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid edastavad komisjonile iga 
kuu ning mitte hiljem kui kolme kuu 
möödumisel kõnealusest lubamisest 
üksikasjalikud andmed tariifsete 
soodustuste alusel vabasse ringlusse 
lubatud toodete koguste ja väärtuse kohta.

5. Liikmesriigid edastavad komisjonile iga 
kuu ning mitte hiljem kui kolme kuu 
möödumisel kõnealusest lubamisest 
üksikasjalikud andmed tariifsete 
soodustuste alusel vabasse ringlusse 
lubatud toodete koguste ja väärtuse kohta.
Komisjon esitab nimetatud teabe alusel 
kord kvartalis aruande Euroopa 
Parlamendile ja liikmesriikidele.

Or. es

Muudatusettepanek 158
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19, 20 ja 22 osutatud volitused 
delegeeritakse määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artiklites 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19 ja 20 osutatud volitused delegeeritakse 
määramata ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Teksti kohandamiseks muudatusettepanekuga artikli 22 lõike 4 kohta.

Muudatusettepanek 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas lõikega 2, jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kahe kuu võrra pikendada.

4. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas lõikega 2, jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kuue kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kahe kuu võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas lõikega 2, jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kahe kuu võrra pikendada.

4. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas lõikega 2, jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu 
jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral nelja kuu võrra pikendada.

Or. de
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Muudatusettepanek 161
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni 
nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt 
vastuväiteid. Kui käesoleva artikli alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehakse, esitatakse põhjendused 
kiirmenetluse kasutamise kohta.

1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad kaks 
kuud pärast nende teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning
neid kohaldatakse seni, kuni nende suhtes 
ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid Kui 
käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks 
tehakse, esitatakse põhjendused 
kiirmenetluse kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida segadust ja komplikatsioone mõlema partnerriigi ja Euroopa importijate 
jaoks, peaks delegeeritud õigusakt jõustuma ainult juhul, kui on selge, et kummalgi 
kaasseadusandjal pole sellele vastuväiteid.

Muudatusettepanek 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse 
artikliga 5.

4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse 
artikliga 4.

Or. en
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Muudatusettepanek 163
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab iga kahe aasta järel
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande sooduskorra mõju kohta, mis 
hõlmab kahte viimast aastat ning milles
käsitletakse kõiki artikli 1 lõikes 2 osutatud 
sooduskordasid.

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule igal aastal aruande käesoleva 
määruse rakendamise ja jõustamise kohta. 
Aruandes käsitletakse kõiki artikli 1 lõikes 
2 osutatud sooduskordasid, sh 
kaubandustõkkeid puudutavaid kohustusi, 
ja esitatakse kokkuvõtlik statistika ja 
ülevaade kaubanduse arengu kohta 
soodustatud riikide ja territooriumidega.

2. Üldiste soodustuste komitee ja Euroopa 
Parlament analüüsivad nimetatud 
aruande põhjal kava mõju. Euroopa 
Parlament võib kutsuda komisjoni oma 
vastutava komisjoni koosolekule 
tutvustama ja selgitama mis tahes 
käesoleva määruse täitmisega seotud 
küsimusi.
3. Komisjon avaldab aruande hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast selle esitamist 
üldiste soodustuste komiteele ja Euroopa 
Parlamendile.

Or. es

Selgitus

On oluline, et määruses oleks selgelt kindlaks määratud aruandekohustus Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kava kohaldatakse kaheksa aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Keith Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittet
undlik

S-1a 02 0208 90 70 Konnakoivad NS

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittet
undlik

S-1a 02 välja jäetud välja jäetud välja jäetud

Or. en

Selgitus

Konnakoibade tootmine on tuntud oma julmuse poolest ning ei peaks enam saama kasutada 
staatust „mittetundlik” ja seega ka tollimaksuvaba staatust.

