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Tarkistus 25
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unioni pyrkii määrittelemään 
ja toteuttamaan toimintaa tavoitteenaan 
edistää kehitysmaiden talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksenaan poistaa köyhyys.

(3) Euroopan unioni pyrkii määrittelemään 
ja toteuttamaan toimintaa tavoitteenaan 
edistää kehitysmaiden talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä ensisijaisena
tarkoituksenaan poistaa köyhyys ja 
myötävaikuttaa vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Tekstissä viitataan kehitysmaita koskevan EU:n politiikan keskeisimpiin tavoitteisiin.

Tarkistus 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yleisen tullietuusjärjestelmän 
soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 
alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o
732/2008 , jonka voimassaoloa on jatkettu 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
muuttamista koskevalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
No…… , säännellään yleisen 
tullietuusjärjestelmän, jäljempänä 'GSP-

(6) Yleisen tullietuusjärjestelmän 
soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 
alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 
732/2008, jonka voimassaoloa on jatkettu 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
muuttamista koskevalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
No…… , säännellään yleisen 
tullietuusjärjestelmän, jäljempänä 'GSP-
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järjestelmä', soveltamista, kunnes tätä 
asetusta aletaan soveltaa. Sen jälkeen GSP-
järjestelmän soveltamista olisi jatkettava 
ilman voimassaolon päättymispäivää.
GSP-järjestelmää tarkastellaan kuitenkin 
viisi vuotta sen voimaantulon jälkeen.

järjestelmä', soveltamista, kunnes tätä 
asetusta aletaan soveltaa. Sen jälkeen GSP-
järjestelmän soveltamista olisi jatkettava 
kahdeksan vuotta. Järjestelmää 
tarkastellaan viisi vuotta sen voimaantulon 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 27
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) GSP-järjestelmän avulla on määrä 
myöntää kehitysmaille etuuskohteluun 
perustuva pääsy unionin markkinoille ja 
tukea siten kyseisiä maita köyhyyden 
vähentämisessä ja hyvän hallinnon ja 
kestävän kehityksen edistämisessä 
auttamalla niitä hankkimaan 
kansainvälisestä kaupasta lisätuloja, jotka 
voidaan sitten sijoittaa uudelleen maiden 
oman kehityksen hyväksi. GSP-
järjestelmän tullietuuksilla olisi ennen 
kaikkea autettava sellaisia kehitysmaita, 
joilla on suuremmat kehitystä, kauppaa ja 
rahoitusta koskevat tarpeet.

(7) GSP-järjestelmän avulla on määrä 
myöntää kehitysmaille etuuskohteluun 
perustuva pääsy unionin markkinoille ja 
tukea siten kyseisiä maita köyhyyden 
vähentämisessä ja hyvän hallinnon ja 
kestävän kehityksen edistämisessä 
auttamalla niitä monipuolistamaan 
talouttaan ja hankkimaan kansainvälisestä 
kaupasta lisätuloja, jotka voidaan sitten 
sijoittaa uudelleen maiden oman 
kehityksen hyväksi. GSP-järjestelmän 
tullietuuksilla olisi ennen kaikkea autettava 
sellaisia kehitysmaita, joilla on suuremmat 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevat 
tarpeet.

Or. en

Perustelu

Talouden monipuolistaminen on kehitysmaalle tärkein keino köyhyyden poistamiseen.

Tarkistus 28
Rolandas Paksas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) GSP-järjestelmän avulla on määrä 
myöntää kehitysmaille etuuskohteluun 
perustuva pääsy unionin markkinoille ja 
tukea siten kyseisiä maita köyhyyden 
vähentämisessä ja hyvän hallinnon ja 
kestävän kehityksen edistämisessä 
auttamalla niitä hankkimaan 
kansainvälisestä kaupasta lisätuloja, jotka 
voidaan sitten sijoittaa uudelleen maiden 
oman kehityksen hyväksi. GSP-
järjestelmän tullietuuksilla olisi ennen 
kaikkea autettava sellaisia kehitysmaita, 
joilla on suuremmat kehitystä, kauppaa ja 
rahoitusta koskevat tarpeet.

(7) GSP-järjestelmän avulla on määrä 
myöntää kehitysmaille etuuskohteluun 
perustuva pääsy unionin markkinoille ja 
tukea siten kyseisiä maita köyhyyden 
vähentämisessä ja hyvän hallinnon ja 
kestävän kehityksen edistämisessä 
rohkaisemalla niiden teollisuuden 
kehitystä ja talouden monipuolistamista 
sekä auttamalla niitä hankkimaan 
kansainvälisestä kaupasta lisätuloja, jotka 
voidaan sitten sijoittaa uudelleen maiden 
oman kehityksen hyväksi. GSP-
järjestelmän tullietuuksilla olisi ennen 
kaikkea autettava sellaisia kehitysmaita, 
joilla on suuremmat kehitystä, kauppaa ja 
rahoitusta koskevat tarpeet.

Or. lt

Tarkistus 29
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämän tarkistetun asetuksen nojalla 
EU voi noudattaa AKT–EU-
kumppanuussopimuksen 37 artiklan 
6 kohtaa, jonka mukaan yhteisö arvioi 
sellaisten muiden kuin vähiten 
kehittyneiden maiden tilannetta, jotka 
yhteisön kanssa neuvoteltuaan päättävät, 
että ne eivät ole valmiita tekemään 
talouskumppanuussopimuksia, ja 
tarkastelee kaikkia vaihtoehtoisia 
mahdollisuuksia luoda näitä maita varten 
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uusi kaupan alan kehys, joka vastaa 
niiden senhetkistä tilannetta ja on WTO:n 
sääntöjen mukainen.

Or. en

Perustelu

Järjestelmää ei pitäisi käyttää keinona pakottaa AKT-maita tekemään 
talouskumppanuussopimuksia. Maiden, jotka eivät syystä tai toisesta halua tehdä
talouskumppanuussopimuksia, olisi säilytettävä oikeutensa GSP-etuuskohteluun.

Tarkistus 30
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa.
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
tai ylemmän keskitulotason maiksi
luokittelemat maat pystyvät asukasta 
kohden lasketun tulotason ansiosta 
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa. 
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
luokittelemat maat pystyvät asukasta 
kohden lasketun tulotason ansiosta 
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Osa maista, jotka Maailmanpankki 
on luokitellut ylemmän keskitulotason 
maiksi, on kuitenkin muita heikommassa 
asemassa taloutensa yksipuolisuuden ja 
riittämättömän kansainväliseen 
kauppajärjestelmään yhdentymisen 
vuoksi. Korkean tulotason mailla tai 
ylemmän keskitulotason mailla, jotka 
eivät ole muita heikommassa asemassa, ei 
ole samoja kehitystä, kauppaa ja rahoitusta 
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tai ylemmän keskitulotason maat käyttävät 
GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 
perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn 
edunsaajamaiden luettelossa.

koskevia tarpeita kuin muilla 
kehitysmailla, toisin sanoen ne ovat 
erilaisessa talouskehityksen vaiheessa ja 
näin ollen eri asemassa kuin muita 
heikommassa asemassa olevat kehitysmaat; 
näin ollen niitä on kohdeltava eri tavalla, 
jotta estettäisiin perusteeton syrjintä. 
Lisäksi jos korkean tulotason maat tai 
ylemmän keskitulotason maat, jotka eivät 
ole muita heikommassa asemassa,
käyttävät GSP-järjestelmän mukaisia 
tullietuuksia, köyhemmistä, muita 
heikommassa asemassa olevista maista 
peräisin olevaan tuontiin kohdistuu 
enemmän kilpailupainetta, mistä voisi 
aiheutua perusteetonta rasitusta kyseisille 
muita heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn 
edunsaajamaiden luettelossa.

Or. en

Perustelu

Ylemmän keskitulo-tason maihin kuuluu 30 maata, jotka täyttävät nykyiset GSP:n muita 
heikommassa asemassa olevan maan kriteerit. Siksi kaikkia ylemmän keskitulotason maita ei 
pitäisi kohdella samoin kuin korkean tulotason maita. Muita heikomman aseman kriteerin 
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yhdistäminen tulokriteeriin tarjoaa välineen, jonka avulla voidaan paremmin kohdentaa 
GSP-etuudet niitä eniten tarvitseville maille.

Tarkistus 31
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa.
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
tai ylemmän keskitulotason maiksi
luokittelemat maat pystyvät asukasta 
kohden lasketun tulotason ansiosta 
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai ylemmän keskitulotason maat käyttävät 
GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 
perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa.
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
tai ylemmän keskitulotason maiksi
luokittelemissa maissa, joiden 
inhimillisen kehityksen indeksi on hyvin 
korkea tai korkea, on sellainen asukasta 
kohden laskettu tulotaso ja taloudellisen 
kehityksen taso, jonka ansiosta ne pystyvät
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai ylemmän keskitulotason maat käyttävät 
GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 
perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
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osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn 
edunsaajamaiden luettelossa.

otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn 
edunsaajamaiden luettelossa.

Or. en

Tarkistus 32
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa.
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
tai ylemmän keskitulotason maiksi 
luokittelemat maat pystyvät asukasta 
kohden lasketun tulotason ansiosta 
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa. 
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
tai ylemmän keskitulotason maiksi 
luokittelemat maat, jotka ovat riittävästi 
integroituneet maailmankauppaan,
pystyvät asukasta kohden lasketun 
tulotason ansiosta saavuttamaan 
korkeamman monipuolistamisasteen ilman 
GSP-järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
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onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai ylemmän keskitulotason maat käyttävät 
GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 
perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn 
edunsaajamaiden luettelossa.

maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai ylemmän keskitulotason maat, jotka 
ovat riittävästi integroituneet 
maailmankauppaan, käyttävät GSP-
järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 
perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn 
edunsaajamaiden luettelossa.

Or. es



AM\889586FI.doc 11/114 PE480.597v01-00

FI

Perustelu

Ylemmän keskitulotason maat kuuluvat erittäin heterogeenisen maaryhmään. Kyseisten 
maiden taloudet ovat yhä muita heikommassa asemassa, ja ne saattaisivat kärsiä vakavaa 
haittaa GSP-kauppaetuuksien menettämisestä. On vältettävä näiden maiden perusteetonta 
etujen lakkauttamista ja jättää järjestelmän ulkopuolelle ainoastaan ne ylemmän 
keskitulotason maat, jotka ovat riittävästi integroituneet maailmankauppaan ja joille GSP:n 
tuki ei siten ole välttämätön.

Tarkistus 33
Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa.
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi
tai ylemmän keskitulotason maiksi
luokittelemat maat pystyvät asukasta 
kohden lasketun tulotason ansiosta 
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai ylemmän keskitulotason maat käyttävät 
GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia, 
köyhemmistä, muita heikommassa 
asemassa olevista maista peräisin olevaan 
tuontiin kohdistuu enemmän 
kilpailupainetta, mistä voisi aiheutua 

(9) Osallistumisoikeus yleiseen 
menettelyyn olisi myönnettävä kaikille 
niille kehitysmaille, joilla on samat 
kehitystarpeet ja jotka ovat samanlaisessa 
talouskehityksen vaiheessa. 
Maailmanpankin korkean tulotason maiksi 
luokittelemat maat pystyvät asukasta 
kohden lasketun tulotason ansiosta 
saavuttamaan korkeamman 
monipuolistamisasteen ilman GSP-
järjestelmän tullietuuksia, ja tällaisiin 
maihin kuuluu keskusjohtoisesta taloudesta 
onnistuneesti markkinatalouteen siirtyneitä 
maita. Kyseisillä mailla ei ole samoja 
kehitystä, kauppaa ja rahoitusta koskevia 
tarpeita kuin muilla kehitysmailla, toisin 
sanoen ne ovat erilaisessa talouskehityksen 
vaiheessa ja näin ollen eri asemassa kuin 
muita heikommassa asemassa olevat 
kehitysmaat; näin ollen niitä on kohdeltava 
eri tavalla, jotta estettäisiin perusteeton 
syrjintä. Lisäksi jos korkean tulotason maat 
tai maat, jotka ovat riittävästi 
integroituneet maailmankauppaan,
käyttävät GSP-järjestelmän mukaisia 
tullietuuksia, köyhemmistä, muita 
heikommassa asemassa olevista maista 
peräisin olevaan tuontiin kohdistuu 
enemmän kilpailupainetta, mistä voisi 
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perusteetonta rasitusta kyseisille muita 
heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn 
edunsaajamaiden luettelossa.

aiheutua perusteetonta rasitusta kyseisille 
muita heikommassa asemassa oleville 
kehitysmaille. Yleisessä menettelyssä 
otetaan huomioon kehitystä, rahoitusta ja 
kauppaa koskevien tarpeiden muuttuva 
luonne ja varmistetaan 
osallistumismahdollisuus menettelyyn, jos 
maan tilanne muuttuu. Yleisessä 
menettelyssä myönnettyjä tullietuuksia ei 
johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi ulottaa 
koskemaan sellaisia kehitysmaita, jotka 
ovat edunsaajina Euroopan unionin kanssa 
tehdyssä etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä, jonka 
tullietuudet ovat vähintään samantasoiset 
kuin GSP-järjestelmässä käytännössä 
kaiken kaupan osalta. Jotta edunsaajamailla 
ja talouden toimijoilla olisi aikaa tehdä 
asiaankuuluvat mukautukset, yleisen 
menettelyn myöntämistä olisi jatkettava 
kahden vuoden ajan etuuskohteluun 
perustuvan markkinoillepääsyjärjestelyn 
soveltamisen alkamispäivästä, ja kyseinen 
päivä olisi määritettävä yleisen menettelyn
edunsaajamaiden luettelossa.

Or. es

Tarkistus 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tämä järjestelmä on vaihtoehto 
niille AKT-maille, jotka eivät halua tehdä 
talouskumppanuussopimuksia.

Or. en

Perustelu

Monet AKT-maat eivät eri syistä aio tehdä talouskumppanuussopimuksia, eikä niitä pitäisi 
velvoittaa tekemään niitä sillä uhalla, että ne suljetaan pois kyseisen järjestelmän piiristä.
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Tarkistus 35
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Alueellinen yhdentyminen on 
tärkeää kestävän kehityksen kannalta ja 
tukeva ponnistuslauta kohti 
monenväliseen kauppajärjestelmään 
integroitumista. On tärkeää, ettei vähiten 
kehittyneiden maiden alueellisia 
yhdentymispyrkimyksiä estetä ottamalla 
käyttöön tärkeitä kauppakumppaneita 
koskevia, muun muassa 
alkuperäsääntöihin liittyviä, erilaisia 
markkinoillepääsyjärjestelyjä. 
Kehitysmailla ja vähiten kehittyneillä 
mailla, jotka ovat yhdessä muodostamassa 
alueellisia taloudellisia ryhmittymiä, on 
yhteisiä kehitystä, kauppaa ja rahoitusta 
koskevia tarpeita. Siksi kehitysmailla, 
jotka kuuluvat vähiten kehittyneeseen 
alueeseen eli tulliliittoon tai 
vapaakauppa-alueeseen, jonka jäsenistä 
valtaosa on vähiten kehittyneitä maita ja 
jonka kaikki jäsenet ovat sitoutuneet 
muodostamaan keskenään tulliliiton, olisi 
oltava oikeus samaan erityiseen 
menettelyyn kuin vähiten kehittyneillä 
mailla.

