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Alteração 25
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União Europeia pretende definir e 
perseguir ações com vista a promover o 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental sustentável dos países em 
desenvolvimento, tendo como principal 
objetivo a erradicação da pobreza.

(3) A União Europeia pretende definir e 
perseguir ações com vista a promover o 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental sustentável dos países em 
desenvolvimento, tendo como principal 
objetivo a erradicação da pobreza e 
contribuir para a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

Or. en

Justificação

O texto menciona um dos principais objetivos da política europeia relativamente aos países 
em desenvolvimento.

Alteração 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (CE) n.º 732/2008 do 
Conselho que aplica um sistema de 
preferências pautais generalizadas para o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2009 e 31 de dezembro de 2011, 
prorrogado pelo Regulamento (UE) n.º… 
do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 732/2008 do 
Conselho, aplica o sistema de preferências 

(6) O Regulamento (CE) n.º 732/2008 do 
Conselho que aplica um sistema de 
preferências pautais generalizadas para o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2009 e 31 de dezembro de 2011, 
prorrogado pelo Regulamento (UE) n.º… 
do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 732/2008 do 
Conselho, aplica o sistema de preferências 
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pautais generalizadas («sistema») até que o 
presente regulamento seja aplicado. 
Subsequentemente, o sistema deverá 
continuar a ser aplicado sem data de 
expiração. Todavia, deve ser revisto cinco 
anos após a sua entrada em vigor.

pautais generalizadas («sistema») até que o 
presente regulamento seja aplicado. 
Subsequentemente, o sistema deverá 
continuar a ser aplicado durante um 
período de oito anos. O sistema deve ser 
revisto cinco anos após a sua entrada em 
vigor.

Or. en

Alteração 27
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Ao dar acesso preferencial ao mercado 
da União, o sistema deveria apoiar os 
países em desenvolvimento nos seus 
esforços para reduzir a pobreza e promover 
a boa governação e o desenvolvimento 
sustentável, ajudando-os a gerar receitas 
adicionais através do comércio 
internacional, que podem então ser 
reinvestidas em benefício do seu próprio 
desenvolvimento. O sistema de 
preferências pautais deve centrar-se na 
ajuda aos países em desenvolvimento com 
maiores necessidades de desenvolvimento, 
comerciais e financeiras.

(7) Ao dar acesso preferencial ao mercado 
da União, o sistema deveria apoiar os 
países em desenvolvimento nos seus 
esforços para reduzir a pobreza e promover 
a boa governação e o desenvolvimento 
sustentável, ajudando-os a diversificar as 
suas economias e a gerar receitas 
adicionais através do comércio 
internacional, que podem então ser 
reinvestidas em benefício do seu próprio 
desenvolvimento. O sistema de 
preferências pautais deve centrar-se na 
ajuda aos países em desenvolvimento com 
maiores necessidades de desenvolvimento, 
comerciais e financeiras.

Or. en

Justificação

A diversificação da economia constitui para os países em desenvolvimento um fator-chave 
para a sua libertação da pobreza.

Alteração 28
Rolandas Paksas
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Ao dar acesso preferencial ao mercado 
da União, o sistema deveria apoiar os 
países em desenvolvimento nos seus 
esforços para reduzir a pobreza e promover 
a boa governação e o desenvolvimento 
sustentável, ajudando-os a gerar receitas 
adicionais através do comércio 
internacional, que podem então ser 
reinvestidas em benefício do seu próprio 
desenvolvimento. O sistema de 
preferências pautais deve centrar-se na 
ajuda aos países em desenvolvimento com 
maiores necessidades de desenvolvimento, 
comerciais e financeiras.

(7) Ao dar acesso preferencial ao mercado 
da União, o sistema deveria apoiar os 
países em desenvolvimento nos seus 
esforços para reduzir a pobreza e promover 
a boa governação e o desenvolvimento 
sustentável, encorajando o 
desenvolvimento industrial e a 
diversificação das suas economias e 
ajudando-os a gerar receitas adicionais 
através do comércio internacional, que 
podem então ser reinvestidas em benefício 
do seu próprio desenvolvimento. O sistema 
de preferências pautais deve centrar-se na 
ajuda aos países em desenvolvimento com 
maiores necessidades de desenvolvimento, 
comerciais e financeiras.

Or. lt

Alteração 29
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Este regulamento revisto constitui 
para a UE um instrumento de 
observância do artigo 37.º, n.º 6, do 
Acordo de Parceria ACP-UE, nos termos 
do qual "a Comunidade deve examinar a 
situação dos países que não se encontram 
entre os países menos desenvolvidos 
(PMD) que decidam, após consultas com 
a Comunidade, que não estão em 
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condições de negociar acordos de parceria 
económica, analisando todas as 
alternativas possíveis a fim de 
proporcionar a estes países um novo 
quadro comercial equivalente à situação 
existente e conforme às regras da 
OMC."  

Or. en

Justificação

Este sistema não deve ser utilizado como meio de obrigar os países ACP a concluírem APE. 
Os que, por qualquer razão, o não desejem, devem continuar a ser elegíveis a título das 
preferências do SPG.

Alteração 30
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 
desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento médio-elevado têm níveis de 
rendimento per capita que lhes permitem 
atingir níveis mais elevados de 
diversificação sem este regime de 
preferências pautais e incluem economias 
que tenham concluído com êxito a sua 
transição de um modelo centralizado para 
uma economia de mercado. Esses países 
não possuem as mesmas necessidades de 
desenvolvimento, nem comerciais, nem 
financeiras, do que os restantes países em 

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 
desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado têm 
níveis de rendimento per capita que lhes 
permitem atingir níveis mais elevados de 
diversificação sem este regime de 
preferências pautais e incluem economias 
que tenham concluído com êxito a sua 
transição de um modelo centralizado para 
uma economia de mercado. Porém, alguns 
países que estão classificados pelo Banco 
Mundial como países de rendimento 
médio-elevado continuam a ser 
vulneráveis devido à falta de 
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desenvolvimento, encontrando-se numa 
fase diferente de desenvolvimento 
económico, o que significa que não se 
situam em situações análogas, ao contrário 
dos países em desenvolvimento mais 
vulneráveis; a fim de evitar discriminações
injustificadas, têm de ser tratados de forma 
diferente. Além disso, a utilização das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do sistema por parte de países de 
rendimento elevado ou médio-elevado 
aumenta a pressão competitiva sobre as 
exportações para os países mais pobres e 
mais vulneráveis e, por conseguinte, 
poderá supor uma sobrecarga injustificável 
para esses países. O regime geral tem em 
conta o facto de as necessidades de 
desenvolvimento, financeiras e comerciais 
estarem sujeitas a alterações e garante que 
o convénio continua em aberto se a 
situação de um país se alterar. Por razões 
de coerência, as preferências pautais 
concedidas ao abrigo do regime geral não 
devem ser alargadas a países em 
desenvolvimento que beneficiam de um 
regime preferencial de acesso ao mercado 
da União Europeia, que assegure, pelo 
menos o mesmo nível de preferências 
pautais que o regime aplicável a 
praticamente todo o comércio. Para dar a 
um país beneficiário e aos operadores 
económicos o tempo necessário para 
proceder a uma adaptação de forma 
ordenada, o regime geral deve continuar a 
ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

diversificação e à sua integração 
insuficiente na economia mundial. Os 
países de rendimento elevado e os de 
rendimento médio-elevado não 
vulneráveis não possuem as mesmas 
necessidades de desenvolvimento, nem 
comerciais, nem financeiras, do que os 
restantes países em desenvolvimento, 
encontrando-se numa fase diferente de 
desenvolvimento económico, o que 
significa que não se situam em situações 
análogas, ao contrário dos países em 
desenvolvimento mais vulneráveis; a fim 
de evitar discriminações injustificadas, têm 
de ser tratados de forma diferente. Além 
disso, a utilização das preferências pautais 
concedidas ao abrigo do sistema por parte 
de países de rendimento elevado ou médio-
elevado não vulneráveis aumenta a pressão 
competitiva sobre as exportações para os 
países mais pobres e mais vulneráveis e, 
por conseguinte, poderá supor uma 
sobrecarga injustificável para esses países. 
O regime geral tem em conta o facto de as 
necessidades de desenvolvimento, 
financeiras e comerciais estarem sujeitas a 
alterações e garante que o convénio 
continua em aberto se a situação de um 
país se alterar. Por razões de coerência, as 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime geral não devem ser alargadas a 
países em desenvolvimento que beneficiam 
de um regime preferencial de acesso ao 
mercado da União Europeia, que assegure, 
pelo menos o mesmo nível de preferências 
pautais que o regime aplicável a 
praticamente todo o comércio. Para dar a 
um país beneficiário e aos operadores 
económicos o tempo necessário para 
proceder a uma adaptação de forma 
ordenada, o regime geral deve continuar a 
ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

Or. en
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Justificação

O grupo dos países de rendimento médio-elevado (UMIC) abrange mais de 30 países que 
satisfazem os critérios de vulnerabilidade do atual SPG. Por conseguinte, nem todos os 
países de rendimento médio-elevado devem receber o mesmo tratamento que os países de 
rendimento elevado. A combinação do critério do rendimento com os critérios da 
vulnerabilidade oferece um instrumento mais adequado para a concentração dos benefícios 
do SPG nos países com maiores necessidades.

Alteração 31
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 
desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento médio-elevado e que possuem 
um Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) muito elevado ou elevado têm 
níveis de rendimento per capita e níveis de 
desenvolvimento económico que lhes 
permitem atingir níveis mais elevados de 
diversificação sem este regime de 
preferências pautais e incluem economias 
que tenham concluído com êxito a sua 
transição de um modelo centralizado para 
uma economia de mercado. Esses países 
não possuem as mesmas necessidades de 
desenvolvimento, nem comerciais, nem 
financeiras, do que os restantes países em 
desenvolvimento, encontrando-se numa 
fase diferente de desenvolvimento 
económico, o que significa que não se 
situam em situações análogas, ao contrário 
dos países em desenvolvimento mais 
vulneráveis; a fim de evitar discriminações 
injustificadas, têm de ser tratados de forma 
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rendimento elevado ou médio-elevado 
aumenta a pressão competitiva sobre as 
exportações para os países mais pobres e 
mais vulneráveis e, por conseguinte, 
poderá supor uma sobrecarga injustificável 
para esses países. O regime geral tem em 
conta o facto de as necessidades de 
desenvolvimento, financeiras e comerciais 
estarem sujeitas a alterações e garante que 
o convénio continua em aberto se a 
situação de um país se alterar. Por razões 
de coerência, as preferências pautais 
concedidas ao abrigo do regime geral não 
devem ser alargadas a países em 
desenvolvimento que beneficiam de um 
regime preferencial de acesso ao mercado 
da União Europeia, que assegure, pelo 
menos o mesmo nível de preferências 
pautais que o regime aplicável a 
praticamente todo o comércio. Para dar a 
um país beneficiário e aos operadores 
económicos o tempo necessário para 
proceder a uma adaptação de forma 
ordenada, o regime geral deve continuar a 
ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

diferente. Além disso, a utilização das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do sistema por parte de países de 
rendimento elevado ou médio-elevado 
aumenta a pressão competitiva sobre as 
exportações para os países mais pobres e 
mais vulneráveis e, por conseguinte, 
poderá supor uma sobrecarga injustificável 
para esses países. O regime geral tem em 
conta o facto de as necessidades de 
desenvolvimento, financeiras e comerciais 
estarem sujeitas a alterações e garante que 
o convénio continua em aberto se a 
situação de um país se alterar. Por razões 
de coerência, as preferências pautais 
concedidas ao abrigo do regime geral não 
devem ser alargadas a países em 
desenvolvimento que beneficiam de um 
regime preferencial de acesso ao mercado 
da União Europeia, que assegure, pelo 
menos o mesmo nível de preferências 
pautais que o regime aplicável a 
praticamente todo o comércio. Para dar a 
um país beneficiário e aos operadores 
económicos o tempo necessário para 
proceder a uma adaptação de forma 
ordenada, o regime geral deve continuar a 
ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

Or. en

Alteração 32
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 

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

desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento médio-elevado
suficientemente integrados no comércio 
mundial têm níveis de rendimento per 
capita que lhes permitem atingir níveis 
mais elevados de diversificação sem este 
regime de preferências pautais e incluem 
economias que tenham concluído com 
êxito a sua transição de um modelo 
centralizado para uma economia de 
mercado. Esses países não possuem as 
mesmas necessidades de desenvolvimento, 
nem comerciais, nem financeiras, do que 
os restantes países em desenvolvimento, 
encontrando-se numa fase diferente de 
desenvolvimento económico, o que 
significa que não se situam em situações 
análogas, ao contrário dos países em 
desenvolvimento mais vulneráveis; a fim 
de evitar discriminações injustificadas, têm 
de ser tratados de forma diferente. Além 
disso, a utilização das preferências pautais 
concedidas ao abrigo do sistema por parte 
de países suficientemente integrados na 
economia global de rendimento elevado ou 
médio-elevado aumenta a pressão 
competitiva sobre as exportações para os 
países mais pobres e mais vulneráveis e, 
por conseguinte, poderá supor uma 
sobrecarga injustificável para esses países. 
O regime geral tem em conta o facto de as 
necessidades de desenvolvimento, 
financeiras e comerciais estarem sujeitas a 
alterações e garante que o convénio 
continua em aberto se a situação de um 
país se alterar. Por razões de coerência, as 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime geral não devem ser alargadas a 
países em desenvolvimento que beneficiam 
de um regime preferencial de acesso ao 
mercado da União Europeia, que assegure, 
pelo menos o mesmo nível de preferências 
pautais que o regime aplicável a 
praticamente todo o comércio. Para dar a 
um país beneficiário e aos operadores 
económicos o tempo necessário para 
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ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

proceder a uma adaptação de forma 
ordenada, o regime geral deve continuar a 
ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

Or. es

Justificação

Os países de rendimento médio-elevado constituem um grupo extremamente heterogéneo. 
Muitos desses países têm economias ainda vulneráveis e poderiam sofrer graves prejuízos 
com a retirada das preferências comerciais do SPG. Deve evitar-se a saída indiscriminada 
deste grupo de países, sendo unicamente excluídos do sistema os países de rendimento 
médio-elevado que se encontrem suficientemente integrados no comércio mundial e que, por 
consequência, possam prescindir da ajuda que do SPG.