Muudatusettepanek 166
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek
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Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetu
ndlik

S-1a 02 0208 90 70 Konnakoivad NS

Muudatusettepanek
Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetu

ndlik

S-1a 02 0208 90 70 Konnakoivad S

Or. en

Selgitus

Konnakoibade tootmine on tuntud oma julmuse poolest ning ei peaks enam saama kasutada 
staatust „mittetundlik” ja seega ka tollimaksuvaba staatust.

Muudatusettepanek 167
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/m
ittetundlik

S-1b 03 ex grupp 3
Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi
0301 10 90 tooted

S

S-2a 06 ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; 
taimesibulad, -juured jms; lõikelilled 
ja dekoratiivne taimmaterjal, v.a 
alamrubriigi 0604 91 40 tooted

S

S-6a 29 ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende 
halogeen-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosoderivaadid; v.a alamrubriigi 
2905 45 00 toode ja v.a 
alamrubriikide 2905 43 00 ja 
2905 44 tooted

S

S-11b 62 Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a 
silmkoelised või heegeldatud S

S-12a 64 Grupp 64 Jalatsid, kedrid jms tooted; nende 
osad S
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Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetu
ndlik

S-1b 03 ex grupp 3

Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriikide
0301 10 90, 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 ja 0307 59 10 tooted

S

S-2a 06 ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; 
taimesibulad, -juured jms; lõikelilled 
ja dekoratiivne taimmaterjal, v.a 
alamrubriikide 0604 91 40, 0602 10 
90 ja 0603 11 00 tooted

S

S-6a 29 ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende 
halogeen-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosoderivaadid; v.a alamrubriigi 
2905 45 00 toode ja v.a 
alamrubriikide 2905 11 00, 2905 43 
00 ja 2905 44 tooted

S

S-11b 62 Grupp 62
Rõivad ja rõivamanused, v.a 
silmkoelised või heegeldatud, v.a 
alamrubriigi 6212 10 90 tooted

S

S-12a 64 Grupp 64
Jalatsid, kedrid jms tooted; nende 
osad, v.a alamrubriikide 6403 99 96 
ja 6403 99 98 tooted

S

Or. en

Muudatusettepanek 168
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/m
ittetundlik

ex grupp 3
Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi 0301 
10 90 tooted

S
S-1b 03

0301 10 90 Elusad dekoratiivsed merekalad NS

S-2a 06 ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; 
taimesibulad, -juured jms; lõikelilled 
ja dekoratiivne taimmaterjal, v.a 
alamrubriigi 0604 91 40 tooted

S
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0604 91 40 Värsked okaspuuoksad NS

ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende 
halogeen-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosoderivaadid; v.a alamrubriigi 
2905 45 00 toode ja v.a 
alamrubriikide 2905 43 00 ja 
2905 44 tooted

S
S-6a 29

29054500 Glütserool NS

S-11b 62 Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a 
silmkoelised või heegeldatud S

S-12a 64 Grupp 64 Jalatsid, kedrid jms tooted; nende 
osad

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetu
ndlik

S-1b 03 ex grupp 3

Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi 0301 
10 90 tooted ja v.a alamrubriikide 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
ja 0307 59 10 tooted

S

0301 10 90 Elusad dekoratiivsed merekalad NS

S-2a 06 ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; 
taimesibulad, -juured jms; lõikelilled 
ja dekoratiivne taimmaterjal, v.a 
alamrubriigi 0604 91 40 tooted ja 
v.a alamrubriikide 0602 10 90 ja 
0603 11 00 tooted

S

0604 91 40 Värsked okaspuuoksad NS

ex 2905
Atsüklilised alkoholid, nende 
halogeen-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosoderivaadid; v.a 

S

alamrubriigi 2905 45 00 toode ja v.a 
alamrubriikide 2505 11 00, 2905 43 
00 ja 2905 44 tooted

S-6a 29

29054500 Glütserool NS

S-11b 62 Grupp 62
Rõivad ja rõivamanused, v.a 
silmkoelised või heegeldatud, v.a 
alamrubriigi 6212 10 90 tooted

S

S-12a 64 Grupp 64
Jalatsid, kedrid jms tooted; nende 
osad, v.a alamrubriikide 6403 99 96 
ja 6403 99 98 tooted

Or. en
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Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference margin 
guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise aims at 
identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP countries.