Or. en

Perustelu

Uudessa johdantokappaleessa perustellaan, miksi olisi otettava käyttöön ilmaisu "vähiten 
kehittyneiden maiden alueet" ja miksi näiden alueiden maihin olisi sovellettava samaa 
menettelyä kuin vähiten kehittyneisiin maihin.
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Tarkistus 36
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vähiten kehittyneitä maita koskevassa 
erityisessä menettelyssä olisi edelleen 
myönnettävä tulliton pääsy Euroopan 
unionin markkinoille sellaisille tuotteille, 
jotka ovat peräisin Yhdistyneiden 
Kansakuntien vähiten kehittyneiksi maiksi 
tunnustamista ja luokittelemista maista, 
asekauppaa lukuun ottamatta. Jos YK ei 
enää luokittele maata vähiten kehittyneisiin 
maihin, olisi otettava käyttöön siirtymäaika 
tämän menettelyn mukaisesti myönnettyjen 
tullietuuksien poistamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten vaikutusten 
tasaamiseksi. Vähiten kehittyneitä maita 
koskevan erityisen menettelyn mukaisia 
tullietuuksia olisi edelleen myönnettävä 
niille vähiten kehittyneille maille, jotka 
ovat edunsaajina jossain muussa Euroopan 
unionin kanssa tehdyssä etuuskohteluun 
perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä.

(15) Vähiten kehittyneitä maita ja vähiten 
kehittyneitä alueita koskevassa erityisessä 
menettelyssä olisi edelleen myönnettävä 
tulliton ja kiintiötön pääsy Euroopan 
unionin markkinoille sellaisille tuotteille, 
jotka ovat peräisin Yhdistyneiden 
kansakuntien vähiten kehittyneiksi maiksi 
tunnustamista ja luokittelemista maista tai 
vähiten kehittyneisiin alueisiin kuuluvista 
maista, asekauppaa lukuun ottamatta. Jos 
YK ei enää luokittele maata vähiten 
kehittyneisiin maihin tai maihin, joka ovat 
aiemmin kuuluneet vähiten 
kehittyneeseen alueeseen, olisi otettava 
käyttöön siirtymäaika tämän menettelyn 
mukaisesti myönnettyjen tullietuuksien 
poistamisesta mahdollisesti aiheutuvien
kielteisten vaikutusten tasaamiseksi. 
Vähiten kehittyneitä maita ja vähiten 
kehittyneitä alueita koskevan erityisen 
menettelyn mukaisia tullietuuksia olisi 
edelleen myönnettävä niille vähiten 
kehittyneeseen alueeseen kuuluville maille, 
jotka ovat edunsaajina jossain muussa 
Euroopan unionin kanssa tehdyssä 
etuuskohteluun perustuvassa 
markkinoillepääsyjärjestelyssä.

Or. en

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta on mukautettava siksi, että uuteen johdanto-osan
14 a kappaleeseen sisältyy maininta vähiten kehittyneiden maiden alueista.
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Tarkistus 37
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jotta voidaan edistää 
tullietuuskohteluun oikeuttavien 
tuotteiden asianmukaista tuotantoa, 
alueellista kumulaatiota koskevia 
alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vähiten 
kehittyneisiin alueisiin, jos kyseisen 
alueen maihin sovelletaan samanlaisia 
alkuperäsääntöjä. Vähiten kehittyneisiin 
alueisiin ei saisi soveltaa mitään 
alueellista kumulaatiota koskevia 
rajoituksia.

Or. en

Perustelu

Alueellista kumulaatiota koskevat alkuperäsäännöt ovat tärkeä kehityksen väline, koska ne 
mahdollistavat jäsenvaltioiden korkeamman erikoistumisasteen ja sen, että ne voivat 
tosiasiallisesti käyttää markkinoillepääsyetuuksia. 

Tarkistus 38
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Alkuperäkumulaatio helpottaisi 
samanlaiset alkuperäsäännöt omaavien 
maiden yhteistyötä tullietuuskohteluun 
oikeutettujen tuotteiden valmistuksessa. 
Tähän kuuluu kahdenvälinen 
kumulaatio, kumulaatio Norjan, Sveitsin 
tai Turkin kanssa, alueellinen kumulaatio 
ja laajennettu kumulaatio. Alueellista 
kumulaatiota olisi sovellettava vähiten 
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kehittyneisiin alueisiin. Vähiten 
kehittyneisiin alueisiin ei saisi soveltaa 
mitään alueellista kumulaatiota koskevia 
rajoituksia. Vähiten kehittyneeseen 
alueeseen kuuluvien maiden olisi myös 
saatava hyötyä kumulaatiosta niiden 
maiden kanssa, jotka ovat EU:n tekemien 
vapaakauppasopimusten kumppanimaita.

Or. en

Perustelu

Alkuperäsäännöt ovat hyvin tärkeitä, koska niiden avulla maat voivat tosiasiallisesti käyttää 
markkinoillepääsyetuuksia. Jotta tarjotut etuudet olisivat vaikuttavia, alkuperäkumulaatiota 
olisi tarjottava vähiten kehittyneille maille.

Tarkistus 39
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 3,5 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 20 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 
vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 5,5 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 25 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 
vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamat pienet tullinalennukset merkitsevät etuuskohtelua vaativille lisää 
byrokratiaa, mikä on usein epäsuhteessa tavoiteltuun etuun nähden. Arvotullien alennuksen 
kasvattaminen 5,5 prosenttiyksikköön tai tekstiilien arvotullien alentaminen 25 prosentilla 
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lisäisi näiden etuuksien arvoa kehitysmaille niin, että niiden kannattaisi vaatia kyseisiä 
etuuksia.

Tarkistus 40
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 3,5 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 20 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 
vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 3 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 20 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 
vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

Or. en

Tarkistus 41
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 3,5 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 20 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 

(19) Tullinalennuksen olisi oltava riittävän 
suuri, jotta se kannustaisi kaupan alan 
toimijoita hyödyntämään GSP-järjestelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Arvotullien 
yleisen alennuksen olisi tämän vuoksi 
oltava kiinteä 3 prosenttiyksikköä
suosituimmuustullista, ja tekstiilien ja 
tekstiilituotteiden arvotullia olisi 
alennettava 20 prosentilla. Paljoustulleja 
olisi alennettava 30 prosentilla. Jos on 
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vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

vahvistettu vähimmäistulli, sitä ei olisi 
sovellettava.

Or. de

Tarkistus 42
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähiten kehittyneitä maita koskeva 
erityinen menettely.

c) vähiten kehittyneitä maita ja vähiten 
kehittyneitä alueita koskeva erityinen 
menettely.

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille hyvin tärkeää. Yleisessä 
tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi ottaa käyttöön erilaisia markkinoillepääsyjärjestelyjä 
alueilla, joilla valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. Tämän tarkistuksen mukaan 
tällaisiin vähiten kehittyneisiin alueisiin olisi sovellettava samaa menettelyä kuin vähiten 
kehittyneisiin maihin.

Tarkistus 43
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’EBA-menettelyn edunsaajamailla’ 
vähiten kehittyneitä maita koskevan 
erityisen kannustusmenettelyn

e) 'EBA-menettelyn edunsaajamailla' 
vähiten kehittyneitä maita ja vähiten 
kehittyneitä alueita koskevan erityisen 
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edunsaajamaita, sellaisina kuin ne on 
lueteltu liitteessä IV;

menettelyn edunsaajamaita, sellaisina kuin 
ne on lueteltu liitteessä IV;

Or. en

Perustelu

Ilmaisua "kannustusmenettely" käytetään tässä yhteydessä väärin, koska sitä sovelletaan 
erityisesti GSP+ järjestelmään. Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille 
hyvin tärkeää. Yleisessä tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi luoda erilaisia 
markkinoillepääsyjärjestelyjä alueilla, joilla valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. 
Tällä tarkistuksella mukautetaan EBA-menettelyn edunsaajamaan määritelmää siten, että 
siihen lisätään vähiten kehittyneet alueet.

Tarkistus 44
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'vähiten kehittyneellä alueella' 
tulliliittoa tai vapaakauppa-aluetta, jonka 
jäsenistä valtaosa on vähiten kehittyneitä 
maita ja jonka kaikki jäsenet ovat 
sitoutuneet muodostamaan keskenään 
tulliliiton oikeudellisesti sitovalla 
välineellä, jossa vahvistetaan 
toteutusaikataulu;

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille hyvin tärkeää. Yleisessä 
tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi luoda erilaisia markkinoillepääsyjärjestelyjä alueilla, joilla 
valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. Siksi vähiten kehittyneitä maita koskeva 
erityinen menettely olisi ulotettava koskemaan myös vähiten kehittyneitä alueita. Ilmaisu olisi 
lisättävä määritelmiin.
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Tarkistus 45
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 'GSP-jaksolla' liitteessä V lueteltua ja 
yhteisen tullitariffin jaksojen ja ryhmien 
perusteella vahvistettua jaksoa;

i) 'GSP-jaksolla' liitteissä V ja IX lueteltua 
ja yhteisen tullitariffin jaksojen ja ryhmien 
perusteella vahvistettua jaksoa;

Or. en

Tarkistus 46
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason maaksi 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Perustelu

Osa ylemmän keskitulotason maista on muita heikommassa asemassa, ja niiden olisi edelleen 
saatava yleisen etuusmenettelyn mukaisia tullietuuksia.

Tarkistus 47
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason maaksi 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. es

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 48
David Martin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason maaksi 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Tarkistus 49
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kahtena peräkkäisenä vuotena;

Or. de

Perustelu

Maailmanpankki tarvitsee lisää aikaa tietojen keruuseen ja käsittelemiseen voidakseen 
luokitella maat asianmukaisesti.

Tarkistus 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kahtena peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Tarkistus 51
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on 
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edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena; ollut enemmän kuin yksi prosentti 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Tarkistus 52
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi ja jollei sitä ole 
luokiteltu hyvin korkean tai korkean 
inhimillisen kehityksen maaksi 
inhimillisen kehityksen indeksillä 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Tarkistus 53
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on
ollut enemmän kuin yksi prosentti 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;
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Or. en

Tarkistus 54
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on 
ollut enemmän kuin yksi prosentti 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Perustelu

Lisätään kriteeri, joka liittyy kyseisen maan osuuteen maailmankaupasta. Tämän osuuden 
laskemiseen käytetään WTO:n virallisia tietoja maailman tavarakaupan johtavista viejistä 
(lukuun ottamatta EU:n sisäistä kauppaa).

Tarkistus 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on 
ollut enemmän kuin yksi prosentti 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;
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Or. en

Tarkistus 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on 
ollut enemmän kuin yksi prosentti
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Perustelu

Maailmankauppaan jo hyvin integroituneet suuret kehittyvät taloudet olisi suljettava 
GSP-järjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle ei pelkästään siitä syystä, että ne eivät tarvitse 
erityisiä tullietuuksia kehityksensä tueksi, vaan myös siksi, että ne todennäköisesti kilpailisivat 
köyhempien talouksien kanssa useiden tuotteiden alalla ja hyötyisivät siten kaikista GSP:n 
eduista. Graduaatiomekanismin olemassaolosta huolimatta suurten kauppaa käyvien 
talouksien mukaan ottaminen GSP-järjestelmään ei vaikuta loogiselta.

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on 
ollut enemmän kuin yksi prosentti 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
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peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Perustelu

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:
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 58
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on 
ollut enemmän kuin yksi prosentti
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. es

Tarkistus 59
Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi edunsaajamaiden 
luettelon päivittämistä välittömästi 
edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena;

a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä korkean tulotason tai ylemmän 
keskitulotason maaksi taikka sen osuus 
maailman vuotuisesta tavaraviennistä on 
ollut enemmän kuin yksi prosentti
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. es

Tarkistus 60
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tai
jollei Maailmanpankki ole luokitellut sitä 
ylemmän keskitulotason maaksi 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena, eikä sitä katsota 
liitteessä VII tarkoitetuksi muita 
heikommassa asemassa olevaksi maaksi; 
Talouden yksipuolisuus ja riittämätön 
kansainväliseen kauppajärjestelmään 
yhdentyminen ovat muita heikommassa 
asemassa olevan maan tunnusmerkkejä;

Or. en

Perustelu

Muita heikomman aseman kriteerin yhdistäminen tulokriteeriin tarjoaa välineen, jonka avulla 
voidaan paremmin kohdentaa GSP-etuudet niitä eniten tarvitseville maille.
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Tarkistus 61
David Martin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jollei Maailmanpankki ole luokitellut 
sitä ylemmän keskitulotason maaksi 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä 
välittömästi edeltävinä kolmena 
peräkkäisenä vuotena eikä sen seitsemään 
suurimpaan GSP-jaksoon kuuluvan 
liitteessä V lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo ole suurempi kuin 95 prosentin 
kynnysarvo liitteessä V lueteltujen 
tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kyseisen maan 
kokonaistuonnin keskimääräisestä 
arvosta viimeksi kuluneina kolmena 
peräkkäisenä vuotena;

Or. en

Tarkistus 62
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaa ei 
sovelleta vähiten kehittyneisiin maihin.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaa ei 
sovelleta vähiten kehittyneisiin maihin tai 
vähiten kehittyneisiin alueisiin.

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille hyvin tärkeää. Yleisessä 
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tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi ottaa käyttöön erilaisia markkinoillepääsyjärjestelyjä 
alueilla, joilla valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. Siksi vähiten kehittyneitä 
maita koskeva erityinen menettely olisi ulotettava koskemaan myös vähiten kehittyneitä 
alueita ja ilmaisu 'vähiten kehittyneet alueet' olisi lisättävä artikloihin, joissa mainitaan 
vähiten kehittyneet maat.

Tarkistus 63
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan perusteella aletaan soveltaa 
vuoden kuluttua päätöksen 
voimaantulosta;

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a ja 
aa alakohdan perusteella aletaan soveltaa 
vaiheittain kuuden vuoden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Graduaation mahdollisia kielteisiä vaikutuksia olisi vähennettävä säätämällä asianmukaisista 
siirtymäkausista, jotka antavat graduaatiosta mahdollisesti kärsiville tuottajille riittävästi 
aikaa mukautua uusiin olosuhteisiin.