Alteração 33
Emilio Menéndez del Valle

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 
desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento médio-elevado têm níveis de 
rendimento per capita que lhes permitem 
atingir níveis mais elevados de 
diversificação sem este regime de 
preferências pautais e incluem economias 
que tenham concluído com êxito a sua 
transição de um modelo centralizado para 
uma economia de mercado. Esses países 
não possuem as mesmas necessidades de 
desenvolvimento, nem comerciais, nem 
financeiras, do que os restantes países em 

(9) O regime geral deve ser concedido a 
todos os países em desenvolvimento que 
partilhem uma necessidade de 
desenvolvimento comum e que se 
encontrem num nível semelhante de 
desenvolvimento económico. Os países que 
estão classificados pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado têm 
níveis de rendimento per capita que lhes 
permitem atingir níveis mais elevados de 
diversificação sem este regime de 
preferências pautais e incluem economias 
que tenham concluído com êxito a sua 
transição de um modelo centralizado para 
uma economia de mercado. Esses países 
não possuem as mesmas necessidades de 
desenvolvimento, nem comerciais, nem 
financeiras, do que os restantes países em 
desenvolvimento, encontrando-se numa 
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desenvolvimento, encontrando-se numa 
fase diferente de desenvolvimento 
económico, o que significa que não se 
situam em situações análogas, ao contrário 
dos países em desenvolvimento mais 
vulneráveis; a fim de evitar discriminações 
injustificadas, têm de ser tratados de forma 
diferente. Além disso, a utilização das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do sistema por parte de países de 
rendimento elevado ou médio-elevado
aumenta a pressão competitiva sobre as 
exportações para os países mais pobres e 
mais vulneráveis e, por conseguinte, 
poderá supor uma sobrecarga injustificável 
para esses países. O regime geral tem em 
conta o facto de as necessidades de 
desenvolvimento, financeiras e comerciais 
estarem sujeitas a alterações e garante que 
o convénio continua em aberto se a 
situação de um país se alterar. Por razões 
de coerência, as preferências pautais 
concedidas ao abrigo do regime geral não 
devem ser alargadas a países em 
desenvolvimento que beneficiam de um 
regime preferencial de acesso ao mercado 
da União Europeia, que assegure, pelo 
menos o mesmo nível de preferências 
pautais que o regime aplicável a 
praticamente todo o comércio. Para dar a 
um país beneficiário e aos operadores 
económicos o tempo necessário para 
proceder a uma adaptação de forma 
ordenada, o regime geral deve continuar a 
ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

fase diferente de desenvolvimento 
económico, o que significa que não se 
situam em situações análogas, ao contrário 
dos países em desenvolvimento mais 
vulneráveis; a fim de evitar discriminações 
injustificadas, têm de ser tratados de forma 
diferente. Além disso, a utilização das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do sistema por parte de países de 
rendimento elevado ou de países 
suficientemente integrados no comércio 
mundial aumenta a pressão competitiva 
sobre as exportações para os países mais 
pobres e mais vulneráveis e, por 
conseguinte, poderá supor uma sobrecarga 
injustificável para esses países. O regime 
geral tem em conta o facto de as 
necessidades de desenvolvimento, 
financeiras e comerciais estarem sujeitas a 
alterações e garante que o convénio 
continua em aberto se a situação de um 
país se alterar. Por razões de coerência, as 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime geral não devem ser alargadas a 
países em desenvolvimento que beneficiam 
de um regime preferencial de acesso ao 
mercado da União Europeia, que assegure, 
pelo menos o mesmo nível de preferências 
pautais que o regime aplicável a 
praticamente todo o comércio. Para dar a 
um país beneficiário e aos operadores 
económicos o tempo necessário para 
proceder a uma adaptação de forma 
ordenada, o regime geral deve continuar a 
ser concedido por um período de dois anos 
a contar da data de aplicação do regime de 
acesso preferencial ao mercado e esta data 
deverá ser especificada na lista de países 
beneficiários do regime geral.

Or. es

Alteração 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) O sistema oferece uma alternativa 
aos países ACP que não desejem concluir 
acordos de parceria económica.

Or. en

Justificação

Por várias razões, alguns países ACP não tencionam concluir APE e não devem ser 
obrigados a fazê-lo sob ameaça de exclusão do atual sistema.

Alteração 35
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A integração regional é um 
instrumento importante do 
desenvolvimento sustentável e um 
poderoso trampolim para a integração no 
sistema de comércio multilateral. É 
importante que os esforços de integração 
regional dos países menos avançados não 
sejam comprometidos pela criação de 
diferentes regimes de acesso ao mercado, 
incluindo os referentes às regras de 
origem, de importantes parceiros 
comerciais. Os países em desenvolvimento 
e os países menos avançados que estão a 
criar blocos económicos regionais 
partilham necessidades comuns em 
termos de desenvolvimento, de comércio e 
de finanças. Assim sendo, os países em 
desenvolvimento que pertencem a uma 
região menos avançada, na aceção de 
uma união aduaneira ou de uma zona de 
comércio livre em que a maioria dos 



PE480.597v01-00 14/114 AM\889586PT.doc

PT

membros é composta por países menos 
avançados e todos os membros se 
comprometeram a criar uma união 
aduaneira, devem também beneficiar do 
mesmo regime especial que os países 
menos avançados.

Or. en

Justificação

Este novo considerando justifica a introdução da noção de regiões menos avançadas e a 
concessão a essas regiões das mesmas vantagens que aos países menos avançados.

Alteração 36
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O regime especial a favor dos países 
menos avançados deverá continuar a 
proporcionar um acesso com isenção de 
direitos ao mercado da União Europeia no 
que respeita aos produtos originários dos 
países menos avançados, na aceção 
reconhecida e classificada pelas Nações
Unidas, exceto para o comércio de armas. 
Para os países que deixem de ser 
classificados pelas Nações Unidas como 
países menos avançados, deverá ser 
estabelecido um período de transição, 
destinado a atenuar as dificuldades 
causadas pela retirada das preferências 
pautais concedidas no âmbito desse 
regime. As preferências pautais concedidas 
ao abrigo do regime especial a favor dos 
países menos avançados deverão continuar 
a ser concedidas a esses países, que 
beneficiam de outro convénio com a União 
Europeia de acesso preferencial ao 

(15) O regime especial a favor dos países 
menos avançados e das regiões menos 
avançadas deverá continuar a proporcionar 
um acesso com isenção de direitos e de 
quotas ao mercado da União Europeia no 
que respeita aos produtos originários dos 
países menos avançados, na aceção 
reconhecida e classificada pelas Nações 
Unidas, ou dos países pertencentes a 
regiões menos avançadas, exceto para o 
comércio de armas. Para os países que 
deixem de ser classificados pelas Nações 
Unidas como países menos avançados, ou 
para os países anteriormente pertencentes 
a uma região menos avançada, deverá ser 
estabelecido um período de transição, 
destinado a atenuar as dificuldades 
causadas pela retirada das preferências 
pautais concedidas no âmbito desse 
regime. As preferências pautais concedidas 
ao abrigo do regime especial a favor dos 
países menos avançados e das regiões 
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mercado. menos avançadas deverão continuar a ser 
concedidas a esses países, que beneficiam 
de outro convénio com a União Europeia 
de acesso preferencial ao mercado.

Or. en

Justificação

O presente considerando deve ser adaptado na sequência da inclusão das regiões menos 
avançadas no novo considerado 14-A.

Alteração 37
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de promover produtos 
manufaturados adequados, elegíveis para 
tratamento pautal preferencial, a 
acumulação regional das regras de 
origem deveria aplicar-se às regiões 
menos avançadas em que os países da 
região tenham regras de origem idênticas. 
Não deverão existir exceções à 
acumulação regional para as regiões 
menos avançadas.

Or. en

Justificação

A acumulação regional das regras de origem constitui um importante instrumento de 
desenvolvimento, porquanto permite um grau mais elevado de especialização entre os países 
da região, dando-lhes a possibilidade de uma utilização efetiva das preferências de acesso ao 
mercado.

Alteração 38
Helmut Scholz
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Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A acumulação da origem constitui 
uma facilitação importante, que permite 
aos países com regras de origem idênticas 
trabalharem em conjunto com o objetivo 
de fabricar produtos elegíveis para 
tratamento pautal preferencial. Tal inclui 
a acumulação bilateral, a acumulação 
com a Noruega, a Suíça ou a Turquia, a 
acumulação regional e a acumulação 
alargada. A acumulação regional deve 
aplicar-se às regiões menos avançadas. 
Não devem observar-se exceções à 
acumulação regional para as regiões 
menos avançadas. Os países pertencentes 
a uma região menos avançada devem 
poder beneficiar mais amplamente da 
acumulação com países parceiros nos 
acordos de comércio livre (ACL) 
celebrados pela UE.

Or. en

Justificação

As regras de origem são muito importantes para dar aos países a possibilidade de uma 
utilização efetiva das preferências de acesso ao mercado. Para que as preferências 
acordadas sejam efetivas, há que autorizar a acumulação da origem às regiões menos 
avançadas.

Alteração 39
Robert Sturdy
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Esta redução pautal deverá ser 
suficientemente atrativa para incentivar os 
operadores comerciais a aproveitar as 

(19) Esta redução pautal deverá ser 
suficientemente atrativa para incentivar os 
operadores comerciais a aproveitar as 
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oportunidades proporcionadas pelo 
sistema. Consequentemente, os direitos ad 
valorem devem, em geral, ser reduzidos de 
acordo com uma taxa fixa de 3,5 pontos 
percentuais da taxa do direito de nação 
mais favorecida, enquanto os direitos para
os têxteis e produtos têxteis deverão ser 
reduzidos de 20 %. Os direitos específicos 
deverão ser reduzidos de 30 %. Sempre 
que se especifique um direito mínimo, esse 
direito mínimo não deverá ser aplicável.

oportunidades proporcionadas pelo 
sistema. Consequentemente, os direitos ad 
valorem devem, em geral, ser reduzidos de 
acordo com uma taxa fixa de 5,5 pontos 
percentuais da taxa do direito de nação 
mais favorecida, enquanto os direitos para 
os têxteis e produtos têxteis deverão ser 
reduzidos de 25 %. Os direitos específicos 
deverão ser reduzidos de 30 %. Sempre 
que se especifique um direito mínimo, esse 
direito mínimo não deverá ser aplicável.

Or. en

Justificação

As diminutas reduções propostas pela Comissão fazem com que a burocracia suplementar 
implicada pelo pedido das preferências neutralize frequentemente os respetivos benefícios. 
Aumentar a redução para 5,5 pontos percentuais, ou para 25% no caso dos têxteis, 
incrementaria o valor das preferências para os países em desenvolvimento, incitando estes a 
requerê-las.

Alteração 40
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Esta redução pautal deverá ser 
suficientemente atrativa para incentivar os 
operadores comerciais a aproveitar as 
oportunidades proporcionadas pelo 
sistema. Consequentemente, os direitos ad 
valorem devem, em geral, ser reduzidos de 
acordo com uma taxa fixa de 3,5 pontos 
percentuais da taxa do direito de nação 
mais favorecida, enquanto os direitos para 
os têxteis e produtos têxteis deverão ser 
reduzidos de 20 %. Os direitos específicos 
deverão ser reduzidos de 30 %. Sempre 
que se especifique um direito mínimo, esse 
direito mínimo não deverá ser aplicável.

(19) Esta redução pautal deverá ser 
suficientemente atrativa para incentivar os 
operadores comerciais a aproveitar as 
oportunidades proporcionadas pelo 
sistema. Consequentemente, os direitos ad 
valorem devem, em geral, ser reduzidos de 
acordo com uma taxa fixa de 3 pontos 
percentuais da taxa do direito de nação 
mais favorecida, enquanto os direitos para 
os têxteis e produtos têxteis deverão ser 
reduzidos de 20 %. Os direitos específicos 
deverão ser reduzidos de 30 %. Sempre 
que se especifique um direito mínimo, esse 
direito mínimo não deverá ser aplicável.

Or. en
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Alteração 41
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Esta redução pautal deverá ser 
suficientemente atrativa para incentivar os 
operadores comerciais a aproveitar as 
oportunidades proporcionadas pelo 
sistema. Consequentemente, os direitos ad 
valorem devem, em geral, ser reduzidos de 
acordo com uma taxa fixa de 3,5 pontos
percentuais da taxa do direito de nação 
mais favorecida, enquanto os direitos para 
os têxteis e produtos têxteis deverão ser 
reduzidos de 20 %. Os direitos específicos 
deverão ser reduzidos de 30 %. Sempre 
que se especifique um direito mínimo, esse 
direito mínimo não deverá ser aplicável.

(19) Esta redução pautal deverá ser 
suficientemente atrativa para incentivar os 
operadores comerciais a aproveitar as 
oportunidades proporcionadas pelo 
sistema. Consequentemente, os direitos ad 
valorem devem, em geral, ser reduzidos de 
acordo com uma taxa fixa de 3 pontos
percentuais da taxa do direito de nação 
mais favorecida, enquanto os direitos para 
os têxteis e produtos têxteis deverão ser 
reduzidos de 20 %. Os direitos específicos 
deverão ser reduzidos de 30 %. Sempre 
que se especifique um direito mínimo, esse 
direito mínimo não deverá ser aplicável.

Or. de

Alteração 42
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um regime especial a favor dos países 
menos avançados.

c) Um regime especial a favor dos países 
menos avançados e das regiões menos 
avançadas.

Or. en

Justificação

A integração regional é fundamental para os países menos avançados. O SPG não deve 
introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado em regiões onde a maioria dos membros 
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é composta por países menos avançados. A presente alteração oferece às regiões menos 
avançadas o mesmo regime dos países menos avançados.

Alteração 43
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Países beneficiários TMA», os países 
beneficiários do regime especial de 
incentivo a favor dos países menos 
avançados enumerados no anexo IV;

e) «Países beneficiários TMA», os países 
beneficiários do regime especial de 
incentivo a favor dos países menos 
avançados e das regiões menos avançadas 
enumerados no anexo IV;

Or. en

Justificação

O termo "incentivo" é utilizado de modo erróneo, uma vez que se aplica especificamente ao 
regime SPG+. A integração regional é muito importante para aos países menos avançados. 
O SPG não deve introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado em regiões onde a 
maioria dos membros é composta por países menos avançados. Esta alteração adapta a 
definição de "países beneficiários TMA”à introdução da noção de regiões menos avançadas.