Muudatusettepanek 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/m
ittetundlik

ex grupp 3
Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi 0301 10 90 
tooted

S
S-1b 03

0301 10 90 Elusad dekoratiivsed merekalad NS

ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -
juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne 
taimmaterjal, v.a alamrubriigi 0604 91 40 
tooted

S
S-2a 06

0604 91 40 Värsked okaspuuoksad NS

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetu
ndlik

ex grupp 3

Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi 0301 10 
90 tooted ja v.a alamrubriikide 0304 29 
01, 0306 13 50, 0306 13 80 ja 0307 59 10 
tooted

S
S-1b 03

0301 10 90 Elusad dekoratiivsed merekalad NS

S-2a 06 ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -
juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne 
taimmaterjal, v.a alamrubriigi 0604 91 40 
tooted ja v.a alamrubriikide 0602 10 90 
ja 0603 11 00 tooted

S
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0604 91 40 Värsked okaspuuoksad NS

Or. en

Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Muudatusettepanek 170
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/m
ittetundlik

S-2a 06 ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; 
taimesibulad, -juured jms; lõikelilled 
ja dekoratiivne taimmaterjal, v.a 
alamrubriigi 0604 91 40 tooted

S

S-4b 18 Grupp 18 Kakao ja kakaotooted S

S-4c 24 Grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud 
tubakaasendajad S

S-6a 38 ex grupp 
39

Plast ja plasttooted, v.a rubriikide 
3901, 3902, 3903 ja 3904, 
alamrubriikide 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 ja 3907 99, 
rubriikide 3908 ja 3920 ning 
alamrubriikide ex 3921 90 10 ja 
3923 21 00 tooted

NS

S-11a 52 Grupp 52 Puuvill S

S-11b 61
Grupp 61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad 

ning rõivamanused (trikootooted) S

S-16 85 ex grupp 
85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende 
osad; helisalvestus- ja 
taasesitusseadmed, telepildi ja -heli 
salvestus- ja taasesitusseadmed, 

NS
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nende osad ja tarvikud, v.a 
alamrubriikide 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11–
8519 81 45, 8519 81 85, 
8519 89 11–8519 89 19, rubriikide 
8521, 8525 ja 8527, alamrubriikide 
8528 49, 8528 59 ja 8528 69–
8528 72, rubriigi 8529 ja 
alamrubriikide 8540 11 ja 8540 12 
tooted

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetu
ndlik

ex grupp 6 Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -
juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne 
taimmaterjal, v.a alamrubriikide 0603 12 
00 ja 0604 91 40 tooted

SS-2a 06

0603 12 00 Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude 
valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked 
nelgid

NS

ex grupp 18 Kakao ja kakaotooted, v.a alamrubriigi 
18040000 tooted

SS-4b 18

18040000 Kakaovõi, -rasv ja -õli NS

ex grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad, 
v.a alamrubriigi 24011060 tooted

SS-4c 24

24011060 Päikese käes kuivatatud idamaine 
tubakas, eemaldamata leherootsudega

NS

S-6a 38 ex grupp 39 Plast ja plasttooted, v.a rubriikide 3901, 
3902, 3903 ja 3904, alamrubriikide 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 80 ja 
3907 99, rubriikide 3908 ja 3920 ning 
alamrubriikide ex 3921 90 10 ja 
3923 21 00 tooted