Tarkistus 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan perusteella aletaan soveltaa 

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan perusteella aletaan soveltaa 
kuuden kuukauden kuluttua päätöksen 
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vuoden kuluttua päätöksen voimaantulosta; voimaantulosta;

Or. en

Tarkistus 65
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan perusteella aletaan soveltaa 
vuoden kuluttua päätöksen voimaantulosta;

a) päätöstä edunsaajamaan poistamisesta 
GSP-edunsaajamaiden luettelosta 3 kohdan 
mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan perusteella aletaan soveltaa 
yhdeksän kuukauden kuluttua päätöksen 
voimaantulosta;

Or. de

Tarkistus 66
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 5,5 
prosenttiyksiköllä liitteessä V luetelluilta 
aroilta tuotteilta. Tämä alennus on GSP-
jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien tuotteiden 
osalta 25 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamat pienet tullinalennukset merkitsevät etuuskohtelua vaativille lisää 
byrokratiaa, mikä on usein epäsuhteessa tavoiteltuun etuun nähden. Arvotullien alennuksen 
kasvattaminen 5,5 prosenttiyksikköön tai tekstiilien arvotullien alentaminen 25 prosentilla 
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lisäisi näiden etuuksien arvoa kehitysmaille niin, että niiden kannattaisi vaatia kyseisiä 
etuuksia.

Tarkistus 67
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3,5 
prosenttiyksiköllä liitteessä V luetelluilta 
aroilta tuotteilta. Tämä alennus on GSP-
jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien tuotteiden
osalta 15 prosenttia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tehdä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevasta erityisestä 
kannustusmenettelystä houkuttelevampi. Siksi sellaisten maiden silkki-, villa-, puuvilla-, 
tekstiilikuitu- ja useita tekstiilituotteita sekä mattoja koskevaa alennusta olisi madallettava 
20 prosentista 15 prosenttiin, jotka eivät ole ratifioineet eivätkä panneet täytäntöön 
asianomaisia YK:n yleissopimuksia. Myös vähiten kehittyneet maat hyötyisivät tästä.

Tarkistus 68
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä
liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. 
Tämä alennus on GSP-jaksoihin XI a ja XI 
b kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

Or. en
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Tarkistus 69
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä
liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. 
Tämä alennus on GSP-jaksoihin XI a ja XI 
b kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

Or. de

Tarkistus 70
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä
liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. 
Tämä alennus on GSP-jaksoihin XI a ja XI 
b kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 71
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä
liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. 
Tämä alennus on GSP-jaksoihin XI a ja XI 
b kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä
liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. 
Tämä alennus on GSP-jaksoihin XI a ja XI 
b kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arviointi on paljastanut, että GSP-asetuksen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole 
käytetty vähiten kehittyneiden maiden tai pienten ja muita heikommassa asemassa olevien 
maiden vientimahdollisuuksien lisäämiseen. Tarkistuksella ehdotetaan etuuskohtelun 
ulottamista EBA- ja GSP+-menettelyn edunsaajamaihin.

Tarkistus 73
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 
3,5 prosenttiyksiköllä liitteessä V 
luetelluilta aroilta tuotteilta. Tämä alennus 
on GSP-jaksoihin XI a ja XI b kuuluvien 
tuotteiden osalta 20 prosenttia.

2. Yhteisen tullitariffin mukaisia 
arvotulleja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä
liitteessä V luetelluilta aroilta tuotteilta. 
Tämä alennus on GSP-jaksoihin XI a ja XI 
b kuuluvien tuotteiden osalta 20 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon kaupasta saatavat huomattavat edut uuden GSP-asetuksen keskeisenä 
tavoitteena olisi oltava pienten ja muita heikommassa asemassa olevien talouksien (ja 
erityisesti vähiten kehittyneiden maiden) täysimääräinen integroituminen maailmankauppaan. 
Tarkistuksella ehdotetaan etuuskohtelun ulottamista EBA- ja GSP+-menettelyn 
edunsaajamaihin siten, että muita edistyneempiä kehitysmaita kohdellaan edelleen 
anteliaasti.

Tarkistus 74
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3,5 prosenttiyksikön suuruinen 
tullinalennus tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille tuotteille, kyseisiä 
etuustulleja sovelletaan edelleen.

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3 prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan 
edelleen.

Or. en

Tarkistus 75
Daniel Caspary
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3,5 prosenttiyksikön suuruinen 
tullinalennus tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille tuotteille, kyseisiä 
etuustulleja sovelletaan edelleen.

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3 prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan 
edelleen.

Or. de

Tarkistus 76
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3,5 prosenttiyksikön suuruinen 
tullinalennus tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille tuotteille, kyseisiä 
etuustulleja sovelletaan edelleen.

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3 prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan 
edelleen.

Or. en

Tarkistus 77
Paweł Zalewski
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3,5 prosenttiyksikön suuruinen 
tullinalennus tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille tuotteille, kyseisiä 
etuustulleja sovelletaan edelleen.

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3 prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan 
edelleen.

Or. en

Tarkistus 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3,5 prosenttiyksikön suuruinen 
tullinalennus tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille tuotteille, kyseisiä 
etuustulleja sovelletaan edelleen.

3. Jos etuustulleille, jotka on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 732/2008 6 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä sovellettavia yhteisen 
tullitariffin mukaisia arvotulleja 
noudattaen, on vahvistettu yli 
3 prosenttiyksikön suuruinen tullinalennus 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille, kyseisiä etuustulleja sovelletaan 
edelleen.

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arviointi on paljastanut, että GSP-asetuksen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole 
käytetty vähiten kehittyneiden maiden tai pienten ja haavoittuvassa asemassa olevien maiden 
vientimahdollisuuksien lisäämiseen. Tarkistuksella ehdotetaan etuuskohtelun ulottamista 
EBA- ja GSP+-menettelyn edunsaajamaihin.
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Tarkistus 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 7 artiklassa tarkoitetut 
tullietuudet suspendoidaan tiettyyn GSP-
jaksoon kuuluvilta, GSP-edunsaajamaasta
peräisin olevilta tuotteilta, kun kyseisten 
tuotteiden tuonti kyseisestä GSP-
edunsaajamaasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

1. Edellä olevassa 7 ja 12 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan 
tiettyyn jaksoon kuuluvilta, 
edunsaajamaasta peräisin olevilta 
tuotteilta, kun kyseisten tuotteiden tuonti 
kyseisestä maasta Euroopan unioniin on
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

Or. en

Tarkistus 80
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 7 artiklassa tarkoitetut 
tullietuudet suspendoidaan tiettyyn GSP-
jaksoon kuuluvilta, GSP-edunsaajamaasta
peräisin olevilta tuotteilta, kun kyseisten 
tuotteiden tuonti kyseisestä GSP-
edunsaajamaasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 

1. Edellä olevassa 7 ja 9 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan 
tiettyyn jaksoon kuuluvilta, 
edunsaajamaasta peräisin olevilta 
tuotteilta, kun kyseisten tuotteiden tuonti 
kyseisestä maasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
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tuonnin kokonaisarvosta. tuonnin kokonaisarvosta.

Or. en

Tarkistus 81
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 7 artiklassa tarkoitetut 
tullietuudet suspendoidaan tiettyyn GSP-
jaksoon kuuluvilta, GSP-edunsaajamaasta 
peräisin olevilta tuotteilta, kun kyseisten 
tuotteiden tuonti kyseisestä GSP-
edunsaajamaasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

1. Edellä olevassa 7 ja 9 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan 
tiettyyn GSP-jaksoon kuuluvilta, GSP-
edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta, 
kun kyseisten tuotteiden tuonti kyseisestä 
GSP-edunsaajamaasta Euroopan unioniin 
on kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

Or. en

Tarkistus 82
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 7 artiklassa tarkoitetut 
tullietuudet suspendoidaan tiettyyn GSP-
jaksoon kuuluvilta, GSP-edunsaajamaasta
peräisin olevilta tuotteilta, kun kyseisten 
tuotteiden tuonti kyseisestä GSP-
edunsaajamaasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 

1. Edellä olevassa 7 ja 9 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan 
tiettyyn jaksoon kuuluvilta, 
edunsaajamaasta peräisin olevilta 
tuotteilta, kun kyseisten tuotteiden tuonti 
kyseisestä edunsaajamaasta Euroopan 
unioniin on kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
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liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

Or. en

Perustelu

Graduaatiota olisi sovellettava edelleen myös GSP+-edunsaajamaihin.

Tarkistus 83
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 7 artiklassa tarkoitetut 
tullietuudet suspendoidaan tiettyyn GSP-
jaksoon kuuluvilta, GSP-edunsaajamaasta
peräisin olevilta tuotteilta, kun kyseisten 
tuotteiden tuonti kyseisestä GSP-
edunsaajamaasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

1. Edellä olevassa 7 ja 12 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan 
tiettyyn jaksoon kuuluvilta, 
edunsaajamaasta peräisin olevilta 
tuotteilta, kun kyseisten tuotteiden tuonti 
kyseisestä maasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

Or. en

Perustelu

Graduaatio on kilpailun edistämisen keskeinen väline tuotannoltaan vähemmän 
monipuolistuneissa ja vähemmän kilpailukykyisissä maissa.. Tämän edistämiseksi komissio on 
ottanut käyttöön tarkemmin määritellyt tuoteryhmät asettaen siten etusijalle paremmin 
kohdennetut graduaatiomekanismit. Jos jonkin edunsaajamaan tuotteet tulevat 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiksi ja hyötyvät kuitenkin edelleen kauppaeduista, se estää 
muiden vähemmän kilpailukykyisten edunsaajamaiden pääsyä parempaan asemaan.
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Tarkistus 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 7 artiklassa tarkoitetut 
tullietuudet suspendoidaan tiettyyn GSP-
jaksoon kuuluvilta, GSP-edunsaajamaasta
peräisin olevilta tuotteilta, kun kyseisten 
tuotteiden tuonti kyseisestä GSP-
edunsaajamaasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

1. Edellä olevassa 7 ja 9 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet suspendoidaan 
tiettyyn jaksoon kuuluvilta, 
edunsaajamaasta peräisin olevilta 
tuotteilta, kun kyseisten tuotteiden tuonti 
kyseisestä maasta Euroopan unioniin on 
kolmena peräkkäisenä vuotena 
keskimääräiseltä arvoltaan suurempi kuin 
liitteessä VI luetellut kynnysarvot. 
Kynnysarvot lasketaan prosenttiosuutena 
kaikista GSP-edunsaajamaista Euroopan 
unioniin suuntautuvan samojen tuotteiden 
tuonnin kokonaisarvosta.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 85
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Aina kun liitettä II muutetaan 6. Aina kun liitettä II muutetaan 4 
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4 artiklassa vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti, komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen VI muuttamiseksi niin, 
että kyseisessä liitteessä lueteltuja 
yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä 
mukautetaan siten, että graduoitujen 
tuotejaksojen paino, sellaisena kuin se 
1 kohdassa määritellään, säilyy 
suhteellisesti samana.

artiklassa vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti, komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen VI muuttamiseksi niin, 
että kyseisessä liitteessä lueteltuja 
yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä 
mukautetaan siten, että graduoitujen 
tuotejaksojen paino, sellaisena kuin se 
tämän artiklan 1 kohdassa määritellään, 
säilyy suhteellisesti samana. Komissio 
ottaa tällaisia mukautuksia tehdessään 
huomioon myös kaikista GSP-
edunsaajamaista Euroopan unioniin 
suuntautuvan tuonnin kokonaisarvon 
laskun, joka on tapahtunut edellisen 
mukautuksen jälkeen tämän artiklan 
1 kohdan soveltamisesta aiheutuneen 
kumulaatiovaikutuksen vuoksi, sekä GSP-
etuuksien heikentymisen, joka johtuu 
kahden- ja monenvälisistä 
kauppasopimuksista, joissa Euroopan 
unioni on mukana.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden porrastusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä on mukautettava silloin kun 
GSP-edunsaajamaista Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin kokonaisarvo laskee. 
Tuoteporrastuksen ja EU:n kolmansien maiden tai alueiden kanssa tekemien kahden- ja 
monenvälisten kauppasopimusten myötä uusien markkinoiden avautumisen aiheuttama 
kilpailupaine on myös otettava huomioon. 

Tarkistus 86
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 

b) se on ratifioinut ja pannut 
tosiasiallisesti täytäntöön kaikki liitteessä 
VIII luetellut yleissopimukset;



PE480.597v01-00 42/114 AM\889586FI.doc

FI

yleissopimusten tosiasiallisen
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

Or. en

Perustelu

Jos vakava laiminlyönti on havaittava ensin, kynnys järjestelmään pääsemiselle on asetettu 
liian matalalle.

Tarkistus 87
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset ilman varaumia, 
jotka olisivat vastoin niiden tavoitteita, ja 
asianomaisten valvontaelinten viimeksi 
antamissa päätelmissä tai muun saatavissa 
olevan näytön perusteella ei ole tuotu esiin 
kyseisten yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

Or. en

Tarkistus 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset ilman varaumia, 
jotka olisivat vastoin niiden tavoitteita, ja 
asianomaisten valvontaelinten viimeksi 
antamissa päätelmissä tai muun saatavissa
olevan näytön perusteella ei ole tuotu esiin 
kyseisten yleissopimusten tosiasiallisen 
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täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

Or. en

Tarkistus 89
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

b) se on ratifioinut ilman asiavaraumia
kaikki liitteessä VIII luetellut 
yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

Or. en

Perustelu

GSP+-etuusjärjestelmään pääsemisen ehdot ovat edelleen epämääräisiä, kun kyse on 
yleissopimusten "tosiasiallisesta täytäntöönpanosta. Edellä 9 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa viitataan ainoastaan "vakavaan laiminlyöntiin", joka on tuotu esiin näiden 
yleissopimusten valvontaelinten viimeksi antamissa päätelmissä. Vaikka GPS+-menettelyn 
henkeä olisi kunnioitettava, virhetulkintoja voi syntyä, kun on kyse varauksellisesta 
ratifioinnista, varsinkin jos tällainen varauma koskisi yleissopimuksen olennaisia osia. 

Tarkistus 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset ilman varaumia, 
jotka olisivat vastoin niiden tavoitteita, ja 
asianomaisten valvontaelinten viimeksi 
antamissa päätelmissä tai muun saatavissa 
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täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä; olevan näytön perusteella ei ole tuotu esiin 
kyseisten yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 91
David Martin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset, ja asianomaisten 
valvontaelinten viimeksi antamissa 
päätelmissä ei ole tuotu esiin kyseisten 
yleissopimusten tosiasiallisen 
täytäntöönpanon vakavaa laiminlyöntiä;

b) se on ratifioinut kaikki liitteessä VIII 
luetellut yleissopimukset;

Or. en

Tarkistus 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) se on lakkauttanut 
kuolemanrangaistuksen. 