Alteração 44
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Região menos avançada», uma 
união aduaneira ou uma zona de 
comércio livre em que a maioria dos 
membros é composta por países menos 
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avançados e em que todos os membros se 
comprometeram a formar, entre si, uma 
união aduaneira através de um 
instrumento juridicamente vinculativo, 
estabelecendo prazos para a sua 
aplicação.

Or. en

Justificação

A integração regional é fundamental para os países menos avançados. O SPG não deve 
introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado em regiões em que a maioria dos 
membros é composta por países menos avançados. Assim, o regime especial a favor dos 
países menos avançados deve ser alargado às “regiões menos avançadas”. O termo deve ser 
acrescentado às definições.

Alteração 45
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Secção SPG», uma secção enumerada 
no anexo V e estabelecida com base nas 
secções e capítulos da Pauta Aduaneira 
Comum;

i) «Secção SPG», uma secção enumerada 
no anexo V e no Anexo IX e estabelecida 
com base nas secções e capítulos da Pauta 
Aduaneira Comum;

Or. en

Alteração 46
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
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Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Mundial como um país de rendimento 
elevado durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Or. en

Justificação

Diversos países de rendimento médio-elevado são vulneráveis e devem continuar a beneficiar 
das preferências pautais atribuídas ao abrigo do regime preferencial geral.

Alteração 47
Pablo Zalba Bidegain

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Or. es

Justificação

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.

Alteração 48
David Martin
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Or. en

Alteração 49
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os dois anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Or. de

Justificação

A necessidade de recolha e processamento de dados faz com que o Banco Mundial necessite 
de um período de tempo mais lato para classificar os países.

Alteração 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
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Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os dois anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Or. en

Alteração 51
Laima Liucija Andrikienė

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado, 
ou se tiver registado uma quota de 
exportações mundiais de mercadorias 
superior a 1%, durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
atualização da lista de países beneficiários;

Or. en

Alteração 52
Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado e 
se tiver sido classificado como um país de 
nível muito elevado ou elevado de 
desenvolvimento humano, de acordo com 
o Índice de Desenvolvimento Humano,
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
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lista de países beneficiários;

Or. en

Alteração 53
Paweł Zalewski

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado,
ou se tiver registado uma quota de 
exportações mundiais de mercadorias
superior a 1%, durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
atualização da lista de países beneficiários;

Or. en

Alteração 54
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado,
ou se tiver registado uma quota de 
exportações mundiais de mercadorias 
superior a 1%, durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
atualização da lista de países beneficiários;

Or. en
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Justificação

Inserção de um critério suplementar relativo ao nível de participação no comércio mundial. 
Para este cálculo, utilizam-se os dados oficiais da OMC sobre os maiores exportadores no 
comércio mundial de mercadorias (excluindo o comércio intra-UE).

Alteração 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado,
ou se tiver registado uma quota de 
exportações mundiais de mercadorias
superior a 1%, durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
atualização da lista de países beneficiários;

Or. en

Alteração 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado, 
ou se tiver registado uma quota de 
exportações mundiais de mercadorias 
superior a 1%, durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
atualização da lista de países beneficiários;

Or. en
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Justificação

O SPG deve excluir do seu âmbito de aplicação as grandes economias emergentes que se 
encontram já bem integradas no comércio mundial: não só não necessitam de preferências 
pautais específicas para apoiar o seu desenvolvimento, como também são suscetíveis de 
competir com economias mais pobres no tocante a uma vasta gama de produtos e de captar, 
por conseguinte, todos os benefícios das preferências do SPG. Mau grado a existência de um 
mecanismo de graduação, afigura-se ilógica a inclusão das maiores economias comerciais 
no SPG.

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

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado, 
ou se tiver registado uma quota de 
exportações mundiais de mercadorias 
superior a 1%, durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
atualização da lista de países beneficiários;

Or. en

Justificação

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.

Alteração 58
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado 
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
médio-elevado e tiver tido uma 
participação nas exportações mundiais 
superior a 1% durante os três anos 
consecutivos e imediatamente anteriores à 
atualização dos países beneficiários;

Or. es

Alteração 59
Emilio Menéndez del Valle

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou de rendimento médio-elevado
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

a) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
elevado ou tiver tido uma participação nas 
exportações mundiais superior a 1%
durante os três anos consecutivos 
imediatamente anteriores à atualização da 
lista de países beneficiários;

Or. es

Alteração 60
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A combinação do critério do rendimento com os critérios da vulnerabilidade oferece um 
instrumento mais adequado para a concentração dos benefícios do SPG nos países com 
maiores necessidades.

Alteração 61
David Martin

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Se tiver sido classificado pelo Banco 
Mundial como um país de rendimento 
médio-elevado durante os três anos 
consecutivos imediatamente anteriores à 
actualização da lista de países 
beneficiários e se o valor das suas  
importações, para a União Europeia, de 
produtos das sete maiores secções  SPG a 
que se refere o Anexo V representar 
menos do que o limiar de 95% em valor 
do total das suas importações para a 
União Europeia dos produtos enumerados 
no anexo V, em média, durante os três 
últimos anos consecutivos;

Or. en
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Alteração 62
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1, alínea b), não é aplicável aos 
países menos avançados.

2. O n.º 1, alínea b), não é aplicável aos 
países menos avançados nem às regiões 
menos avançadas.

Or. en

Justificação

A integração regional é fundamental para os países menos avançados. O SPG não deve 
introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado em regiões onde a maioria dos membros 
é composta por países menos avançados. Assim, o regime especial para os países menos 
avançados deve ser alargado às "regiões menos avançadas" e o termo "regiões menos 
avançadas" deve ser acrescentado aos artigos que referem os países menos avançados.

Alteração 63
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A decisão de supressão de um país 
beneficiário da lista de países beneficiários 
do SPG, em conformidade com o n. ° 3 e 
com base no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é 
aplicável um ano após a data da entrada 
em vigor da referida decisão;

a) A decisão de supressão de um país 
beneficiário da lista de países beneficiários 
do SPG, em conformidade com o n. ° 3 e 
com base no artigo 4.º, n.º 1, alíneas a) e 
a)-A, é aplicável de modo gradual durante 
o período de seis anos;

Or. en
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Justificação

Os efeitos potencialmente negativos da graduação devem ser reduzidos pela existência de 
períodos de transição adequados, concedendo aos produtores potencialmente afetados tempo 
suficiente para se adaptarem às novas circunstâncias.

Alteração 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A decisão de supressão de um país 
beneficiário da lista de países beneficiários 
do SPG, em conformidade com o n. ° 3 e 
com base no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é 
aplicável um ano após a data da entrada 
em vigor da referida decisão;

a) A decisão de supressão de um país 
beneficiário da lista de países beneficiários 
do SPG, em conformidade com o n. ° 3 e 
com base no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é 
aplicável seis meses após a data da entrada 
em vigor da referida decisão;

Or. en

Alteração 65
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A decisão de supressão de um país
beneficiário da lista de países beneficiários 
do SPG, em conformidade com o n. ° 3 e 
com base no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é 
aplicável um ano após a data da entrada 
em vigor da referida decisão;

a) A decisão de supressão de um país 
beneficiário da lista de países beneficiários 
do SPG, em conformidade com o n. ° 3 e 
com base no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é 
aplicável 9 meses após a data da entrada 
em vigor da referida decisão;

Or. de
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Alteração 66
Robert Sturdy
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 5,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 25 %.

Or. en

Justificação

As diminutas reduções propostas pela Comissão fazem com que a burocracia suplementar 
implicada pelo pedido das preferências neutralize frequentemente os respetivos benefícios. 
Aumentar a redução para 5,5 pontos percentuais, ou para 25% no caso dos têxteis, 
incrementaria o valor das preferências para os países em desenvolvimento, incitando estes a 
requerê-las.

Alteração 67
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 15 %.

Or. en

Justificação

É importante tornar mais atraente o regime especial de incentivo ao desenvolvimento 
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sustentável e à boa governação; sendo assim, convém diminuir de 20% para 15% a redução 
pautal aplicável à seda, à lã, ao algodão, às fibras têxteis e a uma gama de têxteis e de 
tapetes originários de países que não ratificam nem aplicam as Convenções da ONU. Os 
países menos avançados também seriam beneficiários.

Alteração 68
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

Or. en

Alteração 69
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

Or. de

Alteração 70
Vital Moreira
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

Or. en

Alteração 71
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

Or. en

Alteração 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
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SPG, esta redução é de 20 %. SPG, esta redução é de 20 %.

Or. en

Justificação

O estudo de impacto realizado revelou a existência, no Regulamento SPG, de potencialidades 
de aumento das possibilidades de exportação dos PMA e dos países pequenos e vulneráveis. 
A presente alteração visa incrementar as preferências a favor dos países beneficiários TMA e 
SPG+.

Alteração 73
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3,5 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

2. Os direitos ad valorem da Pauta 
Aduaneira Comum aplicáveis aos produtos 
sensíveis enumerados no Anexo V são 
reduzidos em 3 pontos percentuais. Para 
os produtos das secções XI(a) e XI(b) do 
SPG, esta redução é de 20 %.

Or. en

Justificação

Atendendo aos poderosos benefícios advenientes das trocas comerciais, um dos objectivos 
centrais do novo Regulamento SPG deve consistir na plena integração no comércio mundial 
das economias pequenas e vulneráveis (nomeadamente, os PMA). A presente alteração visa 
incrementar as preferências a favor dos países beneficiários TMA e SPG+, mantendo 
simultaneamente um elevado grau de generosidade para com outros países em 
desenvolvimento mais avançados.

Alteração 74
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3,5 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

Or. en

Alteração 75
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Cmissão Alteração

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3,5 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

Or. de

Alteração 76
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3,5 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

Or. en

Alteração 77
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3,5 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

Or. en

Alteração 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3,5 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

3. Sempre que as taxas dos direitos 
preferenciais, calculadas em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
732/2008, relativo aos direitos ad valorem 
da Pauta Aduaneira Comum aplicáveis no 
dia da entrada em vigor do presente 
regulamento, no que respeita aos produtos 
mencionados no n.º 2, proporcionarem uma 
redução pautal superior a 3 pontos 
percentuais, são aplicáveis essas taxas dos 
direitos preferenciais.

Or. en

Justificação

O estudo de impacto realizado revelou a existência, no Regulamento SPG, de potencialidades 
de aumento das possibilidades de exportação dos PMA e dos países pequenos e vulneráveis. 
A presente alteração visa incrementar as preferências a favor dos países beneficiários TMA e 
SPG+.

Alteração 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As preferências pautais referidas no
artigo 7.º devem ser suspensas, em relação 
a produtos de uma secção do SPG
originária de um país beneficiário do SPG
sempre que o valor médio das importações 
da União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário do SPG
exceda os limiares indicados na lista 
constante do anexo VI. Os limiares devem 
ser calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 

1. As preferências pautais referidas nos
artigos 7.º e 12.º devem ser suspensas, em 
relação a produtos de uma secção 
originária de um país beneficiário sempre 
que o valor médio das importações da 
União Europeia de tais produtos 
provenientes desse país num período de 
três anos consecutivos exceda os limiares 
indicados na lista constante do anexo VI. 
Os limiares devem ser calculados como 
uma percentagem do valor total das 
importações da União Europeia dos 
mesmos produtos provenientes de todos os 
países beneficiários do SPG.
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beneficiários do SPG.

Or. en

Alteração 80
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As preferências pautais referidas no 
artigo 7.º devem ser suspensas, em relação 
a produtos de uma secção do SPG
originária de um país beneficiário do SPG
sempre que o valor médio das importações 
da União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário do SPG
exceda os limiares indicados na lista 
constante do anexo VI. Os limiares devem 
ser calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

1. As preferências pautais referidas nos
artigos 7.º e 9.º devem ser suspensas, em 
relação a produtos de uma secção 
originária de um país beneficiário sempre 
que o valor médio das importações da 
União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes desse país exceda os limiares 
indicados na lista constante do anexo VI. 
Os limiares devem ser calculados como 
uma percentagem do valor total das 
importações da União Europeia dos 
mesmos produtos provenientes de todos os 
países beneficiários do SPG.

Or. en

Alteração 81
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As preferências pautais referidas no
artigo 7.º devem ser suspensas, em relação 
a produtos de uma secção do SPG 
originária de um país beneficiário do SPG 
sempre que o valor médio das importações 
da União Europeia de tais produtos num 

1. As preferências pautais referidas nos
artigos 7.º e 9.º devem ser suspensas, em 
relação a produtos de uma secção do SPG 
originária de um país beneficiário do SPG 
sempre que o valor médio das importações 
da União Europeia de tais produtos num 
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período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário do SPG 
exceda os limiares indicados na lista 
constante do anexo VI. Os limiares devem 
ser calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário do SPG 
exceda os limiares indicados na lista 
constante do anexo VI. Os limiares devem 
ser calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

Or. en

Alteração 82
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As preferências pautais referidas no
artigo 7.º devem ser suspensas, em relação 
a produtos de uma secção do SPG
originária de um país beneficiário do SPG
sempre que o valor médio das importações 
da União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário do SPG
exceda os limiares indicados na lista 
constante do anexo VI. Os limiares devem 
ser calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

1. As preferências pautais referidas nos
artigos 7.º e 9.º devem ser suspensas, em 
relação a produtos de uma secção 
originária de um país beneficiário sempre 
que o valor médio das importações da 
União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário exceda os 
limiares indicados na lista constante do 
anexo VI. Os limiares devem ser 
calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

Or. en

Justificação

A graduação deve continuar a aplicar-se igualmente aos países beneficários do SPG+.

Alteração 83
Matteo Salvini



PE480.597v01-00 40/114 AM\889586PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As preferências pautais referidas no 
artigo 7.º devem ser suspensas, em relação 
a produtos de uma secção do SPG
originária de um país beneficiário do SPG
sempre que o valor médio das importações 
da União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário do SPG
exceda os limiares indicados na lista 
constante do anexo VI. Os limiares devem 
ser calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

1. As preferências pautais referidas nos 
artigos 7.º e 12.º devem ser suspensas, em 
relação a produtos de uma secção 
originária de um país beneficiário sempre 
que o valor médio das importações da 
União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes desse país exceda os limiares 
indicados na lista constante do anexo VI. 
Os limiares devem ser calculados como 
uma percentagem do valor total das 
importações da União Europeia dos 
mesmos produtos provenientes de todos os 
países beneficiários do SPG.