NS

ex grupp 52 Puuvill, v.a alamrubriigi 5205 12 00 
tooted

SS-11a 52

5205 12 00 Puuvillane lõng (v.a õmblusniit), 
puuvillasisaldusega vähemalt 85 % 
massist, jaemüügiks pakendamata, 
ühekordne lõng kammimata kiududest, 
joontihedusega vähemalt 232,56 
detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi 
(meetriline number üle 14, kuid mitte üle 
43)

NS

S-11b 61 ex grupp 61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning 
rõivamanused (trikootooted), v.a 

S
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alamrubriikide 6107 11 00, 6108 21 00 ja 
6108 22 00 tooted

6107 11 00 Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, 
silmkoelised või heegeldatud, puuvillased

NS

6108 21 00 Naiste ja tüdrukute aluspüksid, 
silmkoelised või heegeldatud, puuvillased

NS

6108 22 00 Naiste ja tüdrukute aluspüksid, 
silmkoelised või heegeldatud, keemilistest 
kiududest

NS

S-16 85 ex grupp 85 Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; 
helisalvestus- ja taasesitusseadmed, 
telepildi ja -heli salvestus- ja 
taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud, 
v.a alamrubriikide 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11–
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–
8519 89 19, 8521 10, rubriikide 8525 ja 
8527, alamrubriikide 8528 49, 8528 59 ja 
8528 69–8528 72, rubriigi 8529 ja 
alamrubriikide 8540 11 ja 8540 12 tooted

NS

Or. en

Selgitus

On ruumi avardada hõlmatud toodete ulatust nii laiuti kui sügavuti. See suurendaks 
arenguriikide jaoks nii arengupotentsiaali kui ka olemasolevate soodustuste väärtust. Need 
tooted on spetsiaalselt valitud nii, et vältida negatiivseid mõjusid vähim arenenud riikide ja 
ELi tööstuse jaoks.

Muudatusettepanek 171
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mi
ttetundlik

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistaatsiapähklid, värsked või kuivatatud, 
lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Piiniapähklid, värsked või kuivatatud, 
lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Greibid, k.a pomelod, värsked või 
kuivatatud NS
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Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mi
ttetundlik

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistaatsiapähklid, värsked või kuivatatud, 
lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata S

S-2b 07 08 0802 90 50 Piiniapähklid, värsked või kuivatatud, 
lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata S

S-2b 07 08 0805 40 00 Greibid, k.a pomelod, värsked või 
kuivatatud S

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek toob kasu Kreeka, Küprose, Itaalia ja Hispaania tootjatele. GSP 
riikidest avaldab muudatusettepanek mõju Hiinale ja Iraanile.

Muudatusettepanek 172
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mi
ttetundlik

S-2c 09 09 0901 12 00 Kohv, röstimata, kofeiinivaba S

S-2c 09 09 0901 21 00 Kohv, röstitud, kofeiiniga S

S-2c 09 09 0901 22 00 Kohv, röstitud, kofeiinivaba S

S-2c 09 09 0901 90 90 Naturaalse kohvi asendajad, mis sisaldavad 
naturaalset kohvi mis tahes vahekorras S

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mi
ttetundlik

S-2c 09 09 0901 12 00 Kohv, röstimata, kofeiinivaba NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Kohv, röstitud, kofeiiniga NS
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S-2c 09 09 0901 22 00 Kohv, röstitud, kofeiinivaba NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Naturaalse kohvi asendajad, mis sisaldavad 
naturaalset kohvi mis tahes vahekorras NS

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annaks võimaluse saada täiendavat lisaväärtust kohvi 
töötlemisega olulistes tootjariikides, selle asemel et töödelda seda Euroopas.