Or. en

Tarkistus 93
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Aina kun liitettä II muutetaan, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen VII muuttamiseksi niin, 
että liitteessä VII olevan 1 kohdan b 
alakohdassa lueteltuja, heikompaa asemaa 
koskevia kynnysarvoja tarkistetaan, jotta 
liitteen VII mukaisesti lasketun, heikompaa 
asemaa koskevan kynnysarvon paino 
säilyy suhteellisesti samana.

2. Aina kun liitettä II muutetaan, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen VII muuttamiseksi niin, 
että liitteessä VII olevan 1 kohdan b 
alakohdassa lueteltuja, heikompaa asemaa 
koskevia kynnysarvoja tarkistetaan, jotta 
liitteen VII mukaisesti lasketun, heikompaa 
asemaa koskevan kynnysarvon paino 
säilyy suhteellisesti samana. Komissio 
ottaa heikomman aseman kynnysarvoja 
tarkistaessaan huomioon myös kaikista 
GSP-edunsaajamaista Euroopan unioniin 
suuntautuvan tuonnin kokonaisarvon 
laskun, joka on tapahtunut edellisen 
tarkistamisen jälkeen 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta aiheutuneen 
kumulaatiovaikutuksen vuoksi, sekä GSP-
etuuksien heikentymisen, joka johtuu 
kahden- ja monenvälisistä 
kauppasopimuksista, joissa Euroopan 
unioni on mukana.

Or. en

Perustelu

Haavoittuvan aseman kynnysarvot on mukautettava silloin, kun GSP-järjestelmän 
edunsaajamaista Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin kokonaisarvo laskee. 
Tuoteporrastuksen ja EU:n kolmansien maiden tai alueiden kanssa tekemien kahden- ja 
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monenvälisten kauppasopimusten myötä uusien markkinoiden avautumisen aiheuttama 
kilpailupaine on myös otettava huomioon. 

Tarkistus 94
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pyynnön esittävän maan on esitettävä 
pyyntönsä komissiolle kirjallisena. 
Pyynnön on sisällettävä kattavat tiedot 
liitteessä VIII lueteltujen yleissopimusten 
ratifioinnista sekä 9 artiklan 1 kohdan c, d 
ja e alakohdassa tarkoitetut velvoittavat 
sitoumukset.

2. Pyynnön esittävän maan on esitettävä 
pyyntönsä komissiolle kirjallisena. 
Pyynnön on sisällettävä kattavat tiedot 
liitteessä VIII lueteltujen yleissopimusten 
ratifioinnista ja tosiasiallisesta 
täytäntöönpanosta sekä 9 artiklan 
1 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitetut 
velvoittavat sitoumukset.

Or. en

Perustelu

Yleissopimusten tosiasiallinen soveltaminen voidaan varmistaa ainoastaan jos ne on pantu 
täytäntöön ratifioinnin jälkeen. Rikkomismenettelyt koskevat yleensä täytäntöönpanoa, ei 
pelkästään ratifiointia.

Tarkistus 95
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkittuaan pyynnön komissio päättää, 
myöntääkö se pyynnön esittäneelle maalle 
oikeuden kestävää kehitystä ja hyvää 

4. Tutkittuaan pyynnön komissio päättää, 
myöntääkö se pyynnön esittäneelle maalle 
oikeuden kestävää kehitystä ja hyvää 
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hallintoa koskevaan erityiseen 
kannustusmenettelyyn.

hallintoa koskevaan erityiseen 
kannustusmenettelyyn. Komissio tekee 
alkuperäisen päätöksen oikeudesta 
erityiseen kannustusmenettelyyn 
asianomaisten valvontaelinten päätelmien 
ja suositusten sekä kolmansien 
osapuolten, esimerkiksi 
kansalaisyhteiskunnan, 
ammattijärjestöjen tai Euroopan 
parlamentin mahdollisesti toimittamien 
tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Menettelyn avoimuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi useilta eri sidosryhmiltä peräisin 
olevien tietojen olisi oltava saatavissa ja tarkasteltavissa ennen päätöksen tekoa.

Tarkistus 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkittuaan pyynnön komissio päättää, 
myöntääkö se pyynnön esittäneelle maalle 
oikeuden kestävää kehitystä ja hyvää 
hallintoa koskevaan erityiseen 
kannustusmenettelyyn.

4. Komission tutkittua pyynnön sille 
siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä 36 artiklan mukaisesti liitteen 
III vahvistamiseksi tai muuttamiseksi, 
jotta komissio voi päättää, myöntääkö se
pyynnön esittäneelle maalle oikeuden 
kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskevaan erityiseen 
kannustusmenettelyyn, ja lisätä maan 
GSP+-edunsaajamaiden luetteloon.

Or. en

Tarkistus 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos GSP+-edunsaajamaa ei enää täytä 
9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä tai jos se 
peruuttaa minkä tahansa 9 artiklan 
1 kohdan c, d ja e alakohdassa 
tarkoitetuista velvoittavista 
sitoumuksistaan, se poistetaan GSP+-
edunsaajamaiden luettelosta.

5. Jos GSP+-edunsaajamaa ei enää täytä 9 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja edellytyksiä tai jos se 
peruuttaa minkä tahansa 9 artiklan 1 
kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitetuista 
velvoittavista sitoumuksistaan, komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä 36 artiklan mukaisesti liitteen 
III muuttamiseksi niin, että komissio voi 
poistaa maan GSP+-edunsaajamaiden 
luettelosta.

Or. en

Tarkistus 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa 
sovellettaessa komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen III vahvistamiseksi ja 
muuttamiseksi niin, että maa lisätään 
GSP+-edunsaajamaiden luetteloon tai 
poistetaan siitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle 
maalle 4 ja 5 kohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä. Jos pyynnön esittäneelle 
maalle myönnetään oikeus erityiseen 
kannustusmenettelyyn, sille ilmoitetaan 
päivämäärä, jona päätös tulee voimaan.

7. Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle 
maalle 4 ja 5 kohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä ja julkaisee Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen 
päätöksestään ja sen perusteista. Jos 
pyynnön esittäneelle maalle myönnetään 
oikeus erityiseen kannustusmenettelyyn, 
sille ilmoitetaan päivämäärä, jona päätös 
tulee voimaan.

Or. en

Perustelu

GSP-järjestelmän uudistamisen tavoitteisiin olisi kuuluttava avoimuuden lisääminen.

Tarkistus 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle 
maalle 4 ja 5 kohdan mukaisesti tehdystä 
päätöksestä. Jos pyynnön esittäneelle 
maalle myönnetään oikeus erityiseen 
kannustusmenettelyyn, sille ilmoitetaan 
päivämäärä, jona päätös tulee voimaan.

7. Komissio ilmoittaa pyynnön esittäneelle 
maalle liitteen muuttamisen jälkeen 4 ja 5 
kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä. 
Jos pyynnön esittäneelle maalle 
myönnetään oikeus erityiseen 
kannustusmenettelyyn, sille ilmoitetaan 
päivämäärä, jona asiaa koskeva delegoitu 
säädös tulee voimaan.

Or. en

Tarkistus 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) liitteessä VIII lueteltujen 
yleissopimusten tosiasiallisessa 
täytäntöönpanossa saavutettu edistys 
kunkin GSP+-edunsaajamaan osalta;

Or. en

Tarkistus 102
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi asianomaisten 
valvontaelinten päätelmät ja suositukset, 
kun se laatii päätelmänsä liitteessä VIII 
tarkoitettujen yleissopimusten 
tosiasiallisesta täytäntöönpanosta.

4. Komissio arvioi asianomaisten 
valvontaelinten päätelmät ja suositukset 
sekä kolmansien osapuolten, esimerkiksi 
kansalaisyhteiskunnan ja 
ammattijärjestöjen tai Euroopan 
parlamentin, mahdollisesti toimittamat 
tiedot, kun se laatii päätelmänsä liitteessä 
VIII tarkoitettujen yleissopimusten 
tosiasiallisesta täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Yhteiskuntaa, ympäristöä ja hallintoa koskevien vaatimusten noudattamisen valvonnan olisi 
oltava avoimempaa. Kansalaisyhteiskunnan, ammattijärjestöjen ja Euroopan parlamentin 
olisi saatava osallistua tällaiseen valvontaan ja arviointiin.

Tarkistus 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskeva erityinen kannustusmenettely 
peruutetaan väliaikaisesti kaikilta tai 
joiltakin tämän menettelyn soveltamisalaan 
kuuluvilta ja GSP+-edunsaajamaasta 
peräisin olevilta tuotteilta, jos 
edunsaajamaa ei käytännössä noudata 
9 artiklan 1 kohdan c, d ja e kohdassa 
tarkoitettuja velvoittavia sitoumuksiaan.

1. Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskeva erityinen kannustusmenettely 
peruutetaan väliaikaisesti kaikilta tai 
joiltakin tämän menettelyn soveltamisalaan 
kuuluvilta ja GSP+-edunsaajamaasta 
peräisin olevilta tuotteilta, jos 
edunsaajamaa ei käytännössä noudata 
9 artiklan 1 kohdan c, d ja e kohdassa 
tarkoitettuja velvoittavia sitoumuksiaan tai 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
velvoitteitaan toimia yhteistyössä 
komission kanssa ja toimittaa sille kaikki 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Tarkistus 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissiolla on 14 artiklassa 
tarkoitetun kertomuksen päätelmien tai 
käytettävissä olevan näytön perusteella 
perusteltua syytä epäillä, että jokin GSP+-
edunsaajamaa ei noudata 9 artiklan 1 
kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja 
velvoittavia sitoumuksiaan, se hyväksyy 
38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen päätöksen 
kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskevan erityisen kannustusmenettelyn 
mukaisten tullietuuksien väliaikaista 
peruuttamista koskevan menettelyn 
aloittamisesta. Komissio ilmoittaa 
päätöksestä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

3. Jos komissiolla on 14 artiklassa 
tarkoitetun kertomuksen päätelmien tai 
käytettävissä olevan näytön perusteella 
perusteltua syytä epäillä, että jokin GSP+-
edunsaajamaa ei noudata 9 artiklan 1 
kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja 
velvoittavia sitoumuksiaan tai 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja velvoitteitaan 
toimia yhteistyössä komission kanssa ja 
toimittaa sille kaikki tarvittavat tiedot, se 
hyväksyy 38 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen päätöksen kestävää kehitystä ja 
hyvää hallintoa koskevan erityisen 
kannustusmenettelyn mukaisten 
tullietuuksien väliaikaista peruuttamista 
koskevan menettelyn aloittamisesta. 
Komissio ilmoittaa päätöksestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
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Or. en

Tarkistus 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) esitetään syyt, joiden vuoksi on 
perusteltua syytä epäillä 9 artiklan 
1 kohdan c d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
GSP+-edunsaajamaan velvoittavien 
sitoumusten noudattamista, minkä vuoksi 
voi olla kyseenalaista, onko sillä enää 
oikeutta kestävää kehitystä ja hyvää 
hallintoa koskevan erityisen 
kannustusmenettelyn mukaisiin 
tullietuuksiin; ja

a) esitetään syyt, joiden vuoksi on 
perusteltua syytä epäillä 9 artiklan 1 
kohdan c d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
GSP+-edunsaajamaan velvoittavien 
sitoumusten noudattamista tai sen 13 
artiklan 2 kohdan mukaisen velvoitteen 
noudattamista, joka koskee komission 
kanssa yhteistyössä toimimista ja kaikkien 
tarvittavien tietojen toimittamista 
komissiolle, minkä vuoksi voi olla 
kyseenalaista, onko sillä enää oikeutta 
kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskevan erityisen kannustusmenettelyn 
mukaisiin tullietuuksiin; and

Or. en

Tarkistus 106
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hankkii kaikki tarpeellisina 
pitämänsä tiedot, muun muassa 
asianomaisten valvontaelinten päätelmät ja 
suositukset. Komissio arvioi kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, kun se laatii 
päätelmänsä.

6. Komissio hankkii kaikki tarpeellisina 
pitämänsä tiedot, muun muassa 
asianomaisten valvontaelinten päätelmät ja 
suositukset sekä kolmansien osapuolten, 
esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan ja 
ammattijärjestöjen tai Euroopan 
parlamentin, mahdollisesti toimittamat 
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tiedot. Komissio arvioi kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, kun se laatii 
päätelmänsä.

Or. en

Perustelu

Yhteiskuntaa, ympäristöä ja hallintoa koskevien vaatimusten noudattamisen valvonnan olisi 
oltava avoimempaa. Kansalaisyhteiskunnan, ammattijärjestöjen ja Euroopan parlamentin 
olisi saatava osallistua tällaiseen valvontaan ja arviointiin.

Tarkistus 107
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos komissio katsoo, että päätelmät eivät 
oikeuta väliaikaista peruuttamista, se 
hyväksyy 38 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen päätöksen väliaikaista 
peruuttamista koskevan menettelyn 
lopettamisesta.

8. Jos komissio katsoo, että päätelmät eivät 
oikeuta väliaikaista peruuttamista, se 
hyväksyy 38 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen päätöksen väliaikaista 
peruuttamista koskevan menettelyn 
lopettamisesta. Päätöksen on perustuttava 
saatuun näyttöön ja se on julkaistava 
viipymättä.

Or. en

Perustelu

GSP-järjestelmän uudistamisen tavoitteisiin olisi kuuluttava avoimuuden lisääminen.

Tarkistus 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Jos komissio päättää väliaikaisesta 
peruuttamisesta, kyseinen päätös tulee 
voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen 
hyväksymisestä.

10. Jos komissio päättää väliaikaisesta 
peruuttamisesta, kyseinen päätös tulee 
voimaan kuuden kuukauden kuluttua 
asianomaisen delegoidun säädöksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa, että 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut tullietuuksien 
väliaikaisen peruuttamisen oikeuttavat syyt 
ovat rauenneet, se ottaa uudelleen käyttöön 
kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa 
koskevan erityisen kannustusmenettelyn 
mukaiset tullietuudet. Tätä varten 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen III muuttamiseksi.

Jos komissio toteaa, että 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tullietuuksien 
väliaikaisen peruuttamisen oikeuttavat syyt 
ovat rauenneet, komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen III muuttamiseksi, jotta 
se voi ottaa uudelleen käyttöön 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen etuusmenettelyjen 
mukaiset tullietuudet.