Or. en

Justificação

A graduação é um instrumento fundamental para fomentar a competitividade nos países 
menos diversificados e menos competitivos. A bem da sua promoção, a Comissão estabeleceu 
também secções mais especializadas de produtos, de molde a permitir um mecanismo de 
graduação mais seletivo. Se os produtos originários de um país beneficiário se tornarem 
competitivos a nível mundial, mas continuarem a beneficiar de preferências comerciais, 
comprometem as possibilidades de progresso dos beneficiários menos competitivos.

Alteração 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As preferências pautais referidas no 
artigo 7.º devem ser suspensas, em relação 
a produtos de uma secção do SPG
originária de um país beneficiário do SPG
sempre que o valor médio das importações 

1. As preferências pautais referidas nos 
artigos 7.º e 9.ºdevem ser suspensas, em 
relação a produtos de uma secção 
originária de um país beneficiário sempre 
que o valor médio das importações da 
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da União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes do país beneficiário do SPG
exceda os limiares indicados na lista 
constante do anexo VI. Os limiares devem 
ser calculados como uma percentagem do 
valor total das importações da União 
Europeia dos mesmos produtos 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

União Europeia de tais produtos num 
período de três anos consecutivos 
provenientes desse país exceda os limiares 
indicados na lista constante do anexo VI. 
Os limiares devem ser calculados como 
uma percentagem do valor total das 
importações da União Europeia dos 
mesmos produtos provenientes de todos os 
países beneficiários do SPG.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 85
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que o anexo II é alterado em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos no artigo 4.º, a Comissão 
deve ser capacitada para adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 36.º, no sentido de alterar o 
anexo VI, por forma a adaptar as 
modalidades indicadas no referido anexo, 
de modo a manter, proporcionalmente, o 
mesmo peso das secções de produtos 
graduadas na forma definida no n.º 1.

6. Sempre que o anexo II é alterado em 
conformidade com os critérios 
estabelecidos no artigo 4.º, a Comissão 
deve ser capacitada para adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 36.º, no sentido de alterar o 
anexo VI, por forma a adaptar as 
modalidades indicadas no referido anexo, 
de modo a manter, proporcionalmente, o 
mesmo peso das secções de produtos 
graduadas na forma definida no n.º 1 do 
presente artigo. Ao proceder a uma tal 
adaptação, a Comissão deve igualmente 
ter em conta a redução do valor total das 
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importações da União Europeia 
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG operada desde a 
última adaptação em virtude do efeito 
cumulativo da aplicação do n.º 1 do 
presente artigo e da erosão das 
preferências a título do SPG, na 
sequência de acordos comerciais 
bilaterais e multilaterais em que a União 
Europeia é parte.

Or. en

Justificação

As modalidades de graduação consoante os produtos devem ser adaptadas quando se 
observar uma redução no valor total das importações da União Europeia procedentes de 
países beneficiários do SPG. Cumpre igualmente ter em conta a graduação consoante os 
produtos e a pressão concorrencial acrescida decorrente da abertura suplementar dos 
mercados que preveem os acordos comerciais bilaterais e multilaterais da UE com países 
terceiros ou regiões.

Alteração 86
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Tiver ratificado e aplicado efetivamente
todas as convenções enumeradas no anexo 
VIII;

Or. en

Justificação

Se há que detectar previamente uma grave incapacidade, a "barra" de acesso ao sistema está 
colocada a uma altura demasiado baixa.
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Alteração 87
Laima Liucija Andrikienė

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Tiver ratificado todas as convenções 
enumeradas no anexo VIII, sem reservas 
contrárias aos respetivos objetivos e 
finalidades, e as mais recentes conclusões 
dos órgãos de controlo pertinentes, ou os 
elementos de prova disponíveis, não 
identificarem uma grave incapacidade para 
aplicar efetivamente qualquer dessas 
convenções;

Or. en

Alteração 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Tiver ratificado todas as convenções
enumeradas no anexo VIII, sem reservas 
contrárias aos respetivos objetivos e 
finalidades, e as mais recentes conclusões 
dos órgãos de controlo pertinentes, ou os 
elementos de prova disponíveis, não 
identificarem uma grave incapacidade para 
aplicar efetivamente qualquer dessas 
convenções;

Or. en

Alteração 89
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As condições de admissão ao benefício do SPG+ continuam a ser vagas no que respeita à 
"aplicação efetiva" das convenções. O artigo 9.º, alínea b), remete apenas para uma “grave 
incapacidade”, de acordo com as últimas conclusões disponíveis dos órgãos de controlo 
pertinentes dessas convenções. Embora reconhecendo a necessidade de não negligenciar o 
espírito do SPG+, uma ratificação com reservas poderia dar azo a uma interpretação 
errónea, sobretudo se incidir em elementos essenciais da convenção.

Alteração 90
Mário David, Cristiana Muscardini

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Tiver ratificado todas as convenções 
enumeradas no anexo VIII, sem reservas 
contrárias aos respetivos objetivos e 
finalidades, e as mais recentes conclusões 
dos órgãos de controlo pertinentes, ou os 
elementos de prova disponíveis, não 
identificarem uma grave incapacidade para 
aplicar efetivamente qualquer dessas 
convenções;

Or. en
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Justificação

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. A UE: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objetives 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.

Alteração 91
David Martin

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Tiver ratificado todas as convenções 
enumeradas no anexo VIII;

Or. en

Alteração 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Tiver abolido a pena de morte.

Or. en

Alteração 93
Helmut Scholz
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o anexo II é alterado, a 
Comissão deve ser capacitada para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 36.º, no sentido de alterar o 
anexo VII por forma a rever o limiar de 
vulnerabilidade enumerado no anexo VII, 
ponto 1, alínea b), de modo a que este 
mantenha, proporcionalmente, o mesmo 
peso do que o calculado em conformidade 
com o anexo VII.

2. Sempre que o anexo II é alterado, a 
Comissão deve ser capacitada para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 36.º, no sentido de alterar o 
anexo VII por forma a rever o limiar de 
vulnerabilidade enumerado no anexo VII, 
ponto 1, alínea b), de modo a que este 
mantenha, proporcionalmente, o mesmo 
peso do que o calculado em conformidade 
com o anexo VII. Ao rever os limiares de 
vulnerabilidade, a Comissão deve 
igualmente ter em conta a redução do 
valor total das importações da União 
Europeia procedentes de todos os países 
beneficiários do SPG operada desde a 
última revisão em virtude do efeito 
cumulativo da aplicação do artigo 8.º, n.º 
1, e da erosão das preferências a título do 
SPG na sequência de acordos comerciais 
bilaterais e multilaterais em que a União 
Europeia é parte.

Or. en

Justificação

Os limiares de vulnerabilidade devem ser adaptados quando se observar uma redução no 
valor total das importações da União Europeia procedentes de países beneficiários do SPG. 
Cumpre igualmente ter em conta a graduação consoante os produtos e a pressão 
concorrencial acrescida decorrente da abertura suplementar dos mercados que preveem os 
acordos comerciais bilaterais e multilaterais da UE com países terceiros ou regiões.

Alteração 94
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A aplicação efectiva das convenções só pode ser garantida se estas forem implementadas 
após a sua ratificação. Regra geral, os processos por infração dizem respeito à aplicação, e 
não apenas à ratificação.

Alteração 95
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após ter examinado o pedido, a 
Comissão deve decidir se concede ao país 
requerente o regime especial de incentivo 
ao desenvolvimento sustentável e à boa 
governação.

4. Após ter examinado o pedido, a 
Comissão deve decidir se concede ao país 
requerente o regime especial de incentivo 
ao desenvolvimento sustentável e à boa 
governação. A decisão da Comissão 
quanto à elegibilidade inicial deve basear-
se nas conclusões e recomendações dos 
organismos de controlo pertinentes e em 
qualquer informação apresentada por 
terceiros, incluindo a sociedade civil, os 
sindicatos ou o Parlamento Europeu.

Or. en
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Justificação

A bem da transparência e da completude, as informações procedentes de uma vasta panóplia 
de partes interessadas devem ser admissíveis e examinadas antes de tomar uma decisão.

Alteração 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após ter examinado o pedido, a 
Comissão deve decidir se concede ao país 
requerente o regime especial de incentivo 
ao desenvolvimento sustentável e à boa 
governação.

4. Após ter examinado o pedido, a 
Comissão deve ser habilitada para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
disposto no artigo 36.º, a fim de elaborar e 
alterar o anexo III, visando conceder ao 
país requerente o regime especial de 
incentivo ao desenvolvimento sustentável e 
à boa governação e acrescentar esse país à 
lista de países beneficiários do SPG +.

Or. en

Alteração 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que um país beneficiário do 
SPG + já não preencher as condições 
referidas no artigo 9.º, n.º 1, alínea a), ou 
revogar qualquer dos seus compromissos 
vinculativos referidos no artigo 9.º, n.º 1, 
alíneas c), d) e e), deve ser retirado da lista 
dos países beneficiários do SPG +.

5. Sempre que um país beneficiário do 
SPG + já não preencher as condições 
referidas no artigo 9.º, n.º 1, alínea a), ou 
revogar qualquer dos seus compromissos 
vinculativos referidos no artigo 9.º, n.º 1, 
alíneas c), d) e e), a Comissão deve ser 
habilitada para adotar atos delegados, em 
conformidade com o disposto no 
artigo 36.º, a fim de alterar o anexo III, 
visando retirar esse país da lista dos países 
beneficiários do SPG +.
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Or. en

Alteração 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos dos nºs 4 e 5, a Comissão 
deve ser habilitada para adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
disposto no artigo 36.º, no sentido de 
estabelecer e alterar o anexo III, a fim de 
acrescentar um país à lista de países 
beneficiários do SPG +, ou de o suprimir 
da mesma lista.

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Um dos objetivos da reforma do SPG deve consistir no aumento da transparência.

Alteração 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O estado de aplicação efetiva de cada 
uma das convenções enumeradas no 
anexo VIII em cada um dos países 
beneficiários do SPG+.

Or. en

Alteração 102
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
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em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao tirar as suas conclusões 
relativamente à aplicação efetiva das 
convenções enumeradas no anexo VIII, a 
Comissão avalia as conclusões e as 
recomendações dos organismos de controlo 
pertinentes.

4. Ao tirar as suas conclusões 
relativamente à aplicação efetiva das 
convenções enumeradas no anexo VIII, a 
Comissão avalia as conclusões e as 
recomendações dos organismos de controlo 
pertinentes, bem como todas as 
informações fornecidas por terceiros, 
incluindo a sociedade civil, os sindicatos
ou o Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

O controlo da aplicação dos padrões sociais, ambientais e de governação deve ser mais 
transparente. A sociedade civil, os sindicatos e o Parlamento Europeu devem poder 
contribuir para o processo de controlo e de avaliação.

Alteração 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O regime especial de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e à boa 
governação deve ser suspenso 
temporariamente, em relação à totalidade 
ou a alguns dos produtos originários de um 
país beneficiário do SPG + sempre que um 
país beneficiário não respeitar, na prática, 
os seus compromissos vinculativos, 
referidos no artigo 9.º, n.º 1, alíneas c), d) e 
e).

1. O regime especial de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e à boa 
governação deve ser suspenso 
temporariamente, em relação à totalidade 
ou a alguns dos produtos originários de um 
país beneficiário do SPG + sempre que um 
país beneficiário não respeitar, na prática, 
os seus compromissos vinculativos, 
referidos no artigo 9.º, n.º 1, alíneas c), d) e 
e), ou não cumprir a sua obrigação de 
cooperar com a Comissão e de fornecer 
todas as informações necessárias, visadas 
no artigo 13.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que, com base nas conclusões do 
relatório referido no artigo 14.º, ou com 
base nos elementos de que dispõe, a 
Comissão duvida, dentro da medida do 
razoável, que um determinado país 
beneficiário do SPG+ não respeita os seus 
compromissos vinculativos, referidos no 
artigo 9.º, n.º 1, alíneas c), d) e e), deve, em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 38.º, n.º 2, 
adotar uma decisão no sentido de dar início 
a um processo de suspensão temporária das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime especial de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e à boa 
governação. A Comissão informa disso o 
Parlamento Europeu e o Conselho.

3. Sempre que, com base nas conclusões do 
relatório referido no artigo 14.º, ou com 
base nos elementos de que dispõe, a 
Comissão duvida, dentro da medida do 
razoável, que um determinado país 
beneficiário do SPG+ não respeita os seus 
compromissos vinculativos, referidos no 
artigo 9.º, n.º 1, alíneas c), d) e e), ou não 
cumpre a sua obrigação de cooperar com 
a Comissão e de fornecer todas as 
informações necessárias, visadas no 
artigo 13.º, n.º 2, deve, em conformidade 
com o procedimento consultivo referido no 
artigo 38.º, n.º 2, adotar uma decisão no 
sentido de dar início a um processo de 
suspensão temporária das preferências 
pautais concedidas ao abrigo do regime 
especial de incentivo ao desenvolvimento 
sustentável e à boa governação. A 
Comissão informa disso o Parlamento 
Europeu e o Conselho.

Or. en

Alteração 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Faz referência aos motivos que 
conduziram a uma dúvida razoável quanto 

a) Faz referência aos motivos que 
conduziram a uma dúvida razoável quanto 
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ao cumprimento dos compromissos 
vinculativos pelo país beneficiário do 
SPG+, referidos no artigo 9.º, n.º 1, alíneas 
c), d) e e), o que pode pôr em causa o 
direito desse país continuar a usufruir das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime especial de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e à boa 
governação; e ainda

ao cumprimento dos compromissos 
vinculativos pelo país beneficiário do 
SPG+, referidos no artigo 9.º, n.º 1, alíneas 
c), d) e e), ou ao cumprimento da sua 
obrigação de cooperar com a Comissão e 
de fornecer todas as informações 
necessárias, visadas no artigo 13.º, n.º 2, o 
que pode pôr em causa o direito desse país 
continuar a usufruir das preferências 
pautais concedidas ao abrigo do regime 
especial de incentivo ao desenvolvimento 
sustentável e à boa governação; e ainda

Or. en

Alteração 106
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve procurar obter todas as 
informações que considere necessárias, 
designadamente, as conclusões e as 
recomendações dos organismos de controlo 
pertinentes. Ao retirar as suas conclusões, a 
Comissão deve avaliar todas as 
informações pertinentes.

