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Amendamentul 25
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea Europeană îşi propune să 
definească şi să continue acţiunile în 
vederea favorizării dezvoltării durabile a 
ţărilor în curs de dezvoltare, pe plan 
economic, social şi ecologic, cu scopul 
primordial de a eradica sărăcia.

(3) Uniunea Europeană îşi propune să 
definească şi să continue acţiunile în 
vederea favorizării dezvoltării durabile a 
ţărilor în curs de dezvoltare, pe plan 
economic, social şi ecologic, cu scopul 
primordial de a eradica sărăcia şi de a 
contribui la îndeplinirea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului.

Or. en

Justificare

Textul se referă la unul dintre obiectivele-cheie ale politicii UE cu privire la ţările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al 
Consiliului de aplicare a unui sistem de 
preferinţe tarifare generalizate pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 
31 decembrie 2011, astfel cum a fost extins 
prin Regulamentul (UE) nr. … al 
Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 732/2008 al Consiliului pune în aplicare 
sistemul de preferinţe tarifare generalizate 
(denumit în continuare „sistemul ”) până la 
data intrării în vigoare a prezentului 

(6) Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al 
Consiliului de aplicare a unui sistem de 
preferinţe tarifare generalizate pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 
31 decembrie 2011, astfel cum a fost extins 
prin Regulamentul (UE) nr. … al 
Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 732/2008 al Consiliului pune în aplicare 
sistemul de preferinţe tarifare generalizate 
(denumit în continuare „sistemul ”) până la 
data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament. După această dată, sistemul va 
continua să se aplice fără termen de 
expirare. Cu toate acestea, el va fi revizuit 
la cinci ani după intrarea sa în vigoare.

regulament. După această dată, sistemul va 
continua să se aplice pe o perioadă de opt 
ani. Sistemul va fi revizuit la cinci ani 
după intrarea sa în vigoare.

Or. en

Amendamentul 27
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cu toate acestea, el va fi revizuit la 
cinci ani după intrarea sa în vigoare.
Oferind un acces preferenţial la piaţa 
Uniunii, acest sistem ar trebui să sprijine 
ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor 
de a reduce sărăcia şi de a promova buna 
guvernanţă şi dezvoltarea durabilă, 
ajutându-le să genereze venituri 
suplimentare prin intermediul comerţului 
internaţional, care să poată fi reinvestite 
ulterior pentru propria lor dezvoltare.
Preferinţele tarifare din cadrul sistemului ar 
trebui să se concentreze pe sprijinirea 
ţărilor în curs de dezvoltare care au nevoi 
mai mari legate de dezvoltare, comerţ şi 
finanţe.

(7) Cu toate acestea, el va fi revizuit la 
cinci ani după intrarea sa în vigoare.
Oferind un acces preferenţial la piaţa 
Uniunii, acest sistem ar trebui să sprijine 
ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor 
de a reduce sărăcia şi de a promova buna 
guvernanţă şi dezvoltarea durabilă, 
ajutându-le să îşi diversifice economiile şi 
să genereze venituri suplimentare prin 
intermediul comerţului internaţional, care 
să poată fi reinvestite ulterior pentru 
propria lor dezvoltare. Preferinţele tarifare 
din cadrul sistemului ar trebui să se 
concentreze pe sprijinirea ţărilor în curs de 
dezvoltare care au nevoi mai mari legate de 
dezvoltare, comerţ şi finanţe.

Or. en

Justificare

Diversificarea economiilor reprezintă un factor-cheie pentru ieşirea din sărăcie a unei ţări în 
curs de dezvoltare.

Amendamentul 28
Rolandas Paksas
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cu toate acestea, el va fi revizuit la 
cinci ani după intrarea sa în vigoare.
Oferind un acces preferenţial la piaţa 
Uniunii, acest sistem ar trebui să sprijine 
ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor 
de a reduce sărăcia şi de a promova buna 
guvernanţă şi dezvoltarea durabilă, 
ajutându-le să genereze venituri 
suplimentare prin intermediul comerţului 
internaţional, care să poată fi reinvestite 
ulterior pentru propria lor dezvoltare.
Preferinţele tarifare din cadrul sistemului ar 
trebui să se concentreze pe sprijinirea 
ţărilor în curs de dezvoltare care au nevoi 
mai mari legate de dezvoltare, comerţ şi 
finanţe.

(7) Cu toate acestea, el va fi revizuit la 
cinci ani după intrarea sa în vigoare.
Oferind un acces preferenţial la piaţa 
Uniunii, acest sistem ar trebui să sprijine 
ţările în curs de dezvoltare în eforturile lor 
de a reduce sărăcia şi de a promova buna 
guvernanţă şi dezvoltarea durabilă, 
încurajând dezvoltarea industrială şi 
diversificarea economiilor lor şi ajutându-
le să genereze venituri suplimentare prin 
intermediul comerţului internaţional, care 
să poată fi reinvestite ulterior pentru 
propria lor dezvoltare. Preferinţele tarifare 
din cadrul sistemului ar trebui să se 
concentreze pe sprijinirea ţărilor în curs de 
dezvoltare care au nevoi mai mari legate de 
dezvoltare, comerţ şi finanţe.

Or. lt

Amendamentul 29
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezentul regulament revizuit este un 
instrument al UE de a se conforma cu 
articolul 37 alineatul (6) din Acordul de 
parteneriat ACP-UE în care se 
menţionează că „Comunitatea 
examinează situaţia ţărilor non-TPD, care 
decid, după consultare cu Comunitatea, 
că nu sunt în măsură să negocieze 
acorduri de parteneriat economic, şi 
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examinează toate alternativele posibile 
pentru a oferi acestor ţări un nou cadru 
comercial echivalent cu situaţia lor 
existentă şi în conformitate cu normele 
OMC.”

Or. en

Justificare

Acest sistem nu ar trebui să fie folosit ca modalitate de a forţa ţările ACP să încheie acorduri 
de parteneriat economic (APE). Acele ţări care nu doresc să facă acest lucru, indiferent de 
motiv, ar trebui să fie în continuare eligibile pentru preferinţele SPG.

Amendamentul 30
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare înregistrează un 
nivel al veniturilor pe cap de locuitor care 
le permite să atingă un grad mai înalt de 
diversificare, fără intervenţia sistemului de 
preferinţe tarifare, şi includ acele economii 
care şi-au încheiat cu succes tranziţia de la 
economia centralizată la economia de 
piaţă. Aceste ţări nu au aceleaşi nevoi de 
dezvoltare, comerciale şi financiare ca 
restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt 
într-o fază diferită de dezvoltare 
economică, cu alte cuvinte nu se află în 
aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a 
preveni discriminarea nejustificată, trebuie 
să fie tratate în mod diferit. În plus, 