Muudatusettepanek 173
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus
Tundlik/
mittetun
dlik

S-4b 18 Grupp 18 Kakao ja kakaotooted S

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittet
undlik

ex grupp 18 Kakao ja kakaotooted, v.a alamrubriigi 1804 
00 00 tooted S

S-4b 18
1804 00 00 Kakaovõi, -rasv ja -õli NS

Or. en

Muudatusettepanek 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek
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Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus
Tundlik/
mittetun
dlik

ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, 
sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid; v.a 
alamrubriigi 2905 45 00 toode ja v.a 
alamrubriikide 2905 43 00 ja 2905 44 tooted

S
S-6a 29

2905 45 00 Glütserool NS

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mitte
tundlik

S-6a 29 ex 2905 Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, 
nitro- ja nitrosoderivaadid; S

v.a alamrubriigi 2905 45 00 toode ja v.a 
alamrubriikide 2505 11 00, 2905 43 00 ja 2905 
44 tooted

2905 45 00 Glütserool NS

Or. en

Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Muudatusettepanek 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/
mittetun
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dlik

S-11b 62 Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või 
heegeldatud S

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittet
undlik

S-11b 62 Grupp 62
Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või 
heegeldatud, v.a alamrubriigi 6212 10 90 
tooted

S

Or. en

Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Muudatusettepanek 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus
Tundlik/
mittetun
dlik

S-12a 64 Grupp 64 Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad. S

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittet
undlik

S-12a 64 Grupp 64
Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad, v.a 
alamrubriikide 6403 99 96 ja 6403 99 98 
tooted.

S
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Or. en

Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Muudatusettepanek 177
Keith Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittet
undlik

S-16 84 ex grupp 84 Tuumareaktorid, katlad, masinad ja 
mehaanilised seadmed; nende osad, v.a 
alamrubriikide 8401 10 00 ja 8407 21 10 
tooted

NS

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittet
undlik

S-16 välja jäetud välja jäetud välja jäetud välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegemist on äärmiselt tundlike toodetega.

Muudatusettepanek 178
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mi
ttetundlik

S-16 84 ex grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja 
mehaanilised seadmed; nende osad, v.a 
alamrubriikide 8401 10 00 ja 8407 21 10 
tooted

NS

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus Tundlik/mi
ttetundlik

S-16 84 ex grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja 
mehaanilised seadmed; nende osad, v.a 
alamrubriikide 8401 10 00 ja 8407 21 10 
tooted

S

Or. en

Selgitus

Tegemist on äärmiselt tundlike toodetega.

Muudatusettepanek 179
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa − uus tekst

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetund
lik

280519 Leelismetallid ja leelismuldmetallid, muud kui naatrium ja kaltsium NS

280530 Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või 
sulamitena) NS

281820 Alumiiniumoksiid, v.a tehiskorund NS

780199 Alamrubriigis 7801 mujal nimetamata survetöötlemata plii, muu kui NS
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rafineeritud plii

810194 Survetöötlemata volfram, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid NS

810411 Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8% 
massist NS

810419 Survetöötlemata magneesium, v.a 810411 NS

810720 Survetöötlemata kaadmium; pulbrid NS

810820 Survetöötlemata titaan; pulbrid NS

810830 Titaanijäätmed ja -jäägid NS

(Need tooted tuleb lisada – tabelis on näidatud, millisel kujul nad pärast lisamist V lisas välja 
näevad.)

Or. en

Selgitus

Et paljud konkurentsivõimelisema majandusega riigid jäetakse kavast välja, on võimalik kava 
arengupotentsiaali suurendamiseks kohaldusala laiendada. Kohaldusala laiendamisel tuleb 
valida muidugi sellised tooted, mis on kavasse jäävate riikide jaoks arvestatava väärtusega, 
ning samas tuleb vältida vähim arenenud riikide ja ELi tööstuse kahjustamist.