6. A Comissão deve procurar obter todas as 
informações que considere necessárias, 
designadamente, as conclusões e as 
recomendações dos organismos de controlo 
pertinentes, e quaisquer informações 
apresentadas por terceiros, incluindo a 
sociedade civil, os sindicatos ou o 
Parlamento Europeu. Ao retirar as suas 
conclusões, a Comissão deve avaliar todas 
as informações pertinentes.

Or. en

Justificação

O controlo da aplicação dos padrões sociais, ambientais e de governação deve ser mais 
transparente.  A sociedade civil, os sindicatos e o Parlamento Europeu devem poder 
contribuir para o processo de controlo e de avaliação.
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Alteração 107
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Se a Comissão considerar que as 
conclusões não justificam uma suspensão 
temporária, deve adotar uma decisão de 
anulação do procedimento de suspensão 
temporária, em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 38.º, n.º 2. A decisão deve basear-se 
nas provas apresentadas e ser publicada 
de imediato.

Or. en

Justificação

Um dos objetivos da reforma do SPG deve consistir no aumento da transparência.

Alteração 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Sempre que a Comissão decida pela 
suspensão temporária, a decisão entra em 
vigor seis meses após a sua adoção.

10. Sempre que a Comissão decida pela 
suspensão temporária, a decisão entra em 
vigor seis meses após a entrada em vigor 
do respetivo ato delegado.

Or. en

Alteração 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão considere que os 
motivos que justificam a suspensão 
temporária das preferências pautais 
referidas no artigo 15.º, n.º 1, já não se 
aplicam, deve restabelecer as preferências 
pautais concedidas ao abrigo do regime 
especial de incentivo ao desenvolvimento 
sustentável e à boa governação. Para o 
efeito, a Comissão deve ser habilitada 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 36.º, a fim de 
alterar o anexo III.

Sempre que a Comissão considere que os 
motivos que justificam a suspensão 
temporária das preferências pautais 
referidas no artigo 15.º, n.º 1, já não se 
aplicam, deve ser habilitada para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 36.º, a fim de alterar o anexo III, 
visando restabelecer as preferências 
pautais concedidas ao abrigo do regime 
especial de incentivo ao desenvolvimento 
sustentável e à boa governação.

Or. en

Alteração 110
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um país elegível, proveniente da lista 
constante do anexo I, beneficia das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime especial destinado aos países 
menos avançados, referido no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea c), se for identificado pelas 
Nações Unidas como um país menos 
avançado.

1. Um país elegível, proveniente da lista 
constante do anexo I, beneficia das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime especial destinado aos países 
menos avançados e às regiões menos 
avançadas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea c), se for identificado pelas Nações 
Unidas como um país menos avançado ou 
situado numa região menos avançada, 

Or. en

Justificação

A integração regional é fundamental para os países menos avançados. O SPG não deve 
introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado em regiões onde a maioria dos membros 
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é composta por países menos avançados. Assim, o regime especial para os países menos 
avançados deve ser alargado às "regiões menos avançadas" e o termo "regiões menos 
avançadas" deve ser acrescentado aos artigos que referem os países menos avançados.

Alteração 111
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um país elegível, proveniente da lista 
constante do anexo I, beneficia das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime especial destinado aos países 
menos avançados, referido no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea c), se for identificado pelas 
Nações Unidas como um país menos 
avançado.

1. Um país elegível, proveniente da lista 
constante do anexo I, beneficia das 
preferências pautais concedidas ao abrigo 
do regime especial destinado aos países 
menos avançados e às regiões menos 
avançadas, referido no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea c), se for identificado pelas Nações 
Unidas como um país menos avançado ou 
pertencer a uma região menos avançada.

Or. en

Justificação

A integração regional é fundamental para os países menos avançados. O SPG não deve 
introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado em regiões onde a maioria dos membros 
é composta por países menos avançados. Assim, o regime especial para os países menos 
avançados deve ser alargado às "regiões menos avançadas" e o termo "regiões menos 
avançadas" deve ser acrescentado aos artigos que referem os países menos avançados.

Alteração 112
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Um país elegível não deve beneficiar 
das preferências pautais concedidas ao 
abrigo do regime especial destinado aos 
países menos avançados e às regiões 
menos avançadas se o total das 
exportações per capita de produtos 
manufaturados desse país ultrapassar 700 
USD durante três anos consecutivos, 
segundo os dados do relatório sobre o 
desenvolvimento industrial publicados 
pela Organização das Nações Unidas para 
o desenvolvimento industrial (UNIDO).

Or. en

Justificação

A integração regional é fundamental para os países menos avançados. O SPG não deve 
introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado em regiões onde a maioria dos membros 
é composta por países menos avançados. Assim, o regime especial para os países menos 
avançados deve ser alargado às "regiões menos avançadas" e o termo "regiões menos 
avançadas" deve ser acrescentado aos artigos que se reportam aos países menos avançados.

Alteração 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve rever permanentemente 
esta lista com base nos mais recentes dados 
disponíveis. Sempre que um país 
beneficiário TMA já não preencher as 
condições referidas no n.º 1, deve ser 
suprimido, por decisão da Comissão, da 
lista de países beneficiários da iniciativa 
TMA na sequência de um período de 
transição de três anos, com início na data 
de adoção da decisão da Comissão.

A Comissão deve rever permanentemente 
esta lista com base nos mais recentes dados 
disponíveis. Sempre que um país 
beneficiário TMA já não preencher as 
condições referidas no n.º 1, a Comissão 
deve ser habilitada para adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 36.º, a fim de alterar o anexo IV, 
visando suprimir esse país da lista de 
países beneficiários da iniciativa TMA na 
sequência de um período de transição de 
três anos, com início na data de entrada em 
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vigor do ato delegado.

Or. en

Alteração 114
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve rever permanentemente 
esta lista com base nos mais recentes dados 
disponíveis. Sempre que um país 
beneficiário TMA já não preencher as 
condições referidas no n.º 1, deve ser 
suprimido, por decisão da Comissão, da 
lista de países beneficiários da iniciativa 
TMA na sequência de um período de 
transição de três anos, com início na data 
de adoção da decisão da Comissão.

A Comissão deve rever permanentemente 
esta lista com base nos mais recentes dados 
disponíveis. Sempre que um país 
beneficiário TMA já não preencher as 
condições referidas no n.º 1, deve ser 
suprimido, por decisão da Comissão, da 
lista de países beneficiários da iniciativa 
TMA na sequência de um período de 
transição de pelo menos três anos, com 
início na data de adoção da decisão da 
Comissão.

Or. en

Alteração 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do segundo parágrafo do 
n.º 2, a Comissão deve ser habilitada para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 36.º, a fim de alterar o 
anexo IV.

Suprimido

Or. en
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Alteração 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Violações graves dos princípios 
estabelecidos nas convenções enumeradas 
no anexo VIII, parte A;

Or. en

Justificação

É extremamente difícil estabelecer uma definição consensual de "sistemática". Por questões 
de clareza, não deve, portanto, utilizar-se o termo.

Alteração 117
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Práticas comerciais desleais, graves e 
sistemáticas, incluindo as que afetam o 
fornecimento de matérias-primas, que 
tenham um efeito adverso na indústria da 
União e a que o país beneficiário não 
tenha posto termo. Quanto às práticas 
comerciais desleais proibidas ou que 
possam dar lugar a uma ação ao abrigo 
dos acordos da OMC, a aplicação do 
presente artigo deve basear-se numa 
decisão anterior adotada nesse sentido 
pelo órgão competente da OMC;

Suprimido

Or. en
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Justificação

A condicionalidade da política económica não deve fazer parte do SPG. O direito dos países 
em desenvolvimento à regulamentação das matérias-primas no seu interesse público deve ser 
plenamente respeitado.

Alteração 118
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Práticas comerciais desleais, graves e 
sistemáticas, incluindo as que afetam o 
fornecimento de matérias-primas, que 
tenham um efeito adverso na indústria da 
União e a que o país beneficiário não tenha 
posto termo. Quanto às práticas comerciais 
desleais proibidas ou que possam dar lugar 
a uma ação ao abrigo dos acordos da OMC, 
a aplicação do presente artigo deve 
basear-se numa decisão anterior adotada 
nesse sentido pelo órgão competente da 
OMC;

d) Práticas comerciais desleais graves que 
tenham um efeito adverso na indústria da 
União e a que o país beneficiário não tenha 
posto termo. Quanto às práticas comerciais 
desleais proibidas ou que possam dar lugar 
a uma ação ao abrigo dos acordos da OMC, 
a aplicação do presente artigo deve 
basear-se numa decisão anterior adotada 
nesse sentido pelo órgão competente da 
OMC;

Or. en

Justificação

Os países em desenvolvimento que beneficiam das preferências comerciais da UE devem 
poder usar as suas matérias-primas para o seu próprio desenvolvimento.

Alteração 119
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Práticas comerciais desleais, graves e 
sistemáticas, incluindo as que afetam o 
fornecimento de matérias-primas, que 

d) Práticas comerciais desleais, graves e 
sistemáticas, incluindo as que afetam o 
fornecimento de matérias-primas, que 
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tenham um efeito adverso na indústria da 
União e a que o país beneficiário não tenha 
posto termo. Quanto às práticas comerciais 
desleais proibidas ou que possam dar lugar 
a uma ação ao abrigo dos acordos da OMC, 
a aplicação do presente artigo deve 
basear-se numa decisão anterior adotada 
nesse sentido pelo órgão competente da 
OMC;

tenham um efeito adverso nos produtores
da União e a que o país beneficiário não 
tenha posto termo. Quanto às práticas 
comerciais desleais proibidas ou que 
possam dar lugar a uma ação ao abrigo dos 
acordos da OMC, a aplicação do presente 
artigo deve basear-se numa decisão 
anterior adotada nesse sentido pelo órgão 
competente da OMC;

Or. en

Justificação

Referência explícita aos produtores da UE (como na cláusula de salvaguarda), em vez da 
referência à indústria da EU.

Alteração 120
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Infrações graves e sistemáticas aos 
objetivos das organizações regionais das 
pescas ou adotadas por quaisquer 
convénios internacionais de que a União 
Europeia é um Membro relativas à 
conservação e à gestão dos recursos 
haliêuticos.

e) Infrações graves aos objetivos das 
organizações regionais das pescas ou 
adotadas por quaisquer convénios 
internacionais de que a União Europeia é 
um Membro relativas à conservação e à 
gestão dos recursos haliêuticos.

Or. en

Justificação

A experiência passada demonstra que pode ser difícil provar que as vioIações graves foram 
também sistemáticas, ficando assim por punir. Esta alteração pretende assegurar que as 
violações graves passem a ter consequências daqui em diante.

Alteração 121
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Infrações graves e sistemáticas aos 
objetivos das organizações regionais das 
pescas ou adotadas por quaisquer 
convénios internacionais de que a União 
Europeia é um Membro relativas à 
conservação e à gestão dos recursos 
haliêuticos.

e) Infrações graves aos objetivos das 
organizações regionais das pescas ou 
adotadas por quaisquer convénios 
internacionais de que a União Europeia é 
um Membro relativas à conservação e à 
gestão dos recursos haliêuticos.

Or. en

Justificação

É extremamente difícil estabelecer uma definição consensual de "sistemáticas". Por questões 
de clareza, não deve, portanto, utilizar-se o termo.

Alteração 122
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) No que diz respeito à proteção dos 
animais, violação grave do Regulamento 
(CE) n.º 1099/2009 do Conselho, de 24 de 
setembro de 2009, relativo à proteção dos 
animais no momento da occisão, e/ou do 
Regulamento (CE) n.° 1/2005 do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2004, 
relativo à proteção dos animais durante o 
transporte e operações afins.

Or. en

Justificação

A proteção dos animais está consagrada nas políticas da UE.
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Alteração 123
Niccolò Rinaldi

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) No que diz respeito à proteção dos 
animais, violação grave do Regulamento 
(CE) n.º 1099/2009 do Conselho, de 24 de 
setembro de 2009, relativo à proteção dos 
animais no momento da occisão, e/ou do 
Regulamento (CE) n.° 1/2005 do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2004, 
relativo à proteção dos animais durante o 
transporte e operações afins.

Or. en

Justificação

A proteção dos animais está consagrada nas políticas da UE.

Alteração 124
Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) No que diz respeito à proteção dos 
animais, violação grave do Regulamento 
(CE) n.º 1099/2009 do Conselho, de 24 de 
setembro de 2009, relativo à proteção dos 
animais no momento da occisão, e/ou do 
Regulamento (CE) n.° 1/2005 do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2004, 
relativo à proteção dos animais durante o 
transporte e operações afins.

Or. en
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Alteração 125
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão toma em consideração 
as queixas apresentadas sobre uma 
alegada violação do n.º 1 do artigo 19.º 
por parte do Parlamento Europeu ou de 
terceiros, incluindo sindicatos ou a 
sociedade civil.

Or. en

Justificação

Devem aceitar-se informações de uma série de partes interessadas de forma a aumentar a 
transparência. 

Alteração 126
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Em qualquer um dos casos 
referidos nos n.º 9 e 10, a decisão deve 
basear-se nas provas apresentadas e ser 
publicada de imediato.

Or. en
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Justificação

Deve garantir-se a transparência do processo em todas as etapas.

Alteração 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Sempre que a Comissão decida pela 
suspensão temporária, a decisão entra em 
vigor seis meses após a sua adoção.

11. Sempre que a Comissão decida pela 
suspensão temporária, a decisão entra em 
vigor seis meses após a entrada em vigor 
do respetivo ato delegado.

Or. en

Alteração 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão considere que os 
motivos que justificam a suspensão 
temporária das preferências pautais 
referidas no artigo 19.º, n.º 1, já não se 
aplicam, deve restabelecer as preferências 
pautais concedidas ao abrigo dos regimes 
preferenciais referidos no artigo 1.º, n.º 2.
Para o efeito, a Comissão deve ser 
habilitada para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 36.º, a fim de 
alterar os anexos II, III ou IV, conforme 
aplicável.

Sempre que a Comissão considere que os 
motivos que justificam a suspensão 
temporária das preferências pautais 
referidas no artigo 19.º, n.º 1, já não se 
aplicam, deve ser habilitada para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 36.º, a fim de alterar os anexos II, 
III ou IV, conforme aplicável, com vista a
restabelecer as preferências pautais 
concedidas ao abrigo dos regimes 
preferenciais referidos no artigo 1.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O período de suspensão temporária não 
pode exceder seis meses. No termo desse 
período, a Comissão decide, em 
conformidade com o procedimento de 
urgência a que se refere o artigo 38.º, n.º 4, 
se deve pôr termo à suspensão temporária 
ou prorrogar o período de suspensão 
temporária.