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari 
înregistrează un nivel al veniturilor pe cap 
de locuitor care le permite să atingă un 
grad mai înalt de diversificare, fără 
intervenţia sistemului de preferinţe tarifare, 
şi includ acele economii care şi-au încheiat 
cu succes tranziţia de la economia 
centralizată la economia de piaţă. Cu toate 
acestea, unele ţări care sunt clasificate de 
Banca Mondială drept ţări cu venituri 
medii-superioare sunt încă vulnerabile 
din cauza lipsei diversificării şi a 
integrării insuficiente a acestora în 
economia mondială. Ţările cu venituri 
mari şi cele nevulnerabile cu venituri 
medii-superioare nu au aceleaşi nevoi de 
dezvoltare, comerciale şi financiare ca 
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utilizarea preferinţelor tarifare acordate în 
cadrul sistemului de către ţările cu venituri 
mari sau medii-superioare măreşte 
presiunea concurenţială asupra exporturilor 
din ţările mai sărace şi mai vulnerabile, 
prin urmare ar putea impune o povară de 
nejustificat pentru ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile. Regimul 
general ia în considerare faptul că nevoile 
de dezvoltare, financiare şi comerciale se 
pot schimba şi garantează că acordul 
rămâne deschis dacă situaţia unei ţări se 
modifică. Din motive de coerenţă, 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimului general nu trebuie extinse la 
ţările în curs de dezvoltare care beneficiază 
de un acord de acces preferenţial pe piaţă 
încheiat cu Uniunea Europeană, care oferă 
cel puţin acelaşi nivel de preferinţe tarifare 
ca şi SPG, pentru cvasitotalitatea 
schimburilor comerciale. Pentru ca o ţară 
beneficiară şi operatorii economici să aibă 
timpul necesar pentru o adaptare în bune 
condiţii, regimul general trebuie să fie în 
continuare acordat pe o perioadă de doi ani 
de la data punerii în aplicare a unui regim 
de acces preferenţial pe piaţă, iar această 
dată trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt 
într-o fază diferită de dezvoltare 
economică, cu alte cuvinte nu se află în 
aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a 
preveni discriminarea nejustificată, trebuie 
să fie tratate în mod diferit. În plus, 
utilizarea preferinţelor tarifare acordate în 
cadrul sistemului de către ţările cu venituri 
mari sau de către ţările nevulnerabile cu 
venituri medii-superioare măreşte 
presiunea concurenţială asupra exporturilor 
din ţările mai sărace şi mai vulnerabile, 
prin urmare ar putea impune o povară de 
nejustificat pentru ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile. Regimul 
general ia în considerare faptul că nevoile 
de dezvoltare, financiare şi comerciale se 
pot schimba şi garantează că acordul 
rămâne deschis dacă situaţia unei ţări se
modifică. Din motive de coerenţă, 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimului general nu trebuie extinse la 
ţările în curs de dezvoltare care beneficiază 
de un acord de acces preferenţial pe piaţă 
încheiat cu Uniunea Europeană, care oferă 
cel puţin acelaşi nivel de preferinţe tarifare 
ca şi SPG, pentru cvasitotalitatea 
schimburilor comerciale. Pentru ca o ţară 
beneficiară şi operatorii economici să aibă 
timpul necesar pentru o adaptare în bune 
condiţii, regimul general trebuie să fie în 
continuare acordat pe o perioadă de doi ani 
de la data punerii în aplicare a unui regim 
de acces preferenţial pe piaţă, iar această 
dată trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

Or. en

Justificare

Categoria ţărilor cu venituri medii-superioare (upper-middle income country – UMIC) 
conţine peste 30 de ţări care îndeplinesc criteriile actuale ale SPG pentru stabilirea 
vulnerabilităţii. Prin urmare, nu toate ţările din această categorie ar trebui tratate ca ţări cu 
venituri mari. Prin combinarea criteriului veniturilor cu criteriile pentru stabilirea 
vulnerabilităţii se obţine un instrument mai potrivit pentru a axa avantajele SPG asupra 
ţărilor care au cea mai mare nevoie de acestea.
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Amendamentul 31
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare înregistrează un 
nivel al veniturilor pe cap de locuitor care 
le permite să atingă un grad mai înalt de 
diversificare, fără intervenţia sistemului de 
preferinţe tarifare, şi includ acele economii 
care şi-au încheiat cu succes tranziţia de la 
economia centralizată la economia de 
piaţă. Aceste ţări nu au aceleaşi nevoi de 
dezvoltare, comerciale şi financiare ca 
restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt 
într-o fază diferită de dezvoltare 
economică, cu alte cuvinte nu se află în 
aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a 
preveni discriminarea nejustificată, trebuie 
să fie tratate în mod diferit. În plus, 
utilizarea preferinţelor tarifare acordate în 
cadrul sistemului de către ţările cu venituri 
mari sau medii-superioare măreşte 
presiunea concurenţială asupra exporturilor 
din ţările mai sărace şi mai vulnerabile, 
prin urmare ar putea impune o povară de 
nejustificat pentru ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile. Regimul 
general ia în considerare faptul că nevoile 
de dezvoltare, financiare şi comerciale se 
pot schimba şi garantează că acordul 
rămâne deschis dacă situaţia unei ţări se 
modifică. Din motive de coerenţă, 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimului general nu trebuie extinse la 
ţările în curs de dezvoltare care beneficiază 

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare şi care au un 
indice al dezvoltării umane (IDU) ridicat 
sau foarte ridicat, înregistrează un nivel al 
veniturilor pe cap de locuitor şi niveluri de 
dezvoltare economică care le permit să 
atingă un grad mai înalt de diversificare, 
fără intervenţia sistemului de preferinţe 
tarifare, şi includ acele economii care şi-au 
încheiat cu succes tranziţia de la economia 
centralizată la economia de piaţă. Aceste 
ţări nu au aceleaşi nevoi de dezvoltare, 
comerciale şi financiare ca restul ţărilor în 
curs de dezvoltare; ele sunt într-o fază 
diferită de dezvoltare economică, cu alte 
cuvinte nu se află în aceeaşi situaţie ca şi 
ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile;
şi, pentru a preveni discriminarea 
nejustificată, trebuie să fie tratate în mod 
diferit. În plus, utilizarea preferinţelor 
tarifare acordate în cadrul sistemului de 
către ţările cu venituri mari sau medii-
superioare măreşte presiunea concurenţială 
asupra exporturilor din ţările mai sărace şi 
mai vulnerabile, prin urmare ar putea 
impune o povară de nejustificat pentru 
ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile.
Regimul general ia în considerare faptul că 
nevoile de dezvoltare, financiare şi 
comerciale se pot schimba şi garantează că 
acordul rămâne deschis dacă situaţia unei 
ţări se modifică. Din motive de coerenţă, 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
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de un acord de acces preferenţial pe piaţă 
încheiat cu Uniunea Europeană, care oferă 
cel puţin acelaşi nivel de preferinţe tarifare 
ca şi SPG, pentru cvasitotalitatea 
schimburilor comerciale. Pentru ca o ţară 
beneficiară şi operatorii economici să aibă 
timpul necesar pentru o adaptare în bune 
condiţii, regimul general trebuie să fie în 
continuare acordat pe o perioadă de doi ani 
de la data punerii în aplicare a unui regim 
de acces preferenţial pe piaţă, iar această 
dată trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

regimului general nu trebuie extinse la 
ţările în curs de dezvoltare care beneficiază 
de un acord de acces preferenţial pe piaţă 
încheiat cu Uniunea Europeană, care oferă 
cel puţin acelaşi nivel de preferinţe tarifare 
ca şi SPG, pentru cvasitotalitatea 
schimburilor comerciale. Pentru ca o ţară 
beneficiară şi operatorii economici să aibă 
timpul necesar pentru o adaptare în bune 
condiţii, regimul general trebuie să fie în 
continuare acordat pe o perioadă de doi ani 
de la data punerii în aplicare a unui regim 
de acces preferenţial pe piaţă, iar această 
dată trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