Or. en

Tarkistus 110
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä I lueteltu GSP-järjestelmään 
oikeutettu maa saa 1 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun vähiten 

1. Liitteessä I lueteltu GSP-järjestelmään 
oikeutettu maa saa 1 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun vähiten 
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kehittyneitä maita koskevan erityisen 
menettelyn mukaisia tullietuuksia, jos 
Yhdistyneet Kansakunnat on määrittänyt 
kyseisen maan vähiten kehittyneeksi 
maaksi.

kehittyneitä maita ja vähiten kehittyneitä 
alueita koskevan erityisen menettelyn 
mukaisia tullietuuksia, jos Yhdistyneet 
kansakunnat on määrittänyt kyseisen maan 
vähiten kehittyneeksi maaksi tai jos 
kyseinen maa kuuluu vähiten 
kehittyneeseen alueeseen.

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille hyvin tärkeää. Yleisessä 
tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi ottaa käyttöön erilaisia markkinoillepääsyjärjestelyjä 
alueilla, joilla valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. Siksi vähiten kehittyneitä 
maita koskeva erityinen menettely olisi ulotettava koskemaan myös vähiten kehittyneitä 
alueita ja ilmaisu 'vähiten kehittyneet alueet' olisi lisättävä artikloihin, joissa mainitaan 
vähiten kehittyneet maat.

Tarkistus 111
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä I lueteltu GSP-järjestelmään 
oikeutettu maa saa 1 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun vähiten 
kehittyneitä maita koskevan erityisen 
menettelyn mukaisia tullietuuksia, jos 
Yhdistyneet Kansakunnat on määrittänyt 
kyseisen maan vähiten kehittyneeksi 
maaksi.

1. Liitteessä I lueteltu GSP-järjestelmään 
oikeutettu maa saa 1 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun vähiten 
kehittyneitä maita ja vähiten kehittyneitä 
alueita koskevan erityisen menettelyn 
mukaisia tullietuuksia, jos Yhdistyneet 
kansakunnat on määrittänyt kyseisen maan 
vähiten kehittyneeksi maaksi tai jos 
kyseinen maa kuuluu vähiten 
kehittyneeseen alueeseen.

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille hyvin tärkeää. Yleisessä 



PE480.597v01-00 56/114 AM\889586FI.doc

FI

tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi ottaa käyttöön erilaisia markkinoillepääsyjärjestelyjä 
alueilla, joilla valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. Siksi vähiten kehittyneitä 
maita koskeva erityinen menettely olisi ulotettava koskemaan myös vähiten kehittyneitä 
alueita ja ilmaisu 'vähiten kehittyneet alueet' olisi lisättävä artikloihin, joissa mainitaan 
vähiten kehittyneet maat.

Tarkistus 112
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähiten kehittyneitä maita ja vähiten 
kehittyneitä alueita koskevan erityisen 
menettelyn mukaisia tullietuuksia ei 
myönnetä sellaiselle etuuksiin oikeutetulle 
maalle, jonka teollisuustuotteiden 
kokonaisvienti henkeä kohden on 
kolmena peräkkäisenä vuotena ollut yli 
700 Yhdysvaltain dollaria Yhdistyneiden 
kansakuntien teollisen kehityksen 
järjestön (UNIDO) teollista kehitystä 
koskevassa kertomuksessa annettujen 
lukujen perusteella.

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille hyvin tärkeää. Yleisessä 
tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi ottaa käyttöön erilaisia markkinoillepääsyjärjestelyjä 
alueilla, joilla valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. Siksi vähiten kehittyneitä 
maita koskeva erityinen menettely olisi ulotettava koskemaan myös vähiten kehittyneitä 
alueita ja ilmaisu 'vähiten kehittyneet alueet' olisi lisättävä artikloihin, joissa mainitaan 
vähiten kehittyneet maat.

Tarkistus 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee kyseistä luetteloa 
jatkuvasti tuoreimpien käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Jos EBA-
menettelyn edunsaajamaa ei enää täytä 1 
kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, se 
poistetaan komission päätöksellä EBA-
menettelyn edunsaajamaiden luettelosta 
kolmen vuoden siirtymäajan kuluttua 
komission päätöksen hyväksymispäivästä.

Komissio tarkastelee kyseistä luetteloa 
jatkuvasti tuoreimpien käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Jos EBA-
menettelyn edunsaajamaa ei enää täytä 1 
kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen IV muuttamiseksi, jotta 
komissio voi poistaa maan EBA-
menettelyn edunsaajamaiden luettelosta 
kolmen vuoden siirtymäajan kuluttua 
asianomaisen delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 114
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee kyseistä luetteloa 
jatkuvasti tuoreimpien käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Jos EBA-
menettelyn edunsaajamaa ei enää täytä 
1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, se 
poistetaan komission päätöksellä EBA-
menettelyn edunsaajamaiden luettelosta 
kolmen vuoden siirtymäajan kuluttua 
komission päätöksen hyväksymispäivästä.

Komissio tarkastelee kyseistä luetteloa 
jatkuvasti tuoreimpien käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Jos EBA-
menettelyn edunsaajamaa ei enää täytä 1 
kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, se 
poistetaan komission päätöksellä EBA-
menettelyn edunsaajamaiden luettelosta 
vähintään kolmen vuoden siirtymäajan 
kuluttua komission päätöksen 
hyväksymispäivästä.

Or. en

Tarkistus 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 2 kohdan toista alakohtaa 
sovellettaessa komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti liitteen IV muuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa A osassa 
luetelluissa yleissopimuksissa 
vahvistettujen periaatteiden vakava ja 
järjestelmällinen rikkominen;

a) liitteessä VIII olevassa A osassa 
luetelluissa yleissopimuksissa 
vahvistettujen periaatteiden vakava 
rikkominen;

Or. en

Perustelu

On erittäin vaikeaa antaa yleisesti hyväksyttyä määritelmää ilmaisulle "järjestelmällinen". 
Selkeyden vuoksi kyseistä ilmaisua ei pitäisi näin ollen käyttää.

Tarkistus 117
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vakavat ja järjestelmälliset – myös 
raaka-aineiden hankintaan vaikuttavat –

Poistetaan.
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epäterveet kaupan käytännöt, jotka 
aiheuttavat haittaa unionin 
tuotannonalalle ja joihin edunsaajamaa 
ei ole puuttunut. Niiden epäterveiden 
kaupan käytäntöjen osalta, jotka on 
kielletty tai jotka ovat riitautettavissa 
WTO-sopimusten perusteella, tämän 
artiklan soveltamisen on perustuttava 
toimivaltaisen WTO:n elimen aiempaan 
päätökseen;

Or. en

Perustelu

Talouspoliittiset ehdot eivät saa olla osa yleistä tullietuusjärjestelmää. Kehitysmaiden 
oikeutta säännellä raaka-aineita yleisen etunsa mukaisesti on kaikin puolin kunnioitettava.

Tarkistus 118
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vakavat ja järjestelmälliset – myös 
raaka-aineiden hankintaan vaikuttavat –
epäterveet kaupan käytännöt, jotka 
aiheuttavat haittaa unionin tuotannonalalle 
ja joihin edunsaajamaa ei ole puuttunut. 
Niiden epäterveiden kaupan käytäntöjen 
osalta, jotka on kielletty tai jotka ovat 
riitautettavissa WTO-sopimusten 
perusteella, tämän artiklan soveltamisen on 
perustuttava toimivaltaisen WTO:n elimen 
aiempaan päätökseen;

d) vakavat epäterveet kaupan käytännöt, 
jotka aiheuttavat haittaa unionin 
tuotannonalalle ja joihin edunsaajamaa ei 
ole puuttunut. Niiden epäterveiden kaupan 
käytäntöjen osalta, jotka on kielletty tai 
jotka ovat riitautettavissa WTO-sopimusten 
perusteella, tämän artiklan soveltamisen on 
perustuttava toimivaltaisen WTO:n elimen 
aiempaan päätökseen;

Or. en

Perustelu

EU:n kauppaeduista hyötyvillä kehitysmailla olisi oltava vapaus käyttää raaka-aineitaan 
oman kehityksensä hyväksi.
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Tarkistus 119
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vakavat ja järjestelmälliset – myös 
raaka-aineiden hankintaan vaikuttavat –
epäterveet kaupan käytännöt, jotka 
aiheuttavat haittaa unionin tuotannonalalle
ja joihin edunsaajamaa ei ole puuttunut. 
Niiden epäterveiden kaupan käytäntöjen 
osalta, jotka on kielletty tai jotka ovat 
riitautettavissa WTO-sopimusten 
perusteella, tämän artiklan soveltamisen on 
perustuttava toimivaltaisen WTO:n elimen 
aiempaan päätökseen;

d) vakavat ja järjestelmälliset – myös 
raaka-aineiden hankintaan vaikuttavat –
epäterveet kaupan käytännöt, jotka 
aiheuttavat haittaa unionin tuottajille ja 
joihin edunsaajamaa ei ole puuttunut. 
Niiden epäterveiden kaupan käytäntöjen 
osalta, jotka on kielletty tai jotka ovat 
riitautettavissa WTO-sopimusten 
perusteella, tämän artiklan soveltamisen on 
perustuttava toimivaltaisen WTO:n elimen 
aiempaan päätökseen;

Or. en

Perustelu

Yksiselitteinen viittaus unionin tuottajiin (kuten suojalausekkeessa) unionin tuotannonalan 
sijasta.

Tarkistus 120
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) alueellisten kalastusjärjestöjen tai 
kansainvälisten kalastusjärjestelyjen, joissa 
Euroopan unioni on jäsenenä, asettamien 
kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon 
liittyvien tavoitteiden vakava ja 
järjestelmällinen noudattamatta 
jättäminen.

e) alueellisten kalastusjärjestöjen tai 
kansainvälisten kalastusjärjestelyjen, joissa 
Euroopan unioni on jäsenenä, asettamien 
kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon 
liittyvien tavoitteiden vakava 
noudattamatta jättäminen.

Or. en
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Perustelu

Aiempi kokemus on osoittanut, että voi olla vaikeaa näyttää toteen, että vakavia 
noudattamatta jättämisiä on tehty järjestelmällisesti ja että ne olisivat siten jääneet 
rankaisematta. Tarkistuksella halutaan varmistaa, että vakavista noudattamatta jättämisistä 
voi tästä lähtien olla seurauksia. 

Tarkistus 121
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) alueellisten kalastusjärjestöjen tai 
kansainvälisten kalastusjärjestelyjen, joissa 
Euroopan unioni on jäsenenä, asettamien 
kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon 
liittyvien tavoitteiden vakava ja 
järjestelmällinen noudattamatta 
jättäminen.

e) alueellisten kalastusjärjestöjen tai 
kansainvälisten kalastusjärjestelyjen, joissa 
Euroopan unioni on jäsenenä, asettamien 
kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon 
liittyvien tavoitteiden vakava 
noudattamatta jättäminen.

Or. en

Perustelu

On erittäin vaikeaa antaa yleisesti hyväksyttyä määritelmää ilmaisulle "järjestelmällinen". 
Selkeyden vuoksi sitä ei näin ollen pitäisi käyttää.

Tarkistus 122
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kun kyse on eläinten suojelusta, 
eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 
24 päivänä syyskuuta 2009 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 
ja/tai eläinten suojelusta kuljetuksen ja 



PE480.597v01-00 62/114 AM\889586FI.doc

FI

siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 
22 päivänä joulukuuta 2004 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 
vakava rikkominen.

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelu on kirjattu EU:n politiikkoihin.

Tarkistus 123
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kun kyse on eläinten suojelusta, 
eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 
24 päivänä syyskuuta 2009 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 
ja/tai eläinten suojelusta kuljetuksen ja 
siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 
22 päivänä joulukuuta 2004 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 
vakava rikkominen.

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelu on kirjattu EU:n politiikkoihin.

Tarkistus 124
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kun kyse on eläinten suojelusta, 
eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 
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24 päivänä syyskuuta 2009 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 
ja/tai eläinten suojelusta kuljetuksen ja 
siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 
22 päivänä joulukuuta 2004 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 
vakava rikkominen.

Or. en

Tarkistus 125
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio käsittelee Euroopan 
parlamentin tai muiden kolmansien 
osapuolten, kuten ammattijärjestöjen tai 
kansalaisyhteiskunnan toimittamia 
ilmoituksia mahdollisista 19 artiklan 1 
kohdan rikkomisista.

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmien toimittamien tietojen olisi oltava saatavissa avoimuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 126
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 10 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

10 a. Kummassakin 9 ja 10 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa päätöksen on 
perustuttava saatuun näyttöön, ja päätös 
on julkaistava viipymättä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava prosessin avoimuus sen kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos komissio päättää väliaikaisesta 
peruuttamisesta, kyseinen päätös tulee 
voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen 
hyväksymisestä.

11. Jos komissio päättää väliaikaisesta 
peruuttamisesta, kyseinen päätös tulee 
voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, 
kun asianomainen delegoitu säädös on 
tullut voimaan.

Or. en

Tarkistus 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa, että 19 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tullietuuksien 
väliaikaisen peruuttamisen oikeuttavat syyt 
ovat rauenneet, se ottaa uudelleen 
käyttöön 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen etuusmenettelyjen mukaiset 

Jos komissio toteaa, että 19 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen tullietuuksien 
väliaikaiseen peruuttamiseen oikeuttavat 
syyt ovat rauenneet, komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 36 
artiklan mukaisesti tapauksen mukaan 
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tullietuudet. Tätä varten komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 
36 artiklan mukaisesti tapauksen mukaan 
liitteen II, III tai IV muuttamiseksi.

liitteen II, III tai IV muuttamiseksi, jotta se 
voi ottaa uudelleen käyttöön 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen etuusmenettelyjen 
mukaiset tullietuudet.

Or. en

Tarkistus 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Väliaikainen peruuttaminen ei saa kestää 
yli kuutta kuukautta. Tämän ajanjakson 
päättyessä komissio päättää 38 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä 
menettelyä noudattaen joko väliaikaisen 
peruuttamisen lopettamisesta tai sen 
jatkamisesta.

6. Väliaikainen peruuttaminen ei saa kestää 
yli kuutta kuukautta. Viimeistään tämän
ajanjakson päättyessä komissio päättää 38 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä 
menettelyä noudattaen joko väliaikaisen 
peruuttamisen lopettamisesta tai sen 
jatkamisesta.

Or. en

Tarkistus 130
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 36 artiklan 
mukaisesti sellaisten sääntöjen 
vahvistamiseksi, jotka koskevat yleisten 
suojatoimenpiteiden 
hyväksymismenettelyä, erityisesti 
määräaikoja, osapuolten oikeuksia, 
salassapitoa, tietojen ilmoittamista, 

4. Säännöt, jotka koskevat yleisten 
suojatoimenpiteiden 
hyväksymismenettelyä, erityisesti 
määräaikoja, osapuolten oikeuksia, 
salassapitoa, tietojen ilmoittamista, 
tarkastamista, tarkastuskäyntejä ja 
uudelleentarkastelua, annetaan 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
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tarkastamista, tarkastuskäyntejä ja 
uudelleentarkastelua.