Muudatusettepanek 180
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa − uus tekst

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

CN-kood Kirjeldus Tundlik/mittetun
dlik

020422 Värsked või jahutatud lambaliha jaotustükid, kondiga NS

020423 Värske või jahutatud lambaliha (v.a talleliha), kondita NS

020430 Külmutatud lambatallede rümbad ja poolrümbad NS

020442 Külmutatud lambaliha jaotustükid, kondiga NS

020443 Külmutatud lambaliha jaotustükid, kondita NS

081120

Külmutatud, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või 
muu magusainelisandiga või ilma: vaarikad, põldmurakad, 
mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja punased sõstrad 
ning karusmarjad

NS
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100190 Nisu, v.a kõva nisu; meslin NS

100300 Oder NS

100700 Terasorgo NS

110819 Tärklised (v.a 110811 kuni 110814) NS

160239 Muud tooted või konservid rubriigi 0105 kodulindudest (v.a kalkun ja 
kanad liigist Gallus domesticus) NS

230310 Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, granuleeritud või granuleerimata NS

280519 Leelismetallid ja leelismuldmetallid, muud kui naatrium ja kaltsium NS

280530 Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või 
sulamitena) NS

281820 Alumiiniumoksiid, v.a tehiskorund NS

310221 Ammooniumsulfaat NS

310240 Ammooniumnitraadi segud kaltsiumkarbonaadiga või muude 
anorgaaniliste ainetega, mis ei ole väetised NS

310250 Naatriumnitraat NS

310260 Kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete 
segud NS

320120 Austraalia akaatsia ekstrakt NS

510531 Kašmiirkitse vill, kraasitud või kammitud NS

780199 Alamrubriigis 7801 mujal nimetamata survetöötlemata plii, muu kui 
rafineeritud plii NS

810194 Survetöötlemata volfram, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid NS

810411 Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8% 
massist NS

810419 Survetöötlemata magneesium (v.a 810411) NS

810720 Survetöötlemata kaadmium; pulbrid NS

810820 Survetöötlemata titaan; pulbrid NS

810830 Titaanijäätmed ja -jäägid NS

(Need tooted tuleb lisada – tabelis on näidatud, millisel kujul nad pärast lisamist V lisas välja 
näevad.)

Or. en

Selgitus

On ruumi avardada hõlmatud toodete ulatust nii laiuti kui sügavuti. See suurendaks 
arenguriikide jaoks nii arengupotentsiaali kui ka olemasolevate soodustuste väärtust. Need 
tooted on spetsiaalselt valitud nii, et vältida negatiivseid mõjusid vähim arenenud riikide ja 
ELi tööstuse jaoks.
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Muudatusettepanek 181
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 sätteid kohaldatakse, kui artikli 
8 lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 17,5 %.

1. Artikli 8 sätteid kohaldatakse, kui artikli 
8 lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 15 %.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. es

Selgitus

Nimetatud toodete astmestamise künnist tuleks langetada 10 protsendini, kuna väljapakutav 
künnis on liiga kõrge ja võib kujutada ohtu ELi tööstusele. Tekstiilitööstus on üks esimesi 
töötlevaid tööstusharusid, mis arengumaades välja arendatakse. See tähendab, et 
importtoodang saabub ELi korraga mitmest riigist, mis asetab meie tekstiilitööstuse tugeva 
surve alla.

Muudatusettepanek 183
Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Paweł Zalewski

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 12,5 %.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas tekstiilisektori strateegilist rolli esimese sammuna vähim arenenud riikide 
arengus ning tekstiilitööstuse mõju VI lisas kavandatud künnisele, tuleks jaotiste 11 a ja 11 b 
suhtes ette näha madalam astmestamise künnis (10 %).

Muudatusettepanek 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. it

Muudatusettepanek 188
Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
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lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas tekstiilisektori strateegilist rolli esimese sammuna vähim arenenud riikide 
arengus ning tekstiilitööstuse mõju VI lisas kavandatud künnisele, tuleks jaotiste 11 a ja 11 b 
suhtes ette näha madalam astmestamise künnis (10 %).

Muudatusettepanek 189
Emilio Menéndez del Valle

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. es

Muudatusettepanek 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 14,5 %.

2. Artikli 8 sätteid kohaldatakse GSP 
jaotiste 11 a ja 11 b suhtes, kui artikli 8 
lõikes 1 osutatud protsentuaalne osa on 
suurem kui 10 %.