Or. en

Amendamentul 32
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare înregistrează un 
nivel al veniturilor pe cap de locuitor care 
le permite să atingă un grad mai înalt de 
diversificare, fără intervenţia sistemului de 
preferinţe tarifare, şi includ acele economii 
care şi-au încheiat cu succes tranziţia de la 
economia centralizată la economia de 
piaţă. Aceste ţări nu au aceleaşi nevoi de 
dezvoltare, comerciale şi financiare ca 
restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt 
într-o fază diferită de dezvoltare 
economică, cu alte cuvinte nu se află în 
aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a 

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare care sunt 
suficient de integrate în economia 
mondială înregistrează un nivel al 
veniturilor pe cap de locuitor care le 
permite să atingă un grad mai înalt de 
diversificare, fără intervenţia sistemului de 
preferinţe tarifare, şi includ acele economii 
care şi-au încheiat cu succes tranziţia de la 
economia centralizată la economia de 
piaţă. Aceste ţări nu au aceleaşi nevoi de 
dezvoltare, comerciale şi financiare ca 
restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt 
într-o fază diferită de dezvoltare 
economică, cu alte cuvinte nu se află în 
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preveni discriminarea nejustificată, trebuie 
să fie tratate în mod diferit. În plus, 
utilizarea preferinţelor tarifare acordate în 
cadrul sistemului de către ţările cu venituri 
mari sau medii-superioare măreşte 
presiunea concurenţială asupra exporturilor 
din ţările mai sărace şi mai vulnerabile, 
prin urmare ar putea impune o povară de 
nejustificat pentru ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile. Regimul 
general ia în considerare faptul că nevoile 
de dezvoltare, financiare şi comerciale se 
pot schimba şi garantează că acordul 
rămâne deschis dacă situaţia unei ţări se 
modifică. Din motive de coerenţă, 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimului general nu trebuie extinse la 
ţările în curs de dezvoltare care beneficiază 
de un acord de acces preferenţial pe piaţă 
încheiat cu Uniunea Europeană, care oferă 
cel puţin acelaşi nivel de preferinţe tarifare 
ca şi SPG, pentru cvasitotalitatea 
schimburilor comerciale. Pentru ca o ţară 
beneficiară şi operatorii economici să aibă 
timpul necesar pentru o adaptare în bune 
condiţii, regimul general trebuie să fie în 
continuare acordat pe o perioadă de doi ani 
de la data punerii în aplicare a unui regim 
de acces preferenţial pe piaţă, iar această 
dată trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a 
preveni discriminarea nejustificată, trebuie 
să fie tratate în mod diferit. În plus, 
utilizarea preferinţelor tarifare acordate în 
cadrul sistemului de către ţările cu venituri 
mari sau medii-superioare care sunt
suficient de integrate în economia 
mondială măreşte presiunea concurenţială 
asupra exporturilor din ţările mai sărace şi 
mai vulnerabile, prin urmare ar putea 
impune o povară de nejustificat pentru 
ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile.
Regimul general ia în considerare faptul că 
nevoile de dezvoltare, financiare şi 
comerciale se pot schimba şi garantează că 
acordul rămâne deschis dacă situaţia unei 
ţări se modifică. Din motive de coerenţă, 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimului general nu trebuie extinse la 
ţările în curs de dezvoltare care beneficiază 
de un acord de acces preferenţial pe piaţă 
încheiat cu Uniunea Europeană, care oferă 
cel puţin acelaşi nivel de preferinţe tarifare 
ca şi SPG, pentru cvasitotalitatea 
schimburilor comerciale. Pentru ca o ţară 
beneficiară şi operatorii economici să aibă 
timpul necesar pentru o adaptare în bune 
condiţii, regimul general trebuie să fie în 
continuare acordat pe o perioadă de doi ani 
de la data punerii în aplicare a unui regim 
de acces preferenţial pe piaţă, iar această 
dată trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

Or. es

Justificare

Grupul de ţări cu venituri medii-superioare este foarte variat. Multe dintre aceste ţări au în 
continuare economii vulnerabile şi ar putea suferi prejudicii grave în cazul în care se retrag 
preferinţele comerciale din cadrul sistemului SPG. Eliminarea nediferenţiată a acestui grup 
de ţări ar trebui evitată, iar singurele ţări excluse din acest sistem ar trebui să fie ţările cu 
venituri medii-superioare care sunt suficient de integrate în economia mondială şi care, prin 
urmare, nu necesită asistenţa oferită în cadrul sistemului SPG.
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Amendamentul 33
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari sau 
venituri medii-superioare înregistrează un 
nivel al veniturilor pe cap de locuitor care 
le permite să atingă un grad mai înalt de 
diversificare, fără intervenţia sistemului de 
preferinţe tarifare, şi includ acele economii 
care şi-au încheiat cu succes tranziţia de la 
economia centralizată la economia de 
piaţă. Aceste ţări nu au aceleaşi nevoi de 
dezvoltare, comerciale şi financiare ca 
restul ţărilor în curs de dezvoltare; ele sunt 
într-o fază diferită de dezvoltare 
economică, cu alte cuvinte nu se află în 
aceeaşi situaţie ca şi ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile; şi, pentru a 
preveni discriminarea nejustificată, trebuie 
să fie tratate în mod diferit. În plus, 
utilizarea preferinţelor tarifare acordate în 
cadrul sistemului de către ţările cu venituri 
mari sau medii-superioare măreşte 
presiunea concurenţială asupra exporturilor 
din ţările mai sărace şi mai vulnerabile, 
prin urmare ar putea impune o povară de 
nejustificat pentru ţările în curs de 
dezvoltare mai vulnerabile. Regimul 
general ia în considerare faptul că nevoile 
de dezvoltare, financiare şi comerciale se 
pot schimba şi garantează că acordul 
rămâne deschis dacă situaţia unei ţări se 
modifică. Din motive de coerenţă, 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimului general nu trebuie extinse la 
ţările în curs de dezvoltare care beneficiază 
de un acord de acces preferenţial pe piaţă 
încheiat cu Uniunea Europeană, care oferă 

(9) Regimul general trebuie acordat tuturor 
ţărilor în curs de dezvoltare care au 
aceleaşi nevoi în ce priveşte dezvoltarea şi 
care se află în stadii similare de dezvoltare 
economică. Ţările clasificate de Banca 
Mondială ca având venituri mari 
înregistrează un nivel al veniturilor pe cap 
de locuitor care le permite să atingă un 
grad mai înalt de diversificare, fără 
intervenţia sistemului de preferinţe tarifare, 
şi includ acele economii care şi-au încheiat 
cu succes tranziţia de la economia 
centralizată la economia de piaţă. Aceste 
ţări nu au aceleaşi nevoi de dezvoltare, 
comerciale şi financiare ca restul ţărilor în 
curs de dezvoltare; ele sunt într-o fază 
diferită de dezvoltare economică, cu alte 
cuvinte nu se află în aceeaşi situaţie ca şi 
ţările în curs de dezvoltare mai vulnerabile;
şi, pentru a preveni discriminarea 
nejustificată, trebuie să fie tratate în mod 
diferit. În plus, utilizarea preferinţelor 
tarifare acordate în cadrul sistemului de 
către ţările cu venituri mari sau de cele 
care sunt suficient de integrate în 
economia mondială măreşte presiunea 
concurenţială asupra exporturilor din ţările 
mai sărace şi mai vulnerabile, prin urmare 
ar putea impune o povară de nejustificat 
pentru ţările în curs de dezvoltare mai 
vulnerabile. Regimul general ia în 
considerare faptul că nevoile de dezvoltare, 
financiare şi comerciale se pot schimba şi 
garantează că acordul rămâne deschis dacă 
situaţia unei ţări se modifică. Din motive 
de coerenţă, preferinţele tarifare acordate 
în cadrul regimului general nu trebuie 
extinse la ţările în curs de dezvoltare care 
beneficiază de un acord de acces 
preferenţial pe piaţă încheiat cu Uniunea 
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cel puţin acelaşi nivel de preferinţe tarifare 
ca şi SPG, pentru cvasitotalitatea 
schimburilor comerciale. Pentru ca o ţară 
beneficiară şi operatorii economici să aibă 
timpul necesar pentru o adaptare în bune 
condiţii, regimul general trebuie să fie în 
continuare acordat pe o perioadă de doi ani 
de la data punerii în aplicare a unui regim 
de acces preferenţial pe piaţă, iar această 
dată trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