Or. en

Perustelu

Yhteisen lainsäädäntövallan käyttäjät vahvistavat suojamenettelyä koskevat säännöt. Ei ole 
mitään syytä siirtää tätä valtaa komissiolle.

Tarkistus 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkimus, mukaan luettuna 25, 26 ja 
27 artiklassa tarkoitetut menettelyvaiheet, 
on saatava päätökseen kahdentoista
kuukauden kuluttua sen vireillepanosta.

4. Tutkimus, mukaan luettuna 25, 26 ja 27 
artiklassa tarkoitetut menettelyvaiheet, on 
saatava päätökseen kahdeksan kuukauden 
kuluttua sen vireillepanosta.

Or. en

Tarkistus 132
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkimus, mukaan luettuna 25, 26 ja 
27 artiklassa tarkoitetut menettelyvaiheet, 
on saatava päätökseen kahdentoista 
kuukauden kuluttua sen vireillepanosta.

4. Tutkimus, mukaan luettuna 25, 26 ja 27 
artiklassa tarkoitetut menettelyvaiheet, on 
saatava päätökseen kuuden kuukauden 
kuluttua sen vireillepanosta. Tuota 
aikarajaa voidaan pidentää kolmella 
kuukaudella poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, esimerkiksi jos osapuolten 
lukumäärä on epätavallisen suuri tai jos 
markkinatilanne on monimutkainen. 
Komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille 
osapuolille pidennyksestä ja selvittää 
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pidennyksen perusteet.

Or. es

Perustelu

Kaksitoista kuukautta on liian pitkä aika. Kuusi kuukautta on järkevämpi aikaraja, varsinkin 
kun sitä on mahdollista pidentää kolmella kuukaudella poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tarkistus 133
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät 
Euroopan unionin tuottajien taloudellisen 
ja/tai rahoituksellisen tilanteen vaikeasti 
korjattavaan heikkenemiseen, komissiolle 
siirretään valta hyväksyä 38 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä 
menettelyä noudattaen välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla otetaan uudelleen käyttöön 
tavanomaiset yhteisen tullitariffin mukaiset 
tullit enintään kahdentoista kuukauden 
ajaksi.

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät 
Euroopan unionin tuottajien taloudellisen 
ja/tai rahoituksellisen tilanteen 
heikkenemiseen ja kun tilapäisten 
suojatoimenpiteiden viivästyminen voi 
aiheuttaa vahinkoa, jota on vaikea 
korjata, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä 38 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellistä menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla otetaan 
uudelleen käyttöön tavanomaiset yhteisen 
tullitariffin mukaiset tullit enintään 
kahdentoista kuukauden ajaksi.

Or. es

Tarkistus 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos lopullisesti vahvistettujen tosiasioiden Jos lopullisesti vahvistettujen tosiasioiden 



PE480.597v01-00 68/114 AM\889586FI.doc

FI

perusteella todetaan, että 22 artiklan 
1 kohdassa vahvistetut edellytykset eivät 
täyty, komissio hyväksyy 38 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen päätöksen 
tutkimuksen ja menettelyn lopettamisesta. 
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Tutkimus katsotaan 
päättyneeksi, jos päätöstä ei julkaista 
24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, ja kaikki kiireelliset 
ennaltaehkäisevät toimet raukeavat ilman 
eri toimenpiteitä.

perusteella todetaan, että 22 artiklan 1 
kohdassa vahvistetut edellytykset eivät 
täyty, komissio hyväksyy 38 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen päätöksen 
tutkimuksen ja menettelyn lopettamisesta. 
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Tutkimus katsotaan 
päättyneeksi, jos päätöstä ei julkaista 24 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, ja kaikki kiireelliset 
ennaltaehkäisevät toimet raukeavat ilman 
eri toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tässä luvussa olevan I 
jakson säännösten soveltamista komissio 
poistaa omasta aloitteestaan ja 38 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen 7 ja 13 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet GSP-jakson 11 b 
tuotteilta tai yhdistetyn nimikkeistön 
koodeihin 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 
19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 ja 3824 90 
97 kuuluvilta tuotteilta kunkin vuoden 
tammikuun 1 päivänä, silloin kun 
tapauksen mukaan liitteessä V tai IX 
lueteltujen tuotteiden tuonti on peräisin 
edunsaajamaasta ja kokonaisuutena

1. Rajoittamatta tässä luvussa olevan I 
jakson säännösten soveltamista komissio 
poistaa omasta aloitteestaan ja 38 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen 7 ja 12 artiklassa
tarkoitetut tullietuudet GSP-jaksojen 11 a 
ja 11 b tuotteilta tai yhdistetyn 
nimikkeistön koodeihin 2207 10 00, 2207 
20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 
ja 3824 90 97 kuuluvilta tuotteilta kunkin 
vuoden tammikuun 1 päivänä, silloin kun 
tapauksen mukaan liitteessä V tai IX 
lueteltujen tuotteiden tuonti on peräisin 
edunsaajamaasta ja kokonaisuutena

Or. it

Tarkistus 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
10 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; o

Or. it

Tarkistus 137
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
12,5 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

Or. en

Tarkistus 138
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
12,5 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

Or. en

Tarkistus 139
Paweł Zalewski
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
12,5 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

Or. en

Tarkistus 140
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
12,5 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

Or. en

Perustelu

Tuonnin volyymin 15 prosentin vuosittainen kasvu olisi haitallinen EU:n teollisuudelle, ja sitä 
olisi vaikea korjata suojatoimenpiteillä.

Tarkistus 141
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
12,5 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

Or. en
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Tarkistus 142
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
12,5 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

Or. en

Perustelu

Tuonnin volyymin kasvu 15 prosenttia vuodessa on hyvin korkea. Tämän tason haitallista 
vaikutusta EU:n teollisuudelle olisi vaikea korjata suojatoimenpitein.

Tarkistus 143
Mário David

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
15 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

a) kasvaa määrältään (volyymi) vähintään 
12,5 prosenttia verrattuna edelliseen 
kalenterivuoteen; tai

Or. en

Perustelu

Tuonnin volyymin kasvu 15 prosenttia vuodessa on liian korkea. Tämän tason haitallista 
vaikutusta EU:n teollisuudelle olisi vaikea korjata suojatoimenpitein.

Tarkistus 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) GSP-jakson 11 b tuotteiden tapauksessa 
minä tahansa 12 kuukauden ajanjaksona 
ylittää liitteessä VI olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetun osuuden kaikista liitteessä I
luetelluista maista ja alueilta Euroopan 
unioniin tapahtuvan, GSP-jaksoon 11 b 
kuuluvien tuotteiden tuonnin arvosta.

b) GSP-jaksojen 11 a ja 11 b tuotteiden 
tapauksessa minä tahansa 12 kuukauden 
ajanjaksona ylittää liitteessä VI olevassa 2 
kohdassa tarkoitetun osuuden kaikista 
liitteessä II luetelluista maista ja alueilta 
Euroopan unioniin tapahtuvan, GSP-
jaksoihin 11 a ja 11 b kuuluvien tuotteiden 
tuonnin arvosta.

Or. it

Tarkistus 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 6 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 146
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden tuonnin keskimääräinen 
arvo Euroopan unioniin tapahtuvasta, 
tapauksen mukaan liitteessä V tai IX 
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enintään 8 prosenttia. lueteltujen tuotteiden tuonnista on kolmena 
peräkkäisenä vuotena enintään 8 
prosenttia kaikista GSP-edunsaajamaista 
Euroopan unioniin suuntautuvan 
samojen tuotteiden tuonnin 
kokonaisarvosta.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksesta ei käy selkeästi ilmi, onko prosenttiosuuden laskemisen perustana 
koko EU:n tuonti vai ainoastaan etuusmenettelyn mukaisen tuonnin määrä, kuten voimassa 
olevassa asetuksessa. 

Tarkistus 147
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 6 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 148
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
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V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 6 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 149
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 6 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 150
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 4 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Tämä 8 prosentin kriteerin täyttävä osuus kyseisen järjestelmän piiriin kuuluvasta Euroopan 
unionin tuonnista on huomattavan korkea, ja siihen kuuluu ainoastaan muutamia keskeisiä 
tuontituotteita. Suojalauseketta olisi vahvistettava alentamalla kynnysarvo kahdeksasta 
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neljään prosenttiin.

Tarkistus 151
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 4 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 152
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta 29 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tärkeiden tuotteiden, 
tapauksen mukaan liitteessä V tai IX 
lueteltujen samojen tuotteiden 
kokonaistuonnista on enintään 
6 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Tämä 8 prosentin kriteerin täyttävä osuus kyseisen järjestelmän piiriin kuuluvasta Euroopan 
unionin tuonnista on huomattavan korkea, ja siihen kuuluu ainoastaan muutamia keskeisiä 
tuontituotteita. Suojalauseketta olisi vahvistettava alentamalla kynnysarvoa kahdeksasta 
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kuuteen prosenttiin. Tarkistuksella selkeytetään myös sitä, että tiettyjä tuotteita koskevien 
suojatoimenpiteiden soveltamisen ehdot olisi nivottava kyseisten tiettyjen tuotteiden 
aiheuttamaan objektiiviseen häiriöön eikä globaaleihin kaupan suuntauksiin, joihin kuuluu 
tuotteita, jotka eivät liity häiriöön. 

Tarkistus 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 8 prosenttia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta EBA-
menettelyn edunsaajamaihin eikä niihin 
maihin, joiden osuus Euroopan unioniin 
tapahtuvasta, tapauksen mukaan liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on 
enintään 6 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Suojalauseketta ei sovelleta maihin, joiden osuus Euroopan unioniin tapahtuvasta, liitteessä 
V tai IX lueteltujen tuotteiden tuonnista on enintään 8 prosenttia. Siksi erityistä 
suojatoimenpidelauseketta sovelletaan ainoastaan muutamiin keskeisiin tuontituotteisiin. On 
välttämätöntä vahvistaa suojatoimenpidettä ja laajentaa edunsaajamaiden/tuotteiden piiriä 
alentamalla 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kynnysarvoa kahdeksasta kuuteen prosenttiin.

Tarkistus 154
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähiten kehittyneen alueen 
kehitysmaa luokitellaan asetuksen (ETY) 
N:o 2454/93 67 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuksi 
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edunsaajamaaksi.

Or. en

Perustelu

Alueellinen yhdentyminen on vähiten kehittyneille maille hyvin tärkeää.

Tarkistus 155
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vähiten kehittynyt alue katsotaan 
asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67 artiklan 
1 kohdan k alakohdassa tarkoitetuksi 
alueelliseksi ryhmäksi.

Or. en

Perustelu

Yleisessä tullietuusjärjestelmässä ei pitäisi ottaa käyttöön erilaisia 
markkinoillepääsyjärjestelyjä eikä erilaisia alkuperäkumulaatiosääntöjä alueilla, joilla 
valtaosa jäsenistä on vähiten kehittyneitä maita. Siksi vähiten kehittyneitä maita koskeva 
erityinen menettely olisi ulotettava koskemaan myös vähiten kehittyneitä alueita ja 
alkuperäkumulaatio olisi sallittava myös noilla alueilla.

Tarkistus 156
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kuukausittain tiedot vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen sellaisten 

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kuukausittain tiedot vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen sellaisten 
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tuotteiden määristä ja arvosta, joihin 
sovelletaan tullietuuksia, viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua vapaaseen 
liikkeeseen luovutuksesta.

tuotteiden määristä ja arvosta, joihin 
sovelletaan tullietuuksia, viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua vapaaseen 
liikkeeseen luovutuksesta. Komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, joka sisältää kyseiset tiedot.

Or. es

Tarkistus 157
Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kuukausittain tiedot vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen sellaisten 
tuotteiden määristä ja arvosta, joihin 
sovelletaan tullietuuksia, viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua vapaaseen 
liikkeeseen luovutuksesta.

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kuukausittain tiedot vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen sellaisten 
tuotteiden määristä ja arvosta, joihin 
sovelletaan tullietuuksia, viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua vapaaseen 
liikkeeseen luovutuksesta. Komission 
esittää Euroopan parlamentille ja 
jäsenvaltioille neljännesvuosittain nämä 
tiedot sisältävän kertomuksen.

Or. es

Tarkistus 158
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19, 20 ja 22 artiklassa tarkoitettu 
säädösvallan siirto tehdään 

2. Edellä 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19 
ja 20 artiklassa tarkoitettu säädösvallan 
siirto tehdään määräämättömäksi ajaksi 
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määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

tämän asetuksen voimaantulopäivästä 
alkaen.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan 22 artiklan 4 kohtaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säädösvallan siirron nojalla 2 kohdan 
mukaisesti annettu säädös voi tulla 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

4. Säädösvallan siirron nojalla 2 kohdan 
mukaisesti annettu säädös voi tulla 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 160
Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säädösvallan siirron nojalla 2 kohdan 
mukaisesti annettu säädös voi tulla 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

4. Säädösvallan siirron nojalla 2 kohdan 
mukaisesti annettu säädös voi tulla 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
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parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään neljällä kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 161
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan viipymättä, ja sitä 
sovelletaan niin kauan kuin sitä ei ole 
vastustettu 2 kohdan mukaisesti. Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle annettavassa, 
tämän artiklan nojalla annettua delegoitua 
säädöstä koskevassa tiedoksiannossa 
esitetään syyt kiireellisen menettelyn 
soveltamiselle.

1. Tämän artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan kahden kuukauden 
kuluttua siitä, kun säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ja sitä sovelletaan niin kauan 
kuin sitä ei ole vastustettu 2 kohdan 
mukaisesti. Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettavassa, tämän artiklan 
nojalla annettua delegoitua säädöstä 
koskevassa tiedoksiannossa esitetään syyt 
kiireellisen menettelyn soveltamiselle.

Or. en

Perustelu

Jottei aiheutettaisi sekaannusta ja ongelmia molemmille kumppanuusmaille eikä EU:n 
tuojille, delegoidun säädöksen olisi tultava voimaan vasta kun on selvää, ettei kumpikaan 
lainsäätäjä ole sitä vastustanut.

Tarkistus 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa 
yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

4. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa 
yhdessä sen 4 artiklan kanssa.

Or. en

Tarkistus 163
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille kahden vuoden välein
kertomuksen, jossa käsitellään GSP-
järjestelmän vaikutuksia viimeksi 
kuluneelta kahden vuoden ajalta ja kaikkia 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
etuusmenettelyjä.