6. O período de suspensão temporária não 
pode exceder seis meses. No termo desse 
período, o mais tardar, a Comissão decide, 
em conformidade com o procedimento de 
urgência a que se refere o artigo 38.º, n.º 4, 
se deve pôr termo à suspensão temporária 
ou prorrogar o período de suspensão 
temporária.

Or. en

Alteração 130
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ser habilitada para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 36.º, no sentido de 
estabelecer regras relativas ao 
procedimento de adoção de medidas de 
salvaguarda gerais, designadamente no que 
respeita a prazos, aos direitos das partes, à 
confidencialidade, à divulgação, à 
verificação, às visitas e ao reexame.

4. No quadro do processo legislativo 
ordinário, devem estabelecer-se regras 
relativas ao procedimento de adoção de 
medidas de salvaguarda gerais, 
designadamente no que respeita a prazos, 
aos direitos das partes, à confidencialidade, 
à divulgação, à verificação, às visitas e aos 
reexames.

Or. en

Justificação

As regras relativas ao procedimento de salvaguarda devem ser estabelecidas pelos 
colegisladores. Não há necessidade de delegar este poder na Comissão.
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Alteração 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O inquérito, incluindo as diligências 
processuais referidas nos artigos 25.º, 26.º 
e 27.º, deve ficar concluído no prazo de 12
meses a contar do seu início.

4. O inquérito, incluindo as diligências 
processuais referidas nos artigos 25.º, 26.º 
e 27.º, deve ficar concluído no prazo de
oito meses a contar do seu início.

Or. en

Alteração 132
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O inquérito, incluindo as diligências 
processuais referidas nos artigos 25.º, 26.º 
e 27.º, deve ficar concluído no prazo de 12 
meses a contar do seu início.

4. O inquérito, incluindo as diligências 
processuais referidas nos artigos 25.º, 26.º 
e 27.º, deve ficar concluído no prazo de 
seis meses a contar do seu início. Em 
circunstâncias excecionais, como, por 
exemplo, um número de partes 
interessadas singularmente elevado ou 
situações de mercado complexas, esse 
prazo pode ser prorrogado por um novo 
período de três meses. A Comissão 
comunica a todas as partes interessadas 
quaisquer prorrogações, expondo as 
razões que as tenham motivado.

Or. es

Justificação

Um prazo de doze meses é excessivo. É mais razoável um prazo de seis meses, com a 
possibilidade de prorrogação de três meses para situações excecionais.
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Alteração 133
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Por motivo justificado de urgência 
respeitante à deterioração da situação 
económica e/ou financeira dos produtores 
da União Europeia cuja reparação pudesse 
afigurar-se difícil, a Comissão deve ser 
habilitada a adotar atos de execução de 
aplicação imediata em conformidade com o 
procedimento de urgência a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 4, a fim de reintroduzir os 
direitos normais da Pauta Aduaneira 
Comum por um período de 12 meses, no 
máximo.

Por motivo justificado de urgência 
respeitante à deterioração da situação 
económica e/ou financeira dos produtores 
da União Europeia, e quando o atraso na 
aplicação de medidas provisórias de 
salvaguarda possa causar um prejuízo
cuja reparação pudesse afigurar-se difícil, a 
Comissão deve ser habilitada a adotar atos 
de execução de aplicação imediata em 
conformidade com o procedimento de 
urgência a que se refere o artigo 38.º, n.º 4, 
a fim de reintroduzir os direitos normais da 
Pauta Aduaneira Comum por um período 
de 12 meses, no máximo.

Or. es

Alteração 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os factos estabelecidos 
definitivamente demonstrarem que as 
condições enunciadas no artigo 22.º, n.º 1, 
não foram satisfeitas, a Comissão adota 
uma decisão de encerramento do inquérito 
e de procedimento em conformidade com o
processo de exame referido no artigo 38.º, 
n.º 3. Essa decisão deve ser publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia. O 
inquérito deve ser considerado encerrado 
caso nenhuma decisão seja publicada no 
prazo referido no artigo 24.º, n.º 4, e as 

Sempre que os factos estabelecidos 
definitivamente demonstrarem que as 
condições enunciadas no artigo 22.º, n.º 1, 
não foram satisfeitas, a Comissão adota 
uma decisão de encerramento do inquérito 
e de procedimento em conformidade com o
procedimento consultivo referido no 
artigo 38.º, n.º 2. Essa decisão deve ser 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia. O inquérito deve ser considerado 
encerrado caso nenhuma decisão seja 
publicada no prazo referido no artigo 24.º, 
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eventuais medidas urgentes de prevenção 
caducam automaticamente.

n.º 4, e as eventuais medidas urgentes de 
prevenção caducam automaticamente.

Or. en

Alteração 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na secção I do 
presente capítulo, em 1 de janeiro de cada 
ano, a Comissão, por sua própria iniciativa 
e em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 38.º, n.º 2, 
deve suprimir as preferências pautais 
referidas nos artigos 7.º e 13.º no que toca 
aos produtos do SPG, secção 11, alínea b), 
ou aos produtos dos códigos 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 e 38249097 da Nomenclatura 
Combinada, sempre que a importação de 
tais produtos, enumerados respetivamente 
no anexo V ou IX, consoante o aplicável, 
tiverem origem num país beneficiário e o 
seu total:

1. Sem prejuízo do disposto na secção I do 
presente capítulo, em 1 de janeiro de cada 
ano, a Comissão, por sua própria iniciativa 
e em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 38.º, n.º 2, 
deve suprimir as preferências pautais 
referidas nos artigos 7.º e 12.º no que toca 
aos produtos do SPG, secção 11, alínea a) 
e secção 11, alínea b), ou aos produtos dos 
códigos 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 e 38249097 da 
Nomenclatura Combinada, sempre que a 
importação de tais produtos, enumerados 
respetivamente no anexo V ou IX, 
consoante o aplicável, tiverem origem num 
país beneficiário e o seu total:

Or. it

Alteração 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

a) Aumente, pelo menos, 10 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

Or. it
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Alteração 137
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Artigo 29 –n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

a) Aumente, pelo menos, 12,5 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

Or. en

Alteração 138
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

a) Aumente, pelo menos, 12,5 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

Or. en

Alteração 139
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

a) Aumente, pelo menos, 12,5 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

Or. en
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Alteração 140
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

a) Aumente, pelo menos, 12,5 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

Or. en

Justificação

Um aumento anual de 15 % no volume de importações causaria danos à indústria europeia 
que dificilmente poderiam ser reparados pelas medidas de salvaguarda.

Alteração 141
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

a) Aumente, pelo menos, 12,5 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

Or. en

Alteração 142
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 

a) Aumente, pelo menos, 12,5 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
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civil anterior; ou civil anterior; ou

Or. en

Justificação

É excessivo um aumento de 15 % no volume de importações num só ano. A este nível, os 
danos causados à indústria da UE dificilmente poderão ser reparados pelas medidas de 
salvaguarda.

Alteração 143
Mário David

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumente, pelo menos, 15 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

a) Aumente, pelo menos, 12,5 % em 
quantidade (volume) em relação ao ano 
civil anterior; ou

Or. en

Justificação

Consideramos excessivo um aumento de 15 % no volume de importações num só ano. A este 
nível, o impacto negativo na indústria da UE dificilmente poderá ser reparado pelas medidas 
de salvaguarda.

Alteração 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Para os produtos do SPG, secção 11, 
alínea b), exceda a percentagem referida no 
anexo VI, ponto 2 do valor das 
importações na União Europeia de 
produtos do SPG, secção 11, alínea b), 
provenientes de todos os países e territórios 
enumerados no anexo I durante qualquer 
período de doze meses.

b) Para os produtos do SPG, secção 11, 
alínea a) e secção 11, alínea b), exceda a 
percentagem referida no anexo VI, ponto 2 
do valor das importações na União 
Europeia de produtos do SPG, secção 11, 
alínea a) e secção 11, alínea b), 
provenientes de todos os países e territórios 
enumerados no anexo II durante qualquer 
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período de doze meses.

Or. it

Alteração 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 6 %.

Or. it

Alteração 146
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja 
parte de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cujo 
valor médio das importações na União 
Europeia de produtos enumerados no 
anexo V ou IX, conforme o aplicável, não 
exceda, durante três anos consecutivos, 
8% do valor total das importações na 
União Europeia dos mesmos produtos
provenientes de todos os países 
beneficiários do SPG.

Or. es

Justificação

Na proposta da Comissão, não é claro se a base para o cálculo da percentagem é a 
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totalidade das importações para a UE ou apenas o volume de importações em regime 
preferencial, como no regulamento atualmente em vigor.

Alteração 147
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 6 %.

Or. en

Alteração 148
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 6 %.

Or. en

Alteração 149
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX,
conforme o aplicável, não exceda 6 %.

Or. en

Alteração 150
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 4 %.

Or. en

Justificação

O critério dos 8 % representa uma quota substancialmente elevada das importações da 
União Europeia abrangidas pelo sistema, e aplica-se unicamente a algumas importações 
essenciais. A cláusula de salvaguarda deve ser reforçada através da redução do limiar, de 8 
para 4 %.

Alteração 151
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
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de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 4 %.

Or. en

Alteração 152
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
de importações na União Europeia de
produtos enumerados no anexo V ou IX,
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte
relativa aos produtos relevantes referidos 
no n.º 1 do artigo 29.º de importações
totais na União Europeia dos mesmos
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 6 %.

Or. en

Justificação

O critério dos 8 % representa uma quota substancialmente elevada das importações da 
União Europeia abrangidas pelo sistema, e aplica-se unicamente a algumas importações 
essenciais. A cláusula de salvaguarda deve ser reforçada através da redução do limiar, de 8 
para 6 %. Esta alteração clarifica igualmente que as condições de aplicação de salvaguardas 
contra produtos específicos devem estar associadas a uma perturbação objetiva causada por 
esses produtos específicos, e não a tendências globais do comércio que incluem produtos não 
relacionados com a perturbação.

Alteração 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 

2. O n.º 1 não se aplica aos países 
beneficiários TMA, nem a países cuja parte 
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de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 8 %.

de importações na União Europeia de 
produtos enumerados no anexo V ou IX, 
conforme o aplicável, não exceda 6 %.

Or. en

Justificação

A cláusula de salvaguarda não se aplica aos países cuja parte de importações na União 
Europeia de produtos enumerados no anexo V ou IX não exceda 8 %. Por conseguinte, a 
cláusula especial de salvaguarda só se aplica a algumas importações essenciais. 
Consideramos necessário reforçar a salvaguarda, alargando o leque de países/produtos 
através da redução, de 8 para 6 %, do limiar previsto no n.º 2 do artigo 29.º.

Alteração 154
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um país em desenvolvimento numa 
região menos desenvolvida deve ser 
classificado como "país beneficiário" na 
aceção do artigo 67.°, alínea a), do 
Regulamento (CEE) n.° 2454/93.

Or. en

Justificação

A integração regional é fundamental para os países menos desenvolvidos.

Alteração 155
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Uma região menos desenvolvida é 
considerada um grupo regional na aceção 
do artigo 67.°, alínea k), do Regulamento 
(CEE) n.° 2454/93.

Or. en

Justificação

O SPG não deve introduzir diferentes regimes de acesso ao mercado e de acumulação de 
origem em regiões onde a maioria dos membros é composta por países menos desenvolvidos. 
Assim, o regime especial a favor dos países menos desenvolvidos deve ser alargado às 
"regiões menos desenvolvidas" e a acumulação de origem deve ser permitida nessas regiões.

Alteração 156
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, em cada mês, as quantidades e 
os valores de produtos introduzidos em 
livre prática que tenham beneficiado das 
preferências pautais, o mais tardar três 
meses após essa introdução.

5. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, em cada mês, as quantidades e 
os valores de produtos introduzidos em 
livre prática que tenham beneficiado das 
preferências pautais, o mais tardar três 
meses após essa introdução. A Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório que contenha essa 
informação.

Or. es

Alteração 157
Emilio Menéndez del Valle

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, em cada mês, as quantidades e 
os valores de produtos introduzidos em 
livre prática que tenham beneficiado das 
preferências pautais, o mais tardar três 
meses após essa introdução.

5. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, em cada mês, as quantidades e 
os valores de produtos introduzidos em 
livre prática que tenham beneficiado das 
preferências pautais, o mais tardar três 
meses após essa introdução. De três em 
três meses, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e aos 
Estados-Membros um relatório que 
contenha essa informação.

Or. es

Alteração 158
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se referem 
os artigos 3.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
15.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º e 22.º é conferida 
por um período de tempo indeterminado, a 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. A delegação de poderes a que se referem 
os artigos 3.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
15.º, 16.º, 17.º, 19.º e 20.º é conferida por 
um período de tempo indeterminado, a 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Adaptação do texto à alteração relativa ao artigo 22.º, n.º 4.

Alteração 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um ato delegado adotado nos termos do 
n.º 2 só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções.
Esse período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

4. Um ato delegado adotado nos termos do 
n.º 2 só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de seis meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções.
Esse período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 160
Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigp 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um ato delegado adotado nos termos do 
n.º 2 só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo é prolongado por 
dois meses.

4. Um ato delegado adotado nos termos do 
n.º 2 só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo é prolongado por 
quatro meses.

Or. de

Alteração 161
Helmut Scholz
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os atos delegados adotados nos termos 
do presente artigo entram em vigor de 
imediato e aplicam-se desde que não seja
formulada qualquer objeção ao abrigo do 
n.º 2. A notificação de atos aprovados nos 
termos do presente artigo ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho deve justificar o 
recurso ao procedimento de urgência.

1. Os atos delegados adotados nos termos 
do presente artigo entram em vigor dois 
meses após a notificação desses atos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho e 
aplicam-se desde que não tenha sido
formulada qualquer objeção ao abrigo do 
n.º 2. A notificação de atos aprovados nos 
termos do presente artigo ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho deve justificar o 
recurso ao procedimento de urgência.

Or. en

Justificação

A fim de evitar confusão e complicações, quer para os países parceiros quer para os 
importadores europeus, os atos delegados só devem entrar em vigor quando se estabelecer 
claramente que não existem objeções por parte de um dos colegisladores.