Europeană, care oferă cel puţin acelaşi 
nivel de preferinţe tarifare ca şi SPG, 
pentru cvasitotalitatea schimburilor 
comerciale. Pentru ca o ţară beneficiară şi 
operatorii economici să aibă timpul necesar 
pentru o adaptare în bune condiţii, regimul 
general trebuie să fie în continuare acordat 
pe o perioadă de doi ani de la data punerii 
în aplicare a unui regim de acces 
preferenţial pe piaţă, iar această dată 
trebuie menţionată în lista ţărilor care 
beneficiază de regimul general.

Or. es

Amendamentul 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Sistemul constituie o alternativă 
pentru ţările ACP care nu doresc să 
încheie acorduri de parteneriat economic.

Or. en

Justificare

Din diverse motive, un număr de ţări ACP nu intenţionează să încheie acorduri de parteneriat 
economic (APE) şi nu ar trebui să fie obligate să facă acest lucru ca urmare a ameninţării de 
a fi excluse din sistemul actual.

Amendamentul 35
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Integrarea regională constituie un 
instrument important pentru dezvoltarea 
durabilă şi un prim pas ferm către 
integrarea în sistemul comercial 
multilateral. Este important ca eforturile 
de integrare regională ale ţărilor cel mai 
puţin dezvoltate să nu fie compromise 
prin instituirea unor regimuri diferite de 
acces pe piaţă, destinate partenerilor 
comerciali importanţi, inclusiv a celor 
legate de regulile de origine. Ţările în 
curs de dezvoltare şi ţările cel mai puţin 
dezvoltate care alcătuiesc blocuri 
economice regionale împărtăşesc nevoi 
comune de dezvoltare, comerciale şi 
financiare. Prin urmare, ţările în curs de 
dezvoltare situate într-una din regiunile 
cel mai puţin dezvoltate, ceea ce înseamnă 
o uniune vamală sau o zonă de liber 
schimb alcătuită în majoritate din ţări din 
categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate, 
care s-au angajat să instituie o uniune 
vamală, ar trebui, de asemenea, să 
beneficieze de un regim special, identic 
celui din ţările cel mai puţin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Acest considerent nou conţine justificarea pentru a introduce noţiunea de „regiuni cel mai 
puţin dezvoltate” şi pentru a le oferi ţărilor din aceste regiuni un regim identic celui din ţările 
cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 36
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Regimul special în favoarea ţărilor cel 
mai puţin dezvoltate trebuie să asigure în 
continuare accesul pe piaţa Uniunii 
Europene, fără plata de taxe vamale, al 
produselor originare din ţările cel mai puţin 
dezvoltate, recunoscute şi clasificate astfel 
de Organizaţia Naţiunilor Unite, cu 
excepţia comerţului cu arme. Atunci când o 
ţară nu mai este clasificată de ONU ca ţară 
cel mai puţin dezvoltată, trebuie să se 
stabilească o perioadă de tranziţie pentru a 
atenua orice efect defavorabil determinat 
de eliminarea preferinţelor tarifare acordate 
în cadrul acestui regim. Preferinţele tarifare 
acordate în cadrul regimului special pentru 
ţările cel mai puţin dezvoltate trebuie 
acordate în continuare pentru ţările cel mai 
puţin dezvoltate care beneficiază de un alt 
regim de acces preferenţial pe piaţa 
Uniunii Europene.

(15) Regimul special în favoarea ţărilor şi 
regiunilor cel mai puţin dezvoltate trebuie 
să asigure în continuare accesul pe piaţa 
Uniunii Europene, fără plata de taxe 
vamale şi fără contingente tarifare, al 
produselor originare din ţările cel mai puţin 
dezvoltate, recunoscute şi clasificate astfel 
de Organizaţia Naţiunilor Unite, sau al 
ţărilor din regiunile cel mai puţin 
dezvoltate, cu excepţia comerţului cu arme.
Atunci când o ţară nu mai este clasificată 
de ONU ca ţară cel mai puţin dezvoltată 
sau ţară care în trecut făcea parte dintr-
una din regiunile cel mai puţin dezvoltate, 
trebuie să se stabilească o perioadă de 
tranziţie pentru a atenua orice efect 
defavorabil determinat de eliminarea 
preferinţelor tarifare acordate în cadrul 
acestui regim. Preferinţele tarifare acordate 
în cadrul regimului special pentru ţările şi 
regiunile cel mai puţin dezvoltate trebuie 
acordate în continuare pentru ţările cel mai 
puţin dezvoltate care beneficiază de un alt 
regim de acces preferenţial pe piaţa 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Acest considerent trebuie să fie adaptat ca urmare a introducerii regiunilor cel mai puţin 
dezvoltate în noul considerent 14a.

Amendamentul 37
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a promova fabricarea 
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corespunzătoare de produse eligibile 
pentru un tratament tarifar preferenţial, 
cumulul regional al regulilor de origine 
ar trebui să se aplice regiunilor cel mai 
puţin dezvoltate ale căror ţări au reguli de 
origine identice. Din cumulul regional nu 
trebuie să fie exclusă niciuna din 
regiunile cel mai puţin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Cumulul regional al regulilor de origine constituie un instrument important de dezvoltare,
întrucât acestea permit grade mai ridicate de specializare printre ţările membre şi le permit 
acestora să utilizeze în mod eficient preferinţele legate de accesul pe piaţă.

Amendamentul 38
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Cumulul originii constituie o 
facilitate importantă care permite ţărilor 
care au reguli identice de origine să 
colaboreze în vederea fabricării 
produselor eligibile pentru un tratament 
tarifar preferenţial. Acesta include 
cumulul bilateral, cumulul cu Norvegia, 
Elveţia sau Turcia, cumulul regional şi 
cumulul extins. Cumulul regional ar 
trebui să se aplice regiunilor cel mai puţin 
dezvoltate. Din cumulul regional nu ar 
trebui să fie exclusă niciuna din regiunile 
cel mai puţin dezvoltate. Ţările care 
aparţin unei astfel de regiuni ar trebui să 
poată beneficia în mod suplimentar de 
cumularea cu ţări care sunt partenere în 
cadrul unor acorduri de liber schimb 
încheiate de Uniunea Europeană.