Or. en

Selgitus

Arvestades tekstiilitööstuse mõju VI lisas kavandatud künnisele ning pidades silmas 
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tekstiilisektori strateegilist rolli esimese sammuna vähim arenenud riikide arengus, teeme 
ettepaneku näha jaotiste 11 a ja 11 b suhtes ette madalam astmestamise künnis (10%).

Muudatusettepanek 191
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III peatüki kohaldamise kord Artikli 4 ja III peatüki kohaldamise kord

Or. en

Selgitus

Ka haavatavad üle keskmise sissetulekuga riigid peaksid saama kasu üldistest soodustustest, 
juhul kui nad ei saa seda GSP+ alusel.

Muudatusettepanek 192
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III peatükis tähendab haavatav riik riiki, 1. Artiklis 4 ja III peatükis tähendab 
haavatav riik riiki,

Or. en

Selgitus

Ka haavatavad üle keskmise sissetulekuga riigid peaksid saama kasu üldistest soodustustest, 
juhul kui nad ei saa seda GSP+ alusel.
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Muudatusettepanek 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 2 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 1 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 2 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 1 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

Or. es

Selgitus

Haavatavuse künnise tõstmine 2 protsendile ei ole põhjendatud. See on ülemäärane ja võib 
avaldada negatiivset mõju konkureerivatele vähim arenenud riikidele ning lõppkokkuvõttes ka 
Euroopa tööstusele.

Muudatusettepanek 195
Laima Liucija Andrikienė
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 2 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 1 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 2 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 1 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Impordi osatähtsuse kriteerium peab jääma 1 protsendile, mitte tõusma 2 protsendini. 
Komisjoni välja pakutud 2%-line künnis võimaldaks juba konkurentsivõimelistel riikidel 
saada kasu GSP+ alusel, seades seega ohtu vähim arenenud riikide poolt saadava kasu.

Muudatusettepanek 197
Elisabeth Köstinger
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 2 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 1 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Emilio Menéndez del Valle

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 2 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 1 %-
line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 2 %-

b) mille IX lisas loetletud toodete impordi 
väärtus Euroopa Liitu on väiksem kui 1 %-
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line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

line künnisväärtus IX lisas loetletud, II 
lisas nimetatud riikidest pärit toodete kogu 
Euroopa Liitu suunduva impordi 
keskmisest väärtusest kolme viimase 
järjestikuse aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Impordi osatähtsuse kriteerium peab jääma 1 protsendile, mitte tõusma 2 protsendini, nagu 
on komisjoni ettepanek. 2%-line künnis võimaldaks juba konkurentsivõimelistel riikidel saada 
kasu GSP+ alusel, seades seega ohtu vähim arenenud riikide poolt saadava kasu.

Muudatusettepanek 200
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – A osa – punktid 15 a ja 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. Tuumarelva leviku tõkestamise 
leping (1968)
15 b. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
Rooma statuut (1998)

Or. en

Muudatusettepanek 201
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – B osa – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsioon (1982) 
piirialade kalavarude ja siirdekalade 
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kaitse ja majandamise kohta

Or. en

Muudatusettepanek 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-1b 03 Grupp 3 Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-1b 03 Grupp 3
Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi 0306 13 50 
tooted

Or. en

Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Muudatusettepanek 203
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel
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Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-1b 03 Grupp 3 Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud 

S-4c 24 Grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud 
tubakaasendajad

61 Grupp 61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad 
ning rõivamanused (trikootooted)

62 Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a 
silmkoelised või heegeldatudS-11b

63 Grupp 63
Muud tekstiilist valmistooted; 
komplektid; kantud rõivad ja 
kasutatud tekstiiltooted; kaltsud

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-1b 03 Grupp 3
Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi 
0306 13 50 tooted

S-4c 24 Grupp 24
Tubakas ja tööstuslikud 
tubakaasendajad, v.a alamrubriigi 
2401 20 35 tooted