Alteração 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o disposto no 
artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 
182/2011 em conjunção com o artigo 5.º
do mesmo regulamento.

4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o disposto no 
artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 
182/2011 em conjunção com o artigo 4.º
do mesmo regulamento.

Or. en

Alteração 163
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 39
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Texto da Comissão Alteração

De dois em dois anos, a Comissão 
apresenta ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu um relatório sobre os efeitos do 
sistema respeitante ao período dos dois 
anos precedentes e a todos os regimes 
preferenciais referidos no artigo 1.º, n.º 2.

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
sobre a aplicação e a execução do 
presente regulamento. O relatório 
comporta todos os regimes preferenciais 
referidos no artigo 1.°, n.° 2, incluindo as 
obrigações em matéria de obstáculos ao 
comércio, e apresenta um resumo das 
estatísticas e da evolução do comércio 
com os países e territórios beneficiários.

2. O Comité das Preferências 
Generalizadas e o Parlamento Europeu 
analisam os efeitos do sistema, com base 
no relatório. O Parlamento Europeu pode 
convidar a Comissão para uma reunião 
da sua comissão competente para 
apresentar e explicar todas as questões 
relacionadas com a aplicação do presente 
regulamento.
3. A Comissão publica o relatório o mais 
tardar seis meses após a apresentação do 
mesmo ao Comité das Preferências 
Generalizadas e ao Parlamento Europeu.

Or. es

Justificação

É importante que a obrigação de informar o Parlamento Europeu e o Conselho fique 
claramente consagrada no Regulamento.

Alteração 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Este regime aplica-se apenas por um 
período de oito anos a contar da data de 
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entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 165
Keith Taylor

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação 
das 
mercadorias

Sensível/Não 
sensível

S-1a 02 0208 90 70 Coxas de rã NS

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação 
das 
mercadorias

Sensível/Não 
sensível

S-1a 02 Suprimido Suprimido Suprimido

Or. en

Justificação

A produção de coxas de rã é notória pela sua crueldade, não devendo, portanto, continuar a 
beneficiar do estatuto de "não sensível" e da isenção de direitos aduaneiros. 

Alteração 166
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro

Texto da Comissão
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Secção Capítulo Código NC Designação das 
mercadorias

Sensível/Não 
sensível

S-1a 02 0208 90 70 Coxas de rã NS

Alteração do Parlamento
Secção Capítulo Código NC Designação das 

mercadorias
Sensível/Não 
sensível

S-1a 02 0208 90 70 Coxas de rã S

Or. en

Justificação

A produção de coxas de rã é notória pela sua crueldade, não devendo, portanto, continuar a 
beneficiar do estatuto de "não sensível" e da isenção de direitos aduaneiros. 

Alteração 167
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
Sensível/N
ão 
sensível

S-1b 03 Ex Capítulo 3

Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos, 
exceto os produtos da 
subposição 0301 10 90

S

S-2a 06 Ex Capítulo 6

Plantas vivas e produtos de 
floricultura; bolbos (bulbos), raízes e 
semelhantes; flores cortadas e 
folhagem para ornamentação, exceto 
os produtos da subposição
0604 91 40

S

S-6a 29 Ex 2905

Álcoois acíclicos e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados, exceto os produtos da 
subposição 2905 45 00, e excluindo 
os produtos das subposições 
2905 43 00 e 2905 44

S
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S-11b 62 Capítulo 62 Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha S

S-12a 64 Capítulo 64 Calçado, polainas e artefactos 
semelhantes; e suas partes S

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

S-1b 03 Ex Capítulo 3

Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos, 
exceto os produtos das subposições 
0301 10 90, 0304 29 01, 0306 13 

50, 0306 13 80 e 0307 59 10

S

S-2a 06 Ex Capítulo 6

Plantas vivas e produtos de 
floricultura; bolbos (bulbos), raízes e 
semelhantes; flores cortadas e 
folhagem para ornamentação, exceto 
os produtos das subposições
0604 91 40, 0602 10 90 e 0603 11 
00

S

S-6a 29 Ex 2905

Álcoois acíclicos e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados, exceto os produtos da 
subposição 2905 45 00, e excluindo 
os produtos das subposições 2905 11 
00, 2905 43 00 e 2905 44

S

S-11b 62 Capítulo 62
Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha, excluindo os produtos da 
subposição 6212 10 90

S

S-12a 64 Capítulo 64

Calçado, polainas e artefactos 
semelhantes; e suas partes, 
excluindo os produtos das 
subposições 6403 99 96 e 6403 99 
98

S

Or. en

Alteração 168
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/N
ão 
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sensível

Ex Capítulo 3

Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos, 
exceto os produtos da 
subposição 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Peixes ornamentais, do mar, vivos NS

Ex Capítulo 6

Plantas vivas e produtos de 
floricultura; bolbos (bulbos), raízes e 
semelhantes; flores cortadas e 
folhagem para ornamentação, exceto 
os produtos da subposição 
0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Ramos de coníferas, frescos NS

Ex 2905

Álcoois acíclicos e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados, exceto os produtos da 
subposição 2905 45 00, e excluindo 
os produtos das subposições 
2905 43 00 e 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glicerol NS

S-11b 62 Capítulo 62 Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha S

S-12a 64 Capítulo 64 Calçado, polainas e artefactos 
semelhantes; e suas partes

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

S-1b 03 Ex Capítulo 3

Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos, 
exceto os produtos da 
subposição 0301 10 90 e excluindo 
os produtos das subposições 0304 
29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 e 
0307 59 10

S

0301 10 90 Peixes ornamentais, do mar, vivos NS

S-2a 06 Ex Capítulo 6

Plantas vivas e produtos de 
floricultura; bolbos (bulbos), raízes e 
semelhantes; flores cortadas e 
folhagem para ornamentação, exceto 
os produtos da subposição 
0604 91 40 e excluindo os produtos 
das subposições 0602 10 90 e 0603 
11 00

S

0604 91 40 Ramos de coníferas, frescos NS
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Ex 2905
Álcoois cíclicos e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados, exceto os 

S

produtos da subposição 2905 45 00, 
e excluindo os produtos das 
subposições 2505 11 00, 2905 43 00 
e 2905 44

S-6a 29

29054500 Glicerol NS

S-11b 62 Capítulo 62
Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha, excluindo os produtos da 
subposição 6212 10 90

S

S-12a 64 Capítulo 64

Calçado, polainas e artefactos 
semelhantes; e suas partes, 
excluindo os produtos das 
subposições 6403 99 96 e 6403 99 
98

Or. en

Justificação

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.

Alteração 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
Sensível/N
ão 
sensível

Ex Capítulo 3
Peixes e crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos, exceto os 
produtos da subposição 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Peixes ornamentais, do mar, vivos NS
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Ex Capítulo 6

Plantas vivas e produtos de floricultura; 
bolbos (bulbos), raízes e semelhantes; 
flores cortadas e folhagem para 
ornamentação, exceto os produtos da 
subposição 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Ramos de coníferas, frescos NS

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

Ex Capítulo 3

Peixes e crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos, exceto os 
produtos da subposição 0301 10 90 e 
excluindo os produtos das subposições 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 e 
0307 59 10

S
S-1b 03

0301 10 90 Peixes ornamentais, do mar, vivos NS

S-2a 06 Ex Capítulo 6

Plantas vivas e produtos de floricultura; 
bolbos (bulbos), raízes e semelhantes; 
flores cortadas e folhagem para 
ornamentação, exceto os produtos da 
subposição 0604 91 40 e excluindo os 
produtos das subposições 0602 10 90 e 
0603 11 00

S

0604 91 40 Ramos de coníferas, frescos NS

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 170
Robert Sturdy

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro
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Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
Sensível/N
ão 
sensível

S-2a 06 Ex Capítulo
6

Plantas vivas e produtos de 
floricultura; bolbos (bulbos), raízes e 
semelhantes; flores cortadas e 
folhagem para ornamentação, exceto 
os produtos da subposição
0604 91 40

S

S-4b 18 Capítulo 18 Cacau e suas preparações S

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco e seus sucedâneos
manufaturados S

S-6a 38 Ex Capítulo
39

Plástico e suas obras, exceto os 
produtos das posições 3901, 3902, 
3903 e 3904, subposições 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 
3907 99, posições 3908 e 3920 e 
subposições ex 3921 90 10 e 
3923 21 00

NS

S-11a 52 Capítulo 52 Algodão S

S-11b 61
Capítulo 61 Vestuário e seus acessórios, de 

malha S

S-16 85 Ex Capítulo
85

Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos e suas partes; aparelhos de 
gravação ou de reprodução de som, 
aparelhos de gravação ou de 
reprodução de imagens e de som em 
televisão, e suas partes e acessórios, 
exceto os produtos das subposições 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11 a 8519 81 45, 
8519 81 85, 8519 89 11 to 
8519 89 19, posições 8521, 8525 e 
8527, subposições 8528 49, 8528 59 
e 8528 69 a 8528 72, posição 8529 e 
subposições 8540 11 e 8540 12

NS

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

S-2a 06 Ex Capítulo 6 Plantas vivas e produtos de floricultura; 
bolbos (bulbos), raízes e semelhantes; 
flores cortadas e folhagem para 
ornamentação, exceto os produtos das 

S
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subposições 0603 12 00 e 0604 91 40

0603 12 00 Cravos [flores e seus botões], cortados, 
para ramos ou para ornamentação, 
frescos

NS

Ex Capítulo 18 Cacau e suas preparações, exceto os 
produtos da subposição 18040000

SS-4b 18

18040000 Manteiga, gordura e óleo de cacau NS

Ex Capítulo 24 Tabaco e seus sucedâneos manufaturados, 
exceto os produtos da subposição 
24011060

SS-4c 24

24011060 Tabaco sun cured do tipo oriental, não 
destalado

NS

S-6a 38 Ex Capítulo 39 Plástico e suas obras, exceto os produtos 
das posições 3901, 3902, 3903 e 3904, 
subposições 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 e 3907 99, posições 3908 e 
3920 e subposições ex 3921 90 10 e 
3923 21 00

NS

Ex Capítulo 52 Algodão, exceto os produtos da 
subposição 5205 12 00

SS-11a 52

5205 12 00 Fios, simples, de fibras de algodão não 
penteadas, contendo >= 8 5%, em peso, 
de algodão, com >= 232,56 decitex mas < 
714,29 decitex [número métrico > 14 mas 
<= 43] (expt. linhas para costurar e fios 
a.p.v.r.)

NS

Ex Capítulo 61 Vestuário e seus acessórios, de malha, 
exceto os produtos das subposições 6107 
11 00, 6108 21 00 e 6108 22 00

S

6107 11 00 Cuecas e ceroulas, de malha, de algodão, 
de uso masculino

NS

6108 21 00 Calcinhas de malha, de algodão, de uso 
feminino

NS

S-11b 61

6108 22 00 Calcinhas de malha, de fibras sintéticas 
ou artificiais, de uso feminino

NS

S-16 85 Ex Capítulo 85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 
e suas partes; aparelhos de gravação ou de 
reprodução de som, aparelhos de gravação 
ou de reprodução de imagens e de som em 
televisão, e suas partes e acessórios, 
exceto os produtos das subposições 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 
a 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 to 
8519 89 19, posições 8521 10, 8525 e 
8527, subposições 8528 49, 8528 59 e 
8528 69 a 8528 72, posição 8529 e 

NS
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subposições 8540 11 e 8540 12

Or. en

Justificação

É possível alargar a cobertura dos produtos, incluindo novos produtos e fazendo uma 
cobertura mais aprofundada. Deste modo aumenta-se o potencial de desenvolvimento e o 
valor das preferências disponíveis para os países em desenvolvimento. Estes produtos foram 
especificamente escolhidos de forma a evitar impactos adversos para os PMD e a indústria 
da UE.

Alteração 171
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro 

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/N
ão sensível

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistácios, frescos ou secos, mesmo sem 
casca ou pelados NS

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinhões, frescos ou secos, mesmo sem casca 
ou pelados NS

S-2b 07 08 0805 40 00 Toranjas e pomelos, frescos ou secos NS

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/N
ão sensível

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistácios, frescos ou secos, mesmo sem 
casca ou pelados S

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinhões, frescos ou secos, mesmo sem casca 
ou pelados S

S-2b 07 08 0805 40 00 Toranjas e pomelos, frescos ou secos S

Or. en

Justificação

Os produtores da Grécia, Chipre, Itália e Espanha beneficiarão desta alteração. Os países 
atualmente beneficiários do SPG afetados seriam a China e o Irão.
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Alteração 172
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro 

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/N
ão sensível

S-2c 09 09 0901 12 00 Café não torrado, descafeinado S

S-2c 09 09 0901 21 00 Café torrado, não descafeinado S

S-2c 09 09 0901 22 00 Café torrado, descafeinado S

S-2c 09 09 0901 90 90 Sucedâneos do café que contenham café em 
qualquer proporção S

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/N
ão sensível

S-2c 09 09 0901 12 00 Café não torrado, descafeinado NS

S-2c 09 09 0901 21 00 Café torrado, não descafeinado NS

S-2c 09 09 0901 22 00 Café torrado, descafeinado NS

S-2c 09 09 0901 90 90 Sucedâneos do café que contenham café em 
qualquer proporção NS

Or. en

Justificação

Esta alteração cria uma opção de maior valor acrescentado através do processamento do 
café em importantes países produtores, em vez de processar o café na Europa.

Alteração 173
Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro 

Texto da Comissão
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Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
Sensível/
Não 
sensível

S-4b 18 Capítulo 18 Cacau e suas preparações S

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

Ex Capítulo 18 Cacau e suas preparações, exceto os produtos 
da subposição 1804 00 00 S

S-4b 18
1804 00 00 Manteiga, gordura e óleo de cacau NS

Or. en

Alteração 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
Sensível/
Não 
sensível

Ex 2905

Álcoois acíclicos e seus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados ou 
nitrosados, exceto os produtos da subposição 
2905 45 00, e excluindo os produtos das 
subposições 2905 43 00 e 2905 44

S
S-6a 29

2905 45 00 Glicerol NS

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

S-6a 29 Ex 2905 Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, 
sulfonados, nitrados ou nitrosados, S

exceto os produtos da subposição 2905 45 00, 
e excluindo os produtos das subposições 2505 
11 00, 2905 43 00 e 2905 44
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2905 45 00 Glicerol NS

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro 

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
Sensível/
Não 
sensível

S-11b 62 Capítulo 62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha S

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

S-11b 62 Capítulo 62
Vestuário e seus acessórios, exceto de malha, 
excluindo os produtos da subposição 6212 10 
90

S

Or. en

Justificação

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 
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the GSP countries. 