Or. en
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Justificare

Regulile de origine sunt foarte importante pentru a da ţărilor posibilitatea de a utiliza efectiv 
preferinţele de acces pe piaţă. Pentru a eficientiza preferinţele oferite, cumulul originii ar 
trebui să fie oferit regiunilor cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 39
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

O astfel de reducere tarifară trebuie să fie 
suficient de atrăgătoare pentru a încuraja 
comercianţii să utilizeze oportunităţile 
oferite în cadrul regimului. Prin urmare, 
taxele ad valorem trebuie reduse, la modul 
general, cu o valoare forfetară de 3,5 
puncte procentuale din taxa 
corespunzătoare clauzei „naţiunii celei mai 
favorizate”, în timp ce taxele pentru textile 
şi pentru produsele textile trebuie reduse cu 
20 %. Taxele specifice trebuie reduse cu 
30 %. Atunci când se prevede o taxă 
minimă, aceasta nu trebuie să se aplice.

(19) O astfel de reducere tarifară trebuie să 
fie suficient de atrăgătoare pentru a 
încuraja comercianţii să utilizeze 
oportunităţile oferite în cadrul regimului.
Prin urmare, taxele ad valorem trebuie 
reduse, la modul general, cu o valoare 
forfetară de 5,5 puncte procentuale din 
taxa corespunzătoare clauzei „naţiunii celei 
mai favorizate”, în timp ce taxele pentru 
textile şi pentru produsele textile trebuie 
reduse cu 25 %. Taxele specifice trebuie 
reduse cu 30 %. Atunci când se prevede o 
taxă minimă, aceasta nu trebuie să se 
aplice.

Or. en

Justificare

Reducerile mici propuse de Comisie presupun că birocraţia suplimentară aferentă solicitării 
preferinţei depăşeşte în mod frecvent beneficiul unei astfel de solicitări. O reducere mai mare 
cu 5,5 puncte procentuale, sau cu 25 % în cazul textilelor, ar spori valoarea preferinţelor 
pentru ţările în curs de dezvoltare şi ar conferi sens solicitării lor de către aceste ţări.

Amendamentul 40
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O astfel de reducere tarifară trebuie să fie 
suficient de atrăgătoare pentru a încuraja 
comercianţii să utilizeze oportunităţile 
oferite în cadrul regimului. Prin urmare, 
taxele ad valorem trebuie reduse, la modul 
general, cu o valoare forfetară de 3,5 
puncte procentuale din taxa 
corespunzătoare clauzei „naţiunii celei mai 
favorizate”, în timp ce taxele pentru textile 
şi pentru produsele textile trebuie reduse cu 
20 %. Taxele specifice trebuie reduse cu 
30 %. Atunci când se prevede o taxă 
minimă, aceasta nu trebuie să se aplice.

(19) O astfel de reducere tarifară trebuie să 
fie suficient de atrăgătoare pentru a 
încuraja comercianţii să utilizeze 
oportunităţile oferite în cadrul regimului.
Prin urmare, taxele ad valorem trebuie 
reduse, la modul general, cu o valoare 
forfetară de 3 puncte procentuale din taxa 
corespunzătoare clauzei „naţiunii celei mai 
favorizate”, în timp ce taxele pentru textile 
şi pentru produsele textile trebuie reduse cu 
20 %. Taxele specifice trebuie reduse cu 
30 %. Atunci când se prevede o taxă 
minimă, aceasta nu trebuie să se aplice.

Or. en

Amendamentul 41
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) O astfel de reducere tarifară trebuie să 
fie suficient de atrăgătoare pentru a 
încuraja comercianţii să utilizeze 
oportunităţile oferite în cadrul regimului.
Prin urmare, taxele ad valorem trebuie 
reduse, la modul general, cu o valoare 
forfetară de 3,5 puncte procentuale din 
taxa corespunzătoare clauzei „naţiunii celei 
mai favorizate”, în timp ce taxele pentru 
textile şi pentru produsele textile trebuie 
reduse cu 20 %. Taxele specifice trebuie 
reduse cu 30 %. Atunci când se prevede o 
taxă minimă, aceasta nu trebuie să se 
aplice.

(19) O astfel de reducere tarifară trebuie să 
fie suficient de atrăgătoare pentru a 
încuraja comercianţii să utilizeze 
oportunităţile oferite în cadrul regimului.
Prin urmare, taxele ad valorem trebuie 
reduse, la modul general, cu o valoare 
forfetară de 3 puncte procentuale din taxa 
corespunzătoare clauzei „naţiunii celei mai 
favorizate”, în timp ce taxele pentru textile 
şi pentru produsele textile trebuie reduse cu 
20 %. Taxele specifice trebuie reduse cu 
30 %. Atunci când se prevede o taxă 
minimă, aceasta nu trebuie să se aplice.

Or. de
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Amendamentul 42
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un regim special pentru ţările cel mai 
puţin dezvoltate.

(c) un regim special pentru ţările şi 
regiunile cel mai puţin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate. SPG nu ar 
trebui să introducă regimuri diferite de acces pe piaţă în acele regiuni alcătuite în majoritate 
din ţări din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Acest amendament oferă regiunilor cel 
mai puţin dezvoltate un regim identic celui din ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 43
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „ţări care beneficiază de acordul «Totul 
în afară de arme»” înseamnă ţările care 
beneficiază de regimul special de 
încurajare a ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate, astfel cum sunt enumerate în 
anexa IV;

(e) „ţări care beneficiază de acordul «Totul 
în afară de arme»” înseamnă ţările care 
beneficiază de regimul special destinat
ţărilor şi regiunilor cel mai puţin 
dezvoltate, astfel cum sunt enumerate în 
anexa IV;

Or. en

Justificare

Termenul „de încurajare” a fost utilizat în mod greşit, întrucât se aplică în mod specific 
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regimului SPG+. Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin 
dezvoltate. SPG nu ar trebui să creeze regimuri diferite de acces pe piaţă în acele regiuni 
alcătuite în majoritate din ţări din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Acest 
amendament adaptează definiţia „ţărilor care beneficiază de acordul «Totul în afară de 
arme»” la introducerea regiunilor cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 44
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „regiune cel mai puţin dezvoltată" 
înseamnă o uniune vamală sau o zonă de 
liber schimb alcătuită în majoritate din 
ţări din categoria ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate, care s-au angajat ca împreună 
să formeze o uniune vamală prin 
intermediul unui instrument obligatoriu 
din punct de vedere juridic care stabileşte 
termenele de punere în aplicare.

Or. en

Justificare

Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate. SPG nu ar 
trebui să creeze regimuri diferite de acces pe piaţă acele regiuni alcătuite în majoritate din 
ţări din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Prin urmare, regimul special pentru ţările 
cel mai puţin dezvoltate ar trebui extins la „regiunile cel mai puţin dezvoltate”. Termenul 
trebuie să fie adăugat definiţiilor.

Amendamentul 45
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „secţiune SPG” înseamnă o secţiune 
enumerată în anexa V şi stabilită pe baza 
secţiunilor şi capitolelor din Tariful Vamal 
Comun;

(i) „secţiune SPG” înseamnă o secţiune 
enumerată în anexa V şi în anexa IX şi 
stabilită pe baza secţiunilor şi capitolelor 
din Tariful Vamal Comun;

Or. en

Amendamentul 46
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri mari timp de trei ani 
consecutiv, imediat înainte de actualizarea 
listei ţărilor beneficiare;

Or. en

Justificare

Un număr de ţări cu venituri medii-superioare sunt vulnerabile şi ar trebui să beneficieze în 
continuare de preferinţele tarifare prevăzute de regimul preferenţial general.