61 Grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad 
ning rõivamanused (trikootooted), 
v.a alamrubriikide 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99 
ja 6110 30 99 tooted

62 Grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a 
silmkoelised või heegeldatud, v.a 
alamrubriikide 6203 42 31, 6203 42 
35 ja 6205 20 00 tooted

S-11b

63 Grupp 63

Muud tekstiilist valmistooted; 
komplektid; kantud rõivad ja 
kasutatud tekstiiltooted; kaltsud, v.a 
alamrubriikide 6302 21 00, 6302 31 
00 ja 6302 60 00 tooted

Or. en

Muudatusettepanek 204
Paweł Zalewski
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Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-1b 03 Grupp 3 Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud 

S-4c 24 Grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud 
tubakaasendajad

61 Grupp 61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad 
ning rõivamanused (trikootooted)

S-11b
62 Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a 

silmkoelised või heegeldatud

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-1b 03 Grupp 3
Kalad ja vähid, limused ja muud 
veeselgrootud, v.a alamrubriigi 
0306 13 50 tooted

S-4c 24 Grupp 24
Tubakas ja tööstuslikud 
tubakaasendajad, v.a alamrubriigi 
2401 20 35 tooted

61 Grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad 
ning rõivamanused (trikootooted), 
v.a alamrubriikide 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99 
ja 6110 30 99 tootedS-11b

62 Grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a 
silmkoelised või heegeldatud, v.a 
alamrubriikide 6203 42 31, 6203 42 
35 ja 6205 20 00 tooted

Or. en

Selgitus

Mõjuhinnangust selgub, et GSP määrusega saaks veelgi suurendada vähim arenenud riikide 
ekspordivõimalusi, vähendades otsest konkurentsi uute „potentsiaalsete” GSP+ erikorra 
raames (konkreetselt Filipiinide ja Pakistani) ja EBA raames soodustatud riikide vahel. 
Muudatusettepanekuga soovitakse jätta IX lisast välja esimesed 10 tariifirida, mida 
ekspordivad EBA raames soodustatud riigid otseses konkurentsis uute potentsiaalsete GSP+ 
raames soodustatud riikidega. Selle eesmärgiks on määrata kindlaks EBA riikide ekspordi 
need sektorid, milles on tugev uute GSP+ riikide poolne konkurents.
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Muudatusettepanek 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-4c 24 Grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad

Muudatusettepanek
Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-4c 24 Grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad, v.a 
alamrubriigi 2401 20 35 tooted

Or. en

Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Muudatusettepanek 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

61 Grupp 61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning 
rõivamanused (trikootooted)

62 Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või 
heegeldatud

S-11b

63 Grupp 63 Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; 



PE480.597v01-00 108/109 AM\889586ET.doc

ET

kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; 
kaltsud

Muudatusettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

61

Grupp 61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning 
rõivamanused (trikootooted), v.a 
alamrubriikide 6105 10 00, 6109 10 00, 6110 
20 91, 6110 20 99 ja 6110 30 99 tooted

62

Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või 
heegeldatud, v.a alamrubriikide 6203 42 31, 
6203 42 35 ja 6205 20 00 tooted

S-11b

63

Grupp 63 Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; 
kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; 
kaltsud, v.a alamrubriikide 6302 21 00, 6302 
31 00 ja 6302 60 00 tooted

Or. en

Selgitus

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (e.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Muudatusettepanek 207
Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel
Komisjoni ettepanek

Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-16 84 Grupp 84 Tuumareaktorid, katlad, masinad ja 
mehaanilised seadmed ja nende osad
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Muudatusettepanek
Jaotis Grupp CN-kood Kirjeldus

S-16 välja jäetud välja jäetud välja jäetud

Or. en

Selgitus

GSP+ erikorraga ei pea ergutama tuumatööstuse ümberpaigutamist arengumaadesse.