1. Komissio esittää vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
asetuksen soveltamisesta ja 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa
käsitellään kaikkia 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja etuusmenettelyjä, myös 
kaupan esteitä koskevat velvoitteet, sekä 
esitetään yhteenveto edunsaajamaiden ja -
alueiden kanssa käytävää kauppaa 
koskevista tilastoista ja kaupan 
kehittymisestä.

2. Yleisten tullietuuksien komitea ja 
Euroopan parlamentti tarkastelevat 
järjestelmän vaikutuksia kertomuksen 
perusteella. Euroopan parlamentti voi 
kutsua komission asiasta vastaavan 
valiokuntansa kokoukseen esittelemään ja 
selittämään kaikki seikat, jotka liittyvät 
tämän asetuksen täytäntöönpanoon.
3. Komissio julkaisee kertomuksen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kertomuksen esittämisestä yleisten 
tullietuuksien komitealle ja Euroopan 
parlamentille."

Or. es
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Perustelu

Komission raportointivelvollisuus Euroopan parlamentille ja neuvostolle on määriteltävä 
selkeästi asetuksessa.

Tarkistus 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Järjestelmää sovelletaan kahdeksan 
vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 165
Keith Taylor

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran 
kuvaus

Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-1a 02 0208 90 70 Sammakon-
reidet

NS

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran 
kuvaus

Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-1a 02 Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sammakonreisien tuotantotapa on kuulu julmuudestaan, eikä kyseisen tuotannon pitäisi enää 
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saada etua luokituksesta "muu kuin arka" eikä näin ollen myöskään tullittomuudesta.

Tarkistus 166
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-1a 02 0208 90 70 Sammakon-
reidet

NS

Tarkistus
Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 

kuin arka (NS)

S-1a 02 0208 90 70 Sammakon-
reidet

S

Or. en

Perustelu

Sammakonreisien tuotantotapa on kuulu julmuudestaan, eikä kyseisen tuotannon pitäisi enää 
saada etua luokituksesta "muu kuin arka" eikä näin ollen myöskään tullittomuudesta.

Tarkistus 167
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-1b 03 ex 3 ryhmä
Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat, ei kuitenkaan 

S
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alanimikkeen 0301 10 90 tuotteet

S-2a 06 ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; 
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset 
tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä, 
ei kuitenkaan alanimikkeen 0604 91 
40 tuotteet

S

S-6a 29 ex 2905

Asykliset alkoholit ja niiden 
halogeeni-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 2905 45 00 tuotteet ja 
lukuun ottamatta alanimikkeiden 
2905 43 00 ja 2905 44 tuotteita

S

S-11b 62 62 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 
kuin neulosta S

S-12a 64 64 ryhmä Jalkineet, nilkkaimet ja niiden 
kaltaiset tavarat; niiden osat S

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-1b 03 ex 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat, ei kuitenkaan 
alanimikkeiden 0301 10 90, 0304 
29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 ja 
0307 59 10 tuotteet

S

S-2a 06 ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; 
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset 
tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä, 
ei kuitenkaan alanimikkeiden 0604 
91 40, 0602 10 90 ja 0603 11 00 
tuotteet

S

S-6a 29 ex 2905

Asykliset alkoholit ja niiden
halogeeni-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 2905 45 00 tuotteet ja 
lukuun ottamatta alanimikkeiden 
2905 11 00, 2905 43 00 ja 2905 44 
tuotteita

S

S-11b 62 62 ryhmä
Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 
kuin neulosta, lukuun ottamatta 
alanimikkeen 6212 10 90 tuotteita

S

S-12a 64 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden 
kaltaiset tavarat; niiden osat, lukuun 
ottamatta alanimikkeiden 6403 99 
96 ja 6403 99 98 tuotteita

S

Or. en
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Tarkistus 168
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

ex 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0301 10 90 tuotteet

S
S-1b 03

0301 10 90 Elävät suolaisen veden akvaariokalat NS

ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; 
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset 
tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä, 
ei kuitenkaan alanimikkeen 0604 91 
40 tuotteet

S
S-2a 06

0604 91 40 Havupuun oksat, tuoreet NS

ex 2905

Asykliset alkoholit ja niiden 
halogeeni-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 2905 45 00 tuotteet ja 
lukuun ottamatta alanimikkeiden 
2905 43 00 ja 2905 44 tuotteita

S
S-6a 29

29054500 Glyseroli NS

S-11b 62 62 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 
kuin neulosta S

S-12a 64 64 ryhmä Jalkineet, nilkkaimet ja niiden 
kaltaiset tavarat; niiden osat

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-1b 03 ex 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0301 10 90 tuotteet ja 
lukuun ottamatta alanimikkeiden 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
ja 0307 59 10 tuotteita

S
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0301 10 90 Elävät suolaisen veden akvaariokalat NS

S-2a 06 ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; 
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset 
tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä, 
ei kuitenkaan alanimikkeen
0604 91 40 tuottee ja 
lukuunottamatta alanimikkeiden 
0602 10 90 ja 0603 11 00 tuotteita

S

0604 91 40 Havupuun oksat, tuoreet NS

ex 2905
Asykliset alkoholit ja niiden 
halogeeni-, sulfo-, nitro- ja 
nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan 

S

alanimikkeen 2905 45 00 tuotteet ja 
lukuunottamatta alanimikkeiden 
2505 11 00, 2905 43 00 ja 2905 44 
tuotteita

S-6a 29

29054500 Glyseroli NS

S-11b 62 62 ryhmä
Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 
kuin neulosta, lukuun ottamatta 
alanimikkeen 6212 10 90 tuotteita

S

S-12a 64 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden 
kaltaiset tavarat; alanimikkeen 
96 45 00 tuotteet, lukuun ottamatta 
alanimikkeiden 6403 99 96 ja 6403 
99 98 tuotteita

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite V– Taulukko
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Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

ex 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut 
vedessä elävät selkärangattomat, ei 
kuitenkaan alanimikkeen 0301 10 90 
tuotteet

S
S-1b 03

0301 10 90 Elävät suolaisen veden akvaariokalat NS

ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, 
juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; 
leikkokukat ja leikkovihreä, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0604 91 40 tuotteet

S
S-2a 06

0604 91 40 Havupuun oksat, tuoreet NS

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

ex 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut 
vedessä elävät selkärangattomat, ei 
kuitenkaan alanimikkeen 0301 10 90 
tuotteet ja lukuun ottamatta 
alanimikkeiden 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 ja 0307 59 10 tuotteita

S
S-1b 03

0301 10 90 Elävät suolaisen veden akvaariokalat NS

S-2a 06 ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, 
juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; 
leikkokukat ja leikkovihreä, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0604 91 40 tuottee ja 
lukuun ottamatta alanimikkeiden 0602 
10 90 ja 0603 11 00 tuotteita

S

0604 91 40 Havupuun oksat, tuoreet NS

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 170
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-2a 06 ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; 
sipulit, juuret ja niiden kaltaiset 
tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä, 
ei kuitenkaan alanimikkeen 0604 91 
40 tuotteet

S

S-4b 18 18 ryhmä Kaakao ja kaakaovalmisteet S

S-4c 24 24 ryhmä Tupakka ja valmistetut 
tupakankorvikkeet S

S-6a 38 ex 39 
ryhmä

Muovit ja muovitavarat, ei 
kuitenkaan nimikkeiden 3901, 3902, 
3903 ja 3904, alanimikkeiden 3906 
10 00, 3907 10 00, 3907 60 ja 3907 
99, nimikkeiden 3908 ja 3920 ja 
alanimikkeiden 3921 90 19 ja 3923 
21 00 tuotteet

NS

S-11a 52 52 ryhmä Puuvilla S

S-11b 61
61 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, 

neulosta S

S-16 85 ex 85 
ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden 
osat; äänen tallennus- tai 
toistolaitteet, televisiokuvan tai -
äänen tallennus- tai toistolaitteet 
sekä tällaisten tavaroiden osat ja 
tarvikkeet, ei kuitenkaan 
alanimikkeiden 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, 
nimikkeiden 8521, 8525 ja 8527, 
alanimikkeiden 8528 49, 8528 59 ja 
8528 69–8528 72, nimikkeen 8529 
ja alanimikkeiden 8540 11 ja 
8540 12 tuotteet

NS
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Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

ex 6 ryhmä Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, 
juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; 
leikkokukat ja leikkovihreä, ei kuitenkaan 
alanimikkeiden 0603 12 00 ja 0604 91 40 
tuotteet

SS-2a 06

0603 12 00 Tuoreet leikkoneilikat ja kukannuput, 
jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai 
koristetarkoituksiin

NS

ex 18 ryhmä Kaakao ja kaakaovalmisteet, ei 
kuitenkaan alanimikkeen 18040000 
tuotteet

SS-4b 18

18040000 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy NS

ex 24 ryhmä Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet, 
ei kuitenkaan alanimikkeen 24011060 
tuotteet

SS-4c 24

24011060 ”Sun-cured” itämainen tupakka, 
riipimätön

NS

S-6a 38 ex 39 ryhmä Muovit ja muovitavarat, ei kuitenkaan 
nimikkeiden 3901, 3902, 3903 ja 3904, 
alanimikkeiden 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 ja 3907 99, nimikkeiden 3908 
ja 3920 ja alanimikkeiden 3921 90 10 ja 
3923 21 00 tuotteet

NS

ex 52 ryhmä Puuvilla, ei kuitenkaan alanimikkeen 
5205 12 00 tuotteet

SS-11a 52

5205 12 00 Yksinkertainen puuvillalanka, 
kampaamattomasta kuidusta valmistettu, 
jossa on vähintään 85 painoprosenttia 
puuvillaa, pienempi kuin 714,29 
desitexiä, mutta vähintään 232,56 
desitexiä, metrinen numero suurempi 
kuin 14, mutta enintään 43, ei 
vähittäismyyntimuodoissa

NS

ex 61 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta, ei 
kuitenkaan alanimikkeiden 6107 11 00, 
6108 21 00 ja 6108 22 00 tuotteet

S

6107 11 00 Miesten ja poikien alushousut, puuvillaa, 
neulosta

NS

6108 21 00 Naisten ja tyttöjen alushousut, puuvillaa, 
neulosta

NS

S-11b 61

6108 22 00 Naisten ja tyttöjen alushousut, NS
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tekokuitua, neulosta

S-16 85 ex 85 ryhmä Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; 
äänen tallennus- tai toistolaitteet, 
televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai 
toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat 
ja tarvikkeet, ei kuitenkaan 
alanimikkeiden 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 nimikkeiden 8525 ja 8527, 
alanimikkeiden 8528 49, 8528 59 ja 
8528 69–8528 72, nimikkeen 8529 ja 
alanimikkeiden 8540 11 ja 8540 12 
tuotteet

NS

Or. en

Perustelu

Tuoteluetteloa voi sekä laajentaa että syventää. Tämä parantaisi kehitysmaille tarjottavien 
etuuksien kehityspotentiaalia ja arvoa. Nämä tuotteet on valittu erityisesti siten, että vältetään 
aiheuttamasta haittaa vähiten kehittyneille maille ja EU:n teollisuudelle.

Tarkistus 171
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-2b 07 08 0802 50 00 Tuoreet tai kuivatut pistaasimantelit 
(pistaasipähkinät), myös kuorettomat NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Tuoreet tai kuivatut pinjansiemenet, myös 
kuorettomat NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Tuoreet tai kuivatut greipit ja pomelot NS

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-2b 07 08 0802 50 00 Tuoreet tai kuivatut pistaasimantelit 
(pistaasipähkinät), myös kuorettomat S

S-2b 07 08 0802 90 50 Tuoreet tai kuivatut pinjansiemenet, myös S
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kuorettomat

S-2b 07 08 0805 40 00 Tuoreet tai kuivatut greipit ja pomelot S

Or. en

Perustelu

Kreikan, Kyproksen, Italian ja Espanjan tuottajat hyötyvät tästä tarkistuksesta. Nykyisen 
GSP-järjestelmän piirin kuuluvista maista Kiina ja Iran eivät hyödy.

Tarkistus 172
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-2c 09 09 0901 12 00 Paahtamaton kahvi, kofeiiniton S

S-2c 09 09 0901 21 00 Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen S

S-2c 09 09 0901 22 00 Paahdettu kahvi, kofeiiniton S

S-2c 09 09 0901 90 90 Kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen 
määrästä riippumatta S

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-2c 09 09 0901 12 00 Paahtamaton kahvi, kofeiiniton NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen NS

S-2c 09 09 0901 22 00 Paahdettu kahvi, kofeiiniton NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen 
määrästä riippumatta NS

Or. en
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Perustelu

Tämän tarkistuksen avulla suurten kahvintuottajamaiden olisi mahdollista saada lisäarvoa 
tuotteilleen valmistamalla kahvituotteet alkuperämaassa eikä Euroopassa.

Tarkistus 173
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

Arka (S) 
/Muu 
kuin 
arka 
(NS)

S-4b 18 18 ryhmä Kaakao ja kaakaovalmisteet S

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

ex 18 ryhmä Kaakao ja kaakaovalmisteet, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 1804 00 00 tuotteet S

S-4b 18
1804 00 00 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy NS

Or. en

Tarkistus 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

Arka (S) 
/Muu 
kuin 
arka 
(NS)

S-6a 29
ex 2905 Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-

, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan 
S
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alanimikkeen 2905 45 00 tuotteet ja lukuun 
ottamatta alanimikkeiden 2905 43 00 ja 
2905 44 tuotteita

2905 45 00 Glyseroli NS

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-6a 29 ex 2905 Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, 
nitro- ja nitrosojohdannaiset, S

ei kuitenkaan alanimikkeen 2905 45 00 tuotteet 
ja lukuun ottamatta alanimikkeiden 2505 11 
00, 2905 43 00 ja 2905 44 tuotteita

2905 45 00 Glyseroli NS

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

Arka (S) 
/Muu 
kuin 
arka 
(NS)
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S-11b 62 62 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin 
neulosta S

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-11b 62 62 ryhmä
Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin 
neulosta, lukuun ottamatta alanimikkeen 
6212 10 90 tuotteita

S

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

Arka (S) 
/Muu 
kuin 
arka 
(NS)

S-12a 64 64 ryhmä Jalkineet, nilkkaimet ja niiden 
kaltaiset tavarat; niiden osat S

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-12a 64 64 ryhmä Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset 
tavarat; niiden osat, lukuun ottamatta 

S
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alanimikkeiden 6403 99 96 ja 6403 99 98 
tuotteita

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 177
Keith Taylor

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-16 84 ex 84 ryhmä Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja 
mekaaniset laitteet ja niiden osat, ei 
kuitenkaan alanimikkeiden 8401 10 00 ja 
8407 21 10 tuotteet

NS

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

S-16 Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä tuotteet ovat todella erittäin arkoja.