Amendamentul 47
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) Au fost clasificate de Banca Mondială ca 
ţări cu venituri medii-superioare sau cu
venituri mari timp de trei ani consecutiv, 

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri mari timp de trei ani 
consecutiv, imediat înainte de actualizarea 
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imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

listei ţărilor beneficiare;

Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 48
David Martin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri mari timp de trei ani 
consecutiv, imediat înainte de actualizarea 
listei ţărilor beneficiare;

Or. en

Amendamentul 49
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari timp de doi ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;
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Or. de

Justificare

Este nevoie de mai mult timp pentru ca Banca Mondială să clasifice ţările în mod 
corespunzător, având în vedere datele care trebuie colectate şi prelucrate.

Amendamentul 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari timp de doi ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Amendamentul 51
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari sau au deţinut o cotă mai 
mare de 1 % din exporturile mondiale de 
mărfuri timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Amendamentul 52
Catherine Bearder
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari şi ca având un nivel foarte 
înalt sau înalt de dezvoltare umană în 
conformitate cu indicele dezvoltării 
umane timp de trei ani consecutiv, imediat 
înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Amendamentul 53
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari sau au deţinut o cotă mai 
mare de 1 % din exporturile mondiale de 
mărfuri timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Amendamentul 54
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari sau au deţinut o cotă mai 
mare de 1 % din exporturile mondiale de 
mărfuri timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Justificare

Introducerea unui criteriu suplimentar legat de nivelul de participare la comerţul mondial. 
Pentru acest calcul se utilizează datele oficiale ale OMC privind principalii exportatori din 
cadrul comerţului mondial cu mărfuri (cu excepţia comerţului intra-UE).

Amendamentul 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari sau au deţinut o cotă mai 
mare de 1 % din exporturile mondiale de 
mărfuri timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Amendamentul 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) Au fost clasificate de Banca Mondială ca 
ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari sau au deţinut o cotă mai 
mare de 1 % din exporturile mondiale de 
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beneficiare; mărfuri timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Justificare

Sistemul SPG ar trebui să excludă din domeniul său de aplicare economiile mari, emergente 
care sunt deja bine integrate în comerţul mondial: nu numai că acestea nu au nevoie de 
preferinţe tarifare speciale pentru a-şi sprijini dezvoltarea, ci sunt şi susceptibile de a 
concura cu economii mai sărace pentru o gamă largă de produse şi astfel să beneficieze de 
toate avantajele preferinţelor SPG. În ciuda existenţei mecanismului de graduare, includerea 
în SPG a marilor puteri comerciale pare ilogică.

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare sau cu 
venituri mari sau au deţinut o cotă mai 
mare de 1 % din exporturile mondiale de 
mărfuri timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 58
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri medii-superioare şi au 
avut o cotă din exporturile mondiale de 
mărfuri de peste 1 % timp de trei ani 
consecutiv, imediat înainte de actualizarea 
ţărilor beneficiare;

Or. es

Amendamentul 59
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) au fost clasificate de Banca Mondială 
ca ţări cu venituri mari şi au avut o cotă 
din exporturile mondiale de mărfuri de 
peste 1 % timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei ţărilor 
beneficiare;

Or. es

Amendamentul 60
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

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



AM\889586RO.doc 27/112 PE480.597v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sau
au fost clasificate de Banca Mondială ca 
ţări cu venituri medii-superioare timp de 
trei ani consecutiv, imediat înainte de 
actualizarea listei ţărilor beneficiare, şi 
nu sunt considerate ţări vulnerabile 
conform definiţiei din anexa VII;
vulnerabilitatea se atribuie unei lipse a 
diversificării şi unei insuficiente integrări 
în sistemul comercial internaţional;

Or. en

Justificare

Prin combinarea criteriului veniturilor cu criteriile pentru stabilirea vulnerabilităţii se obţine 
un instrument mai potrivit pentru a axa avantajele SPG asupra ţărilor care au cea mai mare 
nevoie de acestea.

Amendamentul 61
David Martin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) au fost clasificate de Banca 
Mondială ca ţări cu venituri medii-
superioare timp de trei ani consecutiv, 
imediat înainte de actualizarea listei 
ţărilor beneficiare, iar valoarea 
importurilor de produse în Uniunea 
Europeană din cele şapte mari secţiuni 
ale SPG enumerate în anexa V este 
inferioară pragului de 95 % din valoarea 
totalului importurilor de produse în 
Uniunea Europeană, enumerate în anexa 
V, ca medie în cursul ultimilor trei ani 
consecutivi;

Or. en
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Amendamentul 62
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică în 
cazul ţărilor cel mai puţin dezvoltate.

(2) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică în 
cazul ţărilor şi regiunilor cel mai puţin 
dezvoltate.

Or. en

Justificare

Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate. SPG nu ar 
trebui să introducă regimuri diferite de acces pe piaţă în acele regiuni alcătuite în majoritate 
din ţări din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Prin urmare, regimul special pentru 
ţările cel mai puţin dezvoltate ar trebui extins la „regiunile cel mai puţin dezvoltate”, iar 
sintagma „regiuni cel mai puţin dezvoltate” ar trebui inserată în articolele în care sunt 
menţionate ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 63
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) decizia de a elimina o ţară beneficiară 
de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG, 
în conformitate cu alineatul (3) şi în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a), se va aplica după un an de la 
data intrării sale în vigoare;

(a) decizia de a elimina o ţară beneficiară 
de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG, 
în conformitate cu alineatul (3) şi în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) şi litera (aa), se va aplica treptat 
pe parcursul unei perioade de şase ani;
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Or. en

Justificare

Efectele potenţial negative ale graduării ar trebui reduse prin asigurarea unor perioade de 
tranziţie adecvate, care să acorde producătorilor care ar putea fi afectaţi suficient timp 
pentru a se adapta noilor împrejurări.

Amendamentul 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) decizia de a elimina o ţară beneficiară 
de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG, 
în conformitate cu alineatul (3) şi în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a), se va aplica după un an de la 
data intrării sale în vigoare;

(a) decizia de a elimina o ţară beneficiară 
de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG, 
în conformitate cu alineatul (3) şi în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a), se va aplica după şase luni de la 
data intrării sale în vigoare;

Or. en

Amendamentul 65
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) decizia de a elimina o ţară beneficiară 
de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG, 
în conformitate cu alineatul (3) şi în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a), se va aplica după un an de la 
data intrării sale în vigoare;

(a) decizia de a elimina o ţară beneficiară 
de pe lista ţărilor care beneficiază de SPG, 
în conformitate cu alineatul (3) şi în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a), se va aplica după nouă luni de la 
data intrării sale în vigoare;

Or. de
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Amendamentul 66
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 5,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 25 %.

Or. en

Justificare

Reducerile mici propuse de Comisie presupun că birocraţia suplimentară aferentă solicitării 
preferinţei depăşeşte în mod frecvent avantajul unei astfel de solicitări. O reducere mai mare 
cu 5,5 puncte procentuale, sau cu 25 % în cazul textilelor, ar spori valoarea preferinţelor 
pentru ţările în curs de dezvoltare şi ar conferi sens solicitării lor de către aceste ţări.