Alteração 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
Sensível/
Não 
sensível

S-12a 64 Capítulo 64 Calçado, polainas e artefactos semelhantes; e 
suas partes S

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

S-12a 64 Capítulo 64
Calçado, polainas e artefactos semelhantes; e 
suas partes, excluindo os produtos das 
subposições 6403 99 96 e 6403 99 98

S

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 177
Keith Taylor

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro 

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível
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S-16 84 Ex Capítulo 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 
partes, exceto os produtos das subposições 
8401 10 00 e 8407 21 10

NS

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

S-16 Suprimido Suprimido Suprimido Suprimido

Or. en

Justificação

Estes produtos são, de facto, muito sensíveis.

Alteração 178
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro 

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/N
ão sensível

S-16 84 Ex Capítulo 84

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 
partes, exceto os produtos das subposições 
8401 10 00 e 8407 21 10

NS

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias Sensível/N
ão sensível

S-16 84 Ex Capítulo 84

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 
partes, exceto os produtos das subposições 
8401 10 00 e 8407 21 10

S

Or. en

Justificação

Estes produtos são, de facto, muito sensíveis.
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Alteração 179
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Anexo V – novo texto

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

280519 Metais alcalinos ou alcalino terrosos que não sódio e cálcio NS

280530 Metais de terras raras, escândio e ítrio, mesmo misturados ou ligados 
entre si NS

281820 Óxido de alumínio (exceto o corindo artificial) NS

780199 Chumbo afinado que não em formas brutas, n.e. 78.01 NS

810194 Tungsténio em formas brutas (volfrâmio), incluídas as barras 
simplesmente obtidas por sinterização NS

810411 Magnésio em formas brutas, contendo, pelo menos, 99,8 %, em peso, de 
magnésio NS

810419 Magnésio em formas brutas (excl. 810411) NS

810720 Cádmio em formas brutas; pós NS

810820 Titânio em formas brutas; pós NS

810830 Desperdícios, resíduos e sucata de titânio NS

(Produtos a acrescentar – o quadro mostra a sua apresentação no anexo.)

Or. en

Justificação

Dado que muitos dos países mais competitivos economicamente são excluídos do regime, 
existe margem de manobra para alargar a cobertura do produto, a fim de aumentar o seu 
potencial desenvolvimento. Ao alargar a cobertura dos produtos, convém prever que os 
produtos escolhidos sejam de valor não negligenciável para os países que permanecem no 
regime, procurando evitar lesar os PMD e a indústria da UE. 

Alteração 180
Robert Sturdy
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Proposta de regulamento
Anexo V – novo texto

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Código NC Designação das mercadorias Sensível/Não 
sensível

020422 Cortes de carne de ovinos, não desossados, frescos ou refrigerados NS

020423 Carne de ovinos (exceto de borrego), fresca ou refrigerada, desossada NS

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas NS

020442 Cortes de carne de ovinos, não desossados, refrigerados NS

020443 Cortes de carne de ovinos, desossados, refrigerados NS

081120

Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, amoras-framboesas, 
groselhas pretas/brancas/vermelhas e groselhas espinhosas, não cozidas 
ou cozidas em vapor ou água, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar 
ou de outros edulcorantes

NS

100190 Trigo (com exceção do trigo duro); mistura de trigo com centeio NS

100300 Cevada NS

100700 Sorgo de grão NS

110819 Amidos e féculas (excluindo 110811-110814) NS

160239 Preparações e conservas de galos ou galinhas 01.05 (excluindo perus e 
galos ou galinhas do género Gallus domesticus) NS

230310 Resíduos da produção de amido ou fécula e outros resíduos similares, 
mesmo em pellets NS

280519 Metais alcalinos ou alcalino terrosos que não sódio e cálcio NS

280530 Metais de terras raras, escândio e ítrio, mesmo misturados ou ligados 
entre si NS

281820 Óxido de alumínio (exceto o corindo artificial) NS

310221 Sulfato de amónio NS

310240 Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras 
matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante NS

310250 Nitrato de sódio NS

310260 Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio NS

320120 Extrato de mimosa NS

510531 Pelos finos, cardados/penteados, de cabra de Caxemira NS

780199 Chumbo afinado que não em formas brutas, n.e. 78.01 NS

810194 Tungsténio em formas brutas (volfrâmio), incluídas as barras 
simplesmente obtidas por sinterização NS
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810411 Magnésio em formas brutas, contendo, pelo menos, 99,8 %, em peso, de 
magnésio NS

810419 Magnésio em formas brutas (excl. 810411) NS

810720 Cádmio em formas brutas; pós NS

810820 Titânio em formas brutas; pós NS

810830 Desperdícios, resíduos e sucata de titânio NS

(Produtos a acrescentar – o quadro mostra a sua apresentação no anexo.)

Or. en

Justificação

É possível alargar a cobertura dos produtos, incluindo novos produtos e fazendo uma 
cobertura mais aprofundada. Deste modo aumenta-se o potencial de desenvolvimento e o 
valor das preferências disponíveis para os países em desenvolvimento. Estes produtos foram 
especificamente escolhidos de forma a evitar impactos adversos para os PMD e a indústria 
da UE.

Alteração 181
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As disposições do artigo 8.º aplicam-se 
sempre que a percentagem referida no 
artigo 8.º, n.º 1, seja superior a 17,5 %.

1. As disposições do artigo 8.º aplicam-se 
sempre que a percentagem referida no 
artigo 8.º, n.º 1, seja superior a 15 %.

Or. en

Alteração 182
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 10 %.
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Or. es

Justificação

O limiar para estes produtos deve ser reduzido para 10%, posto que o limiar proposto 
(14,5%) é demasiado elevado e poderia constituir uma ameaça para a indústria da UE. A 
indústria têxtil é uma das primeiras indústrias de manufatura que desenvolvem os PVD. Isto 
implica que chegam à UE importações com origem em muitos países ao mesmo tempo, o que 
exerce uma importante pressão sobre a nossa indústria têxtil.

Alteração 183
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 10 %.

Or. en

Alteração 184
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 10 %.

Or. en
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Alteração 185
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 12,5 %.

Or. en

Alteração 186
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 10 %.

Or. en

Justificação

Tendo em mente o papel estratégico do setor têxtil enquanto primeiro passo para o 
desenvolvimento dos PMD, bem como o impacto na indústria têxtil do limiar previsto no 
anexo VI, poderá prever-se um limiar mais baixo (10 %) para as secções 11 a) e 11 b).

Alteração 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 10 %.

Or. it

Alteração 188
Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 10 %.

Or. en

Justificação

Tendo em mente o papel estratégico do setor têxtil enquanto primeiro passo para o 
desenvolvimento dos PMD, bem como o impacto na indústria têxtil do limiar previsto no 
anexo VI, poderá prever-se um limiar mais baixo (10 %) para as secções 11 a) e 11 b).

Alteração 189
Emilio Menéndez del Valle

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
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exceda 14,5 %. exceda 10 %.

Or. es

Alteração 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 14,5 %.

2. As disposições do artigo 8. ° são 
aplicáveis para cada uma das Secções do 
SPG 11 a) e 11 b), sempre que a 
percentagem referida no artigo 8.º, n.º 1, 
exceda 10 %.

Or. en

Justificação

Depois de analisar o impacto na indústria têxtil do limiar previsto no anexo VI, e tendo em 
mente o papel estratégico do setor têxtil enquanto primeiro passo para o desenvolvimento dos 
PMD, propomos um limiar mais baixo (10 %) para as secções 11 a) e 11 b). 

Alteração 191
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Anexo VII – título

Texto da Comissão Alteração

Normas de aplicação do capítulo III Normas de aplicação do artigo 4.º e do 
capítulo III

Or. en
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Justificação

Os países de rendimento médio/elevado (UMIC) vulneráveis devem ser beneficiários das 
Preferências Generalizadas, se não beneficiarem do SPG+.

Alteração 192
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da Secção III, entende-se 
por «país vulnerável» um país:

1. Para efeitos do artigo 4.º e da Secção III, 
entende-se por «país vulnerável» um país:

Or. en

Justificação

Os países de rendimento médio/elevado (UMIC) vulneráveis devem ser beneficiários das 
Preferências Generalizadas, se não beneficiarem do SPG+.

Alteração 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 2 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 1 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.
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Or. en

Alteração 194
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 2 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 1 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

Or. es

Justificação

O aumento do limiar de vulnerabilidade para 2% não se justifica. É excessivo e pode ter 
consequências negativas para os Países Menos Desenvolvidos concorrentes e, eventualmente, 
para a indústria europeia.

Alteração 195
Laima Liucija Andrikienė

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 2 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 1 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.



PE480.597v01-00 106/114 AM\889586PT.doc

PT

Or. en

Alteração 196
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 2 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 1 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

Or. en

Justificação

O critério da quota de importações mantém-se em 1 %, não aumentando para 2 %. O limiar 
de 2 % proposto pela Comissão permitiria que países já competitivos beneficiassem do 
SPG+, pondo assim em risco os benefícios para os PMD.

Alteração 197
Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 2 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 1 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
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anos consecutivos. anos consecutivos.

Or. en

Alteração 198
Emilio Menéndez del Valle

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 2 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 1 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

Or. es

Alteração 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 2 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

b) Cujas importações de produtos 
enumerados no anexo IX para a União 
Europeia representem menos do que o 
limiar de 1 % em valor do total das 
importações para a União Europeia dos 
produtos enumerados no anexo IX 
originários dos países constantes do 
anexo II, em média, durante os três últimos 
anos consecutivos.

Or. en
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Justificação

O critério da quota de importações mantém-se em 1 %, não aumentando para 2 %, como a 
Comissão propõe. Este limiar de 2 % permitiria que países já competitivos beneficiassem do 
SPG+, pondo assim em risco os benefícios para os PMD.

Alteração 200
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Anexo VIII – Parte A – pontos 15-A e B (novos)

Texto da Comissão Alteração

15-A. Tratado de Não Proliferação das 
Armas Nucleares (1968)
15-B. Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional (1998)

Or. en

Alteração 201
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo IX – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-1b 03 Capítulo 3 Peixes e crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-1b 03 Capítulo 3
Peixes e crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos, exceto os produtos 
da subposição 0306 13 50

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 203
Vital Moreira

Proposta de regulamento
Anexo IX – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-1b 03 Capítulo 3 Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos 

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco e seus sucedâneos 
manufaturados
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61 Capítulo 61 Vestuário e seus acessórios, de 
malha

62 Capítulo 62 Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha

S-11b

63 Capítulo 63

Outros artefactos têxteis 
confecionados; sortidos; artefactos 
de matérias têxteis, calçado, chapéus 
e artefactos de uso semelhante, 
usados; trapos

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-1b 03 Capítulo 3

Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos, 
exceto os produtos da 
subposição 0306 13 50

S-4c 24 Capítulo 24
Tabaco e seus sucedâneos 
manufaturados, excluindo os 
produtos da subposição 2401 20 35

61 Capítulo 61

Vestuário e seus acessórios, de 
malha, excluindo os produtos das 
subposições 6105 10 00, 6109 10 
00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 
99

62 Capítulo 62

Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha, excluindo os produtos das 
subposições 6203 42 31, 6203 42 
35, 6205 20 00S-11b

63 Capítulo 63

Outros artefactos têxteis 
confecionados; sortidos; artefactos 
de matérias têxteis, calçado, chapéus 
e artefactos de uso semelhante, 
usados; trapos, excluindo os 
produtos das subposições 6302 21 
00, 6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Alteração 204
Paweł Zalewski

Proposta de regulamento
Anexo IX – quadro
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Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-1b 03 Capítulo 3 Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos 

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco e seus sucedâneos 
manufaturados

61 Capítulo 61 Vestuário e seus acessórios, de 
malha

S-11b
62 Capítulo 62 Vestuário e seus acessórios, exceto 

de malha

Alteração do Parlamento

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-1b 03 Capítulo 3

Peixes e crustáceos, moluscos e 
outros invertebrados aquáticos, 
excluindo os produtos da 
subposição 0306 13 50

S-4c 24 Capítulo 24
Tabaco e seus sucedâneos 
manufaturados, excluindo os 
produtos da subposição 2401 20 35

61 Capítulo 61

Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha, excluindo os produtos das 
subposições 6105 10 00, 6109 10 
00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 
99S-11b

62 Capítulo 62

Vestuário e seus acessórios, exceto 
de malha, excluindo os produtos das 
subposições 6203 42 31, 6203 42 
35, 6205 20 00

Or. en

Justificação

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

Alteração 205
Mário David, Cristiana Muscardini
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Proposta de regulamento
Anexo IX – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-4c 24 Capítulo 24 Tabaco e seus sucedâneos manufaturados

Alteração do Parlamento
Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-4c 24 Capítulo 24
Tabaco e seus sucedâneos manufaturados, 
excluindo os produtos da subposição 2401 20 
35

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Proposta de regulamento
Anexo IX – quadro

Texto da Comissão

Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

61 Capítulo 61 Vestuário e seus acessórios, de malha

62 Capítulo 62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha

S-11b

63 Capítulo 63

Outros artefactos têxteis confecionados; 
sortidos; artefactos de matérias têxteis, 
calçado, chapéus e artefactos de uso 
semelhante, usados; trapos

Alteração do Parlamento
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Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

61

Capítulo 61 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha, 
excluindo os produtos das subposições 6105 
10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

62

Capítulo 62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha,
excluindo os produtos das subposições 6203 
42 31, 6203 42 35, 6205 20 00S-11b

63

Capítulo 63 Outros artefactos têxteis confecionados; 
sortidos; artefactos de matérias têxteis, 
calçado, chapéus e artefactos de uso 
semelhante, usados; trapos, excluindo os 
produtos das subposições 6302 21 00, 6302 
31 00, 6302 60 00

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 207
Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Anexo IX – quadro

Texto da Comissão
Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias

S-16 84 Capítulo 84
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos, suas 
partes

Alteração do Parlamento
Secção Capítulo Código NC Designação das mercadorias
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S-16 Suprimido Suprimido Suprimido

Or. en

Justificação

O regime SPG+ não deve encorajar a deslocalização da indústria nuclear para os países em 
desenvolvimento.