Tarkistus 178
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-16 84 ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja 
mekaaniset laitteet ja niiden osat, ei 
kuitenkaan alanimikkeiden 8401 10 00 ja 
8407 21 10 tuotteet

NS

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus
Arka (S) 
/Muu kuin 
arka (NS)

S-16 84 ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja 
mekaaniset laitteet ja niiden osat, ei 
kuitenkaan alanimikkeiden 8401 10 00 ja 
8407 21 10 tuotteet

S

Or. en

Perustelu

Nämä tuotteet ovat todella erittäin arkoja.

Tarkistus 179
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
Liite V – uusi teksti

Komission teksti

Tarkistus

CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

280519 Alkali ja maa-alkalimetallit, ei kuitenkaan natrium ja kalsium NS

280530 Skandiumin ja yttriumin kaltaiset sekoitetut/lejeeratut harvinaiset 
maametallit NS
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281820 Alumiinioksidi (keinotekoinen corundum pois lukien) NS

780199 Muokkaamaton puhdistettavaksi tarkoitettu lyijy, kuten 78.01 NS

810194 Muokkaamaton volframi, myös ainoastaan sintratut tangot NS

810411 Muokkaamaton magnesium, joka sisältää painoarvoltaan vähintään 99,8 
prosenttista magnesiumia NS

810419 Muokkaamaton magnesium (810411 pois lukien) NS

810720 Muokkaamaton kadmium; jauheet NS

810820 Muokkaamaton titanium; jauheet NS

810830 Titaniumjäte ja -romu NS

(Lisättävät tuotteet – taulukko osoittaa, kuinka ne näkyisivät liitteessä sen jälkeen, kun ne on 
lisätty.)

Or. en

Perustelu

Koska useat taloudellisesti kilpailukykyisemmät valtiot eivät kuulu järjestelyn piiriin, 
järjestelmän piiriin kuuluvien aineiden lukumäärää voidaan laajentaa järjestelmän 
kehityspotentiaalin parantamiseksi. Tuotevalikoiman laajentamisen yhteydessä on 
varmistettava, että valitut tuotteet ovat merkittäviä järjestelmän piiriin jäävien maiden 
kannalta, mutta toisaalta on vältettävä vähiten kehittyneiden maiden ja EU:n teollisuuden 
etujen vahingoittamista 

Tarkistus 180
Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
Liite V – uusi teksti

Komission teksti

Tarkistus

CN-koodi Tavaran kuvaus Arka (S) /Muu 
kuin arka (NS)

020422 Paloiteltu lampaanliha, luullinen, tuore tai jäähdytetty NS

020423 Lampaanliha, (karitsa pois lukien) tuore/ jäähdytetty, luuton NS

020430 Karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt NS

020442 Paloiteltu lampaanliha, luullinen, jäädytetty NS

020443 Paloiteltu lampaanliha, luuton, jäädytetty NS

081120 Vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- NS
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ja punaherukat sekä karviaiset, keittämättömät tai tai höyryssä tai vedessä 
keitetyt, jäädytetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältävät

100190 Muu kuin durumvehnä; vehnän ja rukiin sekavilja NS

100300 Ohra NS

100700 Durra NS

110819 Tärkkelys (110811-110814 pois lukien) NS

160239 Nimikkeeseen 01.05 kuuluvat siipikarjavalmisteet ja säilykkeet (kalkkuna 
ja kotieläinlajia oleva kana pois lukien) NS

230310 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, myös 
pelleteiksi valmistetut NS

280519 Muut alkaliset maametallit kuin sodium ja kalsium NS

280530 Harvinaiset maametallit, skandium ja yrttium, myös näiden aineiden 
keskinäiset seokset ja lejeeringit NS

281820 Alumiinioksidi (keinotekoinen corundum pois lukien) NS

310221 Ammoniumsulfaatti NS

310240 Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten 
epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita NS

310250 Sodiumnitraatti NS

310260 Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset NS

320120 Wattlekuoriuute NS

510531 Hieno eläimenkarva, karstattu/kammattu, kashmirvuohien karva NS

780199 Muokkaamaton puhdistettavaksi tarkoitettu lyijy, kuten 78.01 NS

810194 Muokkaamaton volframi, sintratut tangot ja profiilit mukaan lukien NS

810411 Muokkaamaton magnesium, joka sisältää painoarvoltaan vähintään 99,8 
prosenttista magnesiumia NS

810419 Muokkaamaton magnesium (810411 pois lukien) NS

810720 Muokkaamaton kadmium; jauheet NS

810820 Muokkaamaton titaani; jauheet NS

810830 Titaniumjäte ja -romu NS

(Lisättävät tuotteet – taulukko osoittaa, kuinka ne näkyisivät liitteessä sen jälkeen, kun ne on 
lisätty.)

Or. en

Perustelu

Tuoteluetteloa voi sekä laajentaa että syventää. Tämä parantaisi kehitysmaille tarjottavien 
etuuksien kehityspotentiaalia ja arvoa. Nämä tuotteet on valittu erityisesti siten, että vältetään 
aiheuttamasta haittaa vähiten kehittyneille maille ja EU:n teollisuudelle.
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Tarkistus 181
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
17,5 prosenttia.

1. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
15 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 182
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. es

Perustelu

Näiden tuotteiden kynnysarvoa on alennettava 10 prosenttiin, koska ehdotettu kynnysarvo 
(14,5 %) on liian korkea ja voisi merkitä uhkaa EU:n teollisuudelle. Tekstiiliteollisuus on 
kehitysmaiden tärkeimpiä valmistusteollisuuden aloja. Näin ollen EU:hun tuodaan 
tekstiilituotteista monista maista, mikä luo huomattavia paineita unionin 
tekstiiliteollisuudelle.

Tarkistus 183
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 184
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 185
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
12,5 prosenttia.

Or. en
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Tarkistus 186
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Liite 6 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon tekstiilialan strategisen merkityksen vähiten kehittyneiden maiden 
kehityksen ensimmäisenä askeleena sekä liitteessä VI säädetyn kynnysarvon vaikutuksen 
tekstiiliteollisuuteen voitaisiin harkita jaksoja 11 a ja 11 b koskevan graduaatiokynnyksen 
(10 %) madaltamista.

Tarkistus 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 188
Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon tekstiilialan strategisen merkityksen vähiten kehittyneiden maiden 
kehityksen ensimmäisenä askeleena sekä liitteessä VI säädetyn kynnysarvon vaikutuksen 
tekstiiliteollisuuteen voitaisiin harkita jaksoja 11 a ja 11 b koskevan graduaatiokynnyksen 
(10 %) madaltamista.

Tarkistus 189
Emilio Menéndez del Valle

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. es

Tarkistus 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite VI– 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 

2. Asetuksen 8 artiklan säännöksiä 
sovelletaan GSP-jaksojen 11 a ja 11 b 
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tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
14,5 prosenttia.

tuotteisiin, kun mainitun 8 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on yli 
10 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Tarkasteltuamme liitteessä VI säädetyn kynnysarvon vaikutusta tekstiilialaan ja ottaen 
huomioon tekstiilialan strategisen merkityksen ensimmäisenä askeleena vähiten kehittyneiden 
maiden kehitykselle ehdotamme jaksoja 11 a ja 11 b koskevan graduaatiokynnyksen (10 %) 
madaltamista.

Tarkistus 191
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – otsikko

Komission teksti Tarkistus

III luvun soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt

4 artiklan ja III luvun soveltamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Or. en

Perustelu

Muita heikommassa asemassa olevien ylemmän keskitulotason maiden olisi oltava yleisen 
tullietuusjärjestelmän edunsaajia, jos ne eivät ole GSP+-järjestelmän edunsaajia.

Tarkistus 192
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen III luvussa muita 
heikommassa asemassa olevalla maalla 
tarkoitetaan maata,

1. Asetuksen 4 artiklassa ja III luvussa 
muita heikommassa asemassa olevalla 
maalla tarkoitetaan maata,

Or. en

Perustelu

Muita heikommassa asemassa olevien ylemmän keskitulotason maiden olisi oltava yleisen 
tullietuusjärjestelmän edunsaajia, jos ne eivät ole GSP+-järjestelmän edunsaajia.

Tarkistus 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 2 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 1 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Tarkistus 194
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
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arvo on pienempi kuin 2 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

arvo on pienempi kuin 1 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. es

Perustelu

Heikompaa asemaa koskeva kahden prosentin kynnysarvo ei ole perusteltu Se on liian korkea 
ja siitä voi olla kielteisiä seurauksia kilpaileville vähiten kehittyneille maille ja mahdollisesti 
unionin teollisuudelle.

Tarkistus 195
Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 2 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 1 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Tarkistus 196
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 2 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen,
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 1 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Perustelu

Tuonnin osuutta koskevan kriteerin olisi oltava edelleen yksi prosentti, eikä sitä pitäisi nostaa 
kahteen prosenttiin. Komission ehdottama kahden prosentin kynnysarvo mahdollistaisi jo 
ennestään kilpailukykyisten maiden edun saamisen GSP+-järjestelmästä vähiten 
kehittyneiden maiden edunsaannin kustannuksella.

Tarkistus 197
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 2 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 1 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Tarkistus 198
Emilio Menéndez del Valle
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Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 2 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 1 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. es

Tarkistus 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 2 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

b) jonka liitteessä IX lueteltujen tuotteiden 
Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin 
arvo on pienempi kuin 1 prosentin
kynnysarvo liitteessä IX lueteltujen, 
liitteessä II mainituista maista peräisin 
olevien tuotteiden Euroopan unioniin 
suuntautuvan kokonaistuonnin 
keskimääräisestä arvosta viimeksi 
kuluneina kolmena peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Perustelu

Tuonnin osuutta koskevan kriteerin olisi oltava edelleen yksi prosentti, eikä sitä pitäisi nostaa 
komission ehdottamaan kahteen prosenttiin. Komission ehdottama kahden prosentin 
kynnysarvo mahdollistaisi jo ennestään kilpailukykyisten maiden edunsaannin GSP+-
järjestelmästä vähiten kehittyneiden maiden edunsaannin kustannuksella.



PE480.597v01-00 108/114 AM\889586FI.doc

FI

Tarkistus 200
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – A osa – 15 a ja b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. Ydinsulkusopimus (1968)
Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussääntö (1998)

Or. en

Tarkistus 201
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – B osa – 27 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a. Hajallaan olevien kalakantojen ja 
laajasti vaeltavien kalakantojen 
säilyttämistä ja hoitoa koskeva 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimus (1982)

Or. en

Tarkistus 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-1b 03 3 ryhmä Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä 
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elävät selkärangattomat

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-1b 03 3 ryhmä
Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä 
elävät selkärangattomat, ei kuitenkaan 
alanimikkeen 0306 13 50 tuotteet

Or. en

Perustelu

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 (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 203
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-1b 03 3 ryhmä
Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat 

S-4c 24 24 ryhmä Tupakka ja valmistetut 
tupakankorvikkeet

61 61 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, 
neulosta

62 62 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 
kuin neulostaS-11b

63 63 ryhmä
Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; 
käytetyt vaatteet ja muut käytetyt 
tekstiilitavarat; lumput
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Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-1b 03 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat, lukuun ottamatta 
alanimikkeen 0306 13 50 tuotteita

S-4c 24 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut 
tupakankorvikkeet, lukuun 
ottamatta alanimikkeen 2401 20 35 
tuotteita

61 61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, 
neulosta, lukuun ottamatta 
alanimikkeiden 6105 10 00, 6109 
10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 
30 99 tuotteita

62 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 
kuin neulosta, lukuun ottamatta 
alanimikkeiden 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00 tuotteita

S-11b

63 63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; 
käytetyt vaatteet ja muut käytetyt 
tekstiilitavarat; lumput, lukuun 
ottamatta alanimikkeiden 6302 21 
00, 6302 31 00, 6302 60 00 tuotteita

Or. en

Tarkistus 204
Paweł Zalewski

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-1b 03 3 ryhmä
Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat 

S-4c 24 24 ryhmä Tupakka ja valmistetut 
tupakankorvikkeet

61 61 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, 
neulosta

S-11b
62 62 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 

kuin neulosta
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Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-1b 03 3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja 
muut vedessä elävät 
selkärangattomat, lukuun ottamatta 
alanimikkeen 0306 13 50 tuotteita

S-4c 24 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut 
tupakankorvikkeet, lukuun 
ottamatta alanimikkeen 2401 20 35 
tuotteita

61 61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, 
neulosta, lukuun ottamatta 
alanimikkeiden 6105 10 00, 6109 
10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 
30 99 tuotteitaS-11b

62 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta 
kuin neulosta, lukuun ottamatta 
alanimikkeiden 6203 42 31, 6203 
42 35, 6205 20 00 tuotteita

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arviointi on paljastanut, että GSP-asetuksen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole 
käytetty vähiten kehittyneiden maiden vientimahdollisuuksien lisäämiseen vähentämällä 
suoraa kilpailua uusien "potentiaalisten" GSP+-edunsaajamaiden (kuten Filippiinit ja 
Pakistan) ja EBA-järjestelmän edunsaajamaiden välillä. Tarkistuksella ehdotetaan, että 
liitteen IX soveltamisalan ulkopuolelle jätetään EBA-edunsaajamaiden vientiin kuuluvat ja 
suoraan potentiaalisten uusien GSP+-edunsaajamaiden viennin kanssa kilpailevat 
ensimmäiset 10 tariffinimikettä. Tällä pyritään tunnistamaan ne EBA-maiden viennin alat, 
jotka kilpailevat voimakkaasti uusien GSP+-maiden viennin kanssa. 

Tarkistus 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-4c 24 24 ryhmä Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet
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Tarkistus
Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-4c 24 24 ryhmä
Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet, 
lukuun ottamatta alanimikkeen 2401 20 35 
tuotteita

Or. en

Perustelu

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 (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – Taulukko

Komission teksti

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

61 61 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

62 62 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin 
neulostaS-11b

63 63 ryhmä
Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt 
vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat; 
lumput

Tarkistus

Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-11b

61

61 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta, 
lukuun ottamatta alanimikkeiden 6105 10 
00, 6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 
30 99 tuotteita
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62

62 ryhmä Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin 
neulosta, lukuun ottamatta alanimikkeiden 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00 tuotteita

63

63 ryhmä Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt 
vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat; 
lumput, lukuun ottamatta alanimikkeiden
6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 00 tuotteita

Or. en

Perustelu

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 (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 207
Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – Taulukko

Komission teksti
Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-16 84 84 ryhmä Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja 
mekaaniset laitteet; niiden osat

Tarkistus
Jakso Ryhmä CN-koodi Tavaran kuvaus

S-16 Poistetaan. Poistetaan. Poistetaan.

Or. en

Perustelu
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GSP+-menettelyllä ei rohkaista ydinvoimateollisuuden siirtämistä kehitysmaihin.