Amendamentul 67
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 15 %.

Or. en
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Justificare

Este importantă sporirea atractivităţii regimului special care încurajează dezvoltarea 
durabilă şi buna guvernanţă şi, prin urmare, reducerea pentru mătase, lână, bumbac, fibre 
textile şi o gamă de textile şi covoare din ţările care nu ratifică şi care nu pun în aplicare 
respectivele convenţii ale ONU scade de la 20 % la 15 %. Ţările cel mai puţin dezvoltate 
(TPD) ar avea, de asemenea, de câştigat.

Amendamentul 68
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile XIa şi XIb din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

Or. en

Amendamentul 69
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile, se reduc cu 3,5 puncte
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile XI(a) şi XI(b) din SPG, 
respectiva reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa V ca 
produse sensibile, se reduc cu 3 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

Or. de
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Amendamentul 70
Vital Moreira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile XIa şi XIb din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

Or. en

Amendamentul 71
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile XIa şi XIb din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca
produse sensibile se reduc cu 3 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

Or. en

Amendamentul 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile XIa şi XIb din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

Or. en

Justificare

Evaluarea impactului a arăta că există un potenţial neexploatat în regulamentul privind SPG 
de a intensifica posibilităţile de export din ţările cel mai puţin dezvoltate şi din ţările mici şi 
vulnerabile. Amendamentul propune extinderea preferinţelor în favoarea beneficiarilor 
regimului „Totul în afară de arme” şi ai SPG+.

Amendamentul 73
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3,5 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile XIa şi XIb din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

(2) Taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile 
produselor enumerate în anexa II ca 
produse sensibile se reduc cu 3 puncte 
procentuale. Pentru produsele de la 
secţiunile 11a şi 11b din SPG, respectiva 
reducere este de 20 %.

Or. en

Justificare

Ţinând seama de avantajele însemnate care pot fi obţinute din comerţ, un obiectiv de bază al 
noului regulament privind SPG ar trebui să fie integrarea deplină în comerţul mondial a 
economiilor mici şi vulnerabile (şi, în special, a ţărilor cel mai puţin dezvoltate). 
Amendamentul propune extinderea preferinţelor în favoarea beneficiarilor regimului „Totul 
în afară de arme” şi ai SPG+, păstrând un nivel ridicat de generozitate faţă de alte ţări în 
curs de dezvoltare mai avansate.
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Amendamentul 74
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3,5 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

Or. en

Amendamentul 75
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3,5 puncte
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3 puncte
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

Or. de
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Amendamentul 76
Vital Moreira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3,5 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

Or. en

Amendamentul 77
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3,5 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

Or. en



PE480.597v01-00 36/112 AM\889586RO.doc

RO

Amendamentul 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3,5 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

(3) În cazul în care taxele preferenţiale, 
calculate în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 privind 
taxele vamale ad valorem prevăzute de 
Tariful Vamal Comun aplicabile în ziua 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
prevăd, pentru produsele prevăzute la 
alineatul (2) din respectivul articol, o 
reducere tarifară mai mare de 3 puncte 
procentuale, se aplică respectivele taxe 
preferenţiale.

Or. en

Justificare

Evaluarea impactului a arătat că există un potenţial neexploatat în regulamentul privind SPG 
de a intensifica posibilităţile de export din ţările cel mai puţin dezvoltate şi din ţările mici şi 
vulnerabile. Amendamentul propune extinderea preferinţelor în favoarea beneficiarilor 
regimului „Totul în afară de arme” şi ai SPG+.

Amendamentul 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolul 7 se suspendă în cazul produselor 
dintr-o secţiune SPG, originare dintr-o ţară 
care beneficiază de SPG, dacă valoarea 
medie a importurilor UE de astfel de 
produse provenind din respectiva ţară care 
beneficiază de SPG, calculată pe o 
perioadă de trei ani consecutiv, depăşeşte 

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolele 7 şi 12 se suspendă în cazul 
produselor din cadrul unei anumite
secţiuni, originare dintr-o ţară beneficiară, 
dacă valoarea medie a importurilor UE de 
astfel de produse provenind din respectiva 
ţară, calculată pe o perioadă de trei ani 
consecutiv, depăşeşte pragurile enumerate 
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pragurile enumerate în anexa VI. Pragurile 
se calculează ca procent din valoarea totală 
a importurilor Uniunii Europene de 
produse identice provenind din toate ţările 
beneficiare ale SPG.

în anexa VI. Pragurile se calculează ca 
procent din valoarea totală a importurilor 
Uniunii Europene de produse identice 
provenind din toate ţările beneficiare ale 
SPG.

Or. en

Amendamentul 80
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolul 7 se suspendă în cazul produselor 
dintr-o secţiune SPG, originare dintr-o ţară 
care beneficiază de SPG, dacă valoarea 
medie a importurilor UE de astfel de 
produse provenind din respectiva ţară care 
beneficiază de SPG, calculată pe o 
perioadă de trei ani consecutiv, depăşeşte 
pragurile enumerate în anexa VI. Pragurile 
se calculează ca procent din valoarea totală 
a importurilor Uniunii Europene de 
produse identice provenind din toate ţările 
beneficiare ale SPG.

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolele 7 şi 9 se suspendă în cazul 
produselor din cadrul unei anumite 
secţiuni, originare dintr-o ţară beneficiară, 
dacă valoarea medie a importurilor UE de 
astfel de produse provenind din respectiva 
ţară, calculată pe o perioadă de trei ani 
consecutiv, depăşeşte pragurile enumerate 
în anexa VI. Pragurile se calculează ca 
procent din valoarea totală a importurilor 
Uniunii Europene de produse identice 
provenind din toate ţările beneficiare ale 
SPG.

Or. en

Amendamentul 81
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolul 7 se suspendă în cazul produselor 
dintr-o secţiune SPG, originare dintr-o ţară 
care beneficiază de SPG, dacă valoarea 

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolele 7 şi 9 se suspendă în cazul 
produselor dintr-o secţiune SPG, originare 
dintr-o ţară care beneficiază de SPG, dacă 
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medie a importurilor UE de astfel de 
produse provenind din respectiva ţară care 
beneficiază de SPG, calculată pe o 
perioadă de trei ani consecutiv, depăşeşte 
pragurile enumerate în anexa VI. Pragurile 
se calculează ca procent din valoarea totală 
a importurilor Uniunii Europene de 
produse identice provenind din toate ţările 
beneficiare ale SPG.

valoarea medie a importurilor UE de astfel 
de produse provenind din respectiva ţară 
care beneficiază de SPG, calculată pe o 
perioadă de trei ani consecutiv, depăşeşte 
pragurile enumerate în anexa VI. Pragurile 
se calculează ca procent din valoarea totală 
a importurilor Uniunii Europene de 
produse identice provenind din toate ţările 
beneficiare ale SPG.

Or. en

Amendamentul 82
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolul 7 se suspendă în cazul produselor 
dintr-o secţiune SPG, originare dintr-o ţară 
care beneficiază de SPG, dacă valoarea 
medie a importurilor UE de astfel de 
produse provenind din respectiva ţară care 
beneficiază de SPG, calculată pe o 
perioadă de trei ani consecutiv, depăşeşte 
pragurile enumerate în anexa VI. Pragurile 
se calculează ca procent din valoarea totală 
a importurilor Uniunii Europene de 
produse identice provenind din toate ţările 
beneficiare ale SPG.

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolele 7 şi 9 se suspendă în cazul 
produselor din cadrul unei anumite 
secţiuni, originare dintr-o ţară beneficiară, 
dacă valoarea medie a importurilor UE de 
astfel de produse provenind din respectiva 
ţară, calculată pe o perioadă de trei ani 
consecutiv, depăşeşte pragurile enumerate 
în anexa VI. Pragurile se calculează ca 
procent din valoarea totală a importurilor 
Uniunii Europene de produse identice 
provenind din toate ţările beneficiare ale 
SPG.

Or. en

Justificare

Graduarea ar trebui să se aplice în continuare ţărilor care beneficiază de SPG+.

Amendamentul 83
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolul 7 se suspendă în cazul produselor 
dintr-o secţiune SPG, originare dintr-o ţară 
care beneficiază de SPG, dacă valoarea 
medie a importurilor UE de astfel de 
produse provenind din respectiva ţară care 
beneficiază de SPG, calculată pe o 
perioadă de trei ani consecutiv, depăşeşte 
pragurile enumerate în anexa VI. Pragurile 
se calculează ca procent din valoarea totală 
a importurilor Uniunii Europene de 
produse identice provenind din toate ţările 
beneficiare ale SPG.

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolele 7 şi 12 se suspendă în cazul 
produselor din cadrul unei anumite 
secţiuni, originare dintr-o ţară beneficiară,
dacă valoarea medie a importurilor UE de 
astfel de produse provenind din respectiva 
ţară, calculată pe o perioadă de trei ani 
consecutiv, depăşeşte pragurile enumerate 
în anexa VI. Pragurile se calculează ca 
procent din valoarea totală a importurilor 
Uniunii Europene de produse identice 
provenind din toate ţările beneficiare ale 
SPG.

Or. en

Justificare

Graduarea reprezintă un instrument-cheie pentru stimularea competitivităţii în ţările mai 
puţin diversificate şi mai puţin competitive. Pentru a o promova, Comisia a introdus, de 
asemenea, secţiuni de produse mai bine delimitate, favorizând astfel un mecanism de 
graduare mai bine direcţionat. Dacă produsele care provin dintr-o ţară beneficiară devin 
competitive la nivel mondial, dar continuă să beneficieze de preferinţe comerciale, acestea 
blochează posibilităţile beneficiarilor mai puţin competitivi de a avansa.

Amendamentul 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolul 7 se suspendă în cazul produselor 
dintr-o secţiune SPG, originare dintr-o ţară 
care beneficiază de SPG, dacă valoarea 
medie a importurilor UE de astfel de 
produse provenind din respectiva ţară care 
beneficiază de SPG, calculată pe o 
perioadă de trei ani consecutiv, depăşeşte 

(1) Preferinţele tarifare prevăzute la 
articolele 7 şi 9 se suspendă în cazul 
produselor din cadrul unei anumite 
secţiuni, originare dintr-o ţară beneficiară, 
dacă valoarea medie a importurilor UE de 
astfel de produse provenind din respectiva 
ţară, calculată pe o perioadă de trei ani 
consecutiv, depăşeşte pragurile enumerate 
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pragurile enumerate în anexa VI. Pragurile 
se calculează ca procent din valoarea totală 
a importurilor Uniunii Europene de 
produse identice provenind din toate ţările 
beneficiare ale SPG.

în anexa VI. Pragurile se calculează ca 
procent din valoarea totală a importurilor 
Uniunii Europene de produse identice 
provenind din toate ţările beneficiare ale 
SPG.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 85
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când anexa II se modifică în 
conformitate cu criteriile stabilite la 
articolul 4, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 36 de modificare a anexei VI în 
scopul de a ajusta modalităţile enumerate 
în anexa respectivă, astfel încât proporţia 
secţiunilor de produse graduate să rămână 
astfel cum este definită la alineatul (1).

(6) Atunci când anexa II se modifică în 
conformitate cu criteriile stabilite la 
articolul 4, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu
articolul 36 de modificare a anexei VI în 
scopul de a ajusta modalităţile enumerate 
în anexa respectivă, astfel încât proporţia 
secţiunilor de produse graduate să rămână 
astfel cum este definită la alineatul (1) din 
prezentul articol. În realizarea acestor 
ajustări, Comisia ţine cont, de asemenea, 
de reducerea valorii totale a importurilor 
în Uniunea Europeană din toate ţările 
care beneficiază de SPG, reducere care a 
survenit după ultima ajustare pe seama 
efectului cumulativ al aplicării alineatului 
(1) din prezentul articol şi al eroziunii 
preferinţelor SPG ca urmare a unor 
acorduri comerciale bilaterale şi 
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multilaterale în care este implicată 
Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

Modalităţile de graduare în cazul produselor trebuie ajustate atunci când există o reducere a 
valorii totale a importurilor în Uniunea Europeană din ţările care beneficiază de SPG. 
Graduarea în cazul produselor şi creşterea presiunii concurenţiale prin deschiderea 
suplimentară a pieţei în temeiul acordurile comerciale bilaterale şi multilaterale încheiate de 
UE cu ţări sau regiuni terţe trebuie să fie, de asemenea, luate în considerare.

Amendamentul 86
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) a ratificat şi a pus efectiv în aplicare 
toate convenţiile enumerate în anexa VIII;

Or. en

Justificare

În cazul în care mai întâi trebuie detectată o problemă gravă, baremul impus pentru 
accederea în sistem este fixat prea jos.

Amendamentul 87
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate 
în anexa VIII fără nicio rezervă 
incompatibilă cu obiectivele şi scopurile 
sale, iar cele mai recente concluzii 
disponibile din partea organismelor de 
supraveghere competente sau toate probele 
disponibile nu identifică probleme grave în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare 
efectivă a acestor convenţii;

Or. en

Amendamentul 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate 
în anexa VIII fără nicio rezervă 
incompatibilă cu obiectivele şi scopurile 
sale, iar cele mai recente concluzii 
disponibile din partea organismelor de 
supraveghere competente sau toate probele 
disponibile nu identifică probleme grave în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare 
efectivă a acestor convenţii;

Or. en

Amendamentul 89
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în anexa VIII, fără rezerve semnificative,
iar cele mai recente concluzii disponibile 
din partea organismelor de supraveghere 
competente nu identifică probleme grave în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare 
efectivă a acestor convenţii;

Or. en

Justificare

Condiţiile de acceptare pentru a beneficia de SPG+ rămân vagi în ceea ce priveşte „punerea 
în aplicare efectivă” a convenţiilor. Articolul 9 alineatul (b) se referă numai la „probleme 
grave” în forma identificată de cele mai recente concluzii disponibile ale organismelor care 
supraveghează derularea acestor convenţii. În timp ce spiritul SPG nu ar trebui să fie 
neglijat, ar putea apărea interpretări greşite în ceea ce priveşte ratificarea cu rezerve, mai 
ales atunci când o astfel de fragmentare ar avea ca obiect elemente esenţiale ale Convenţiei.

Amendamentul 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate 
în anexa VIII fără nicio rezervă 
incompatibilă cu obiectivele şi scopurile 
sale, iar cele mai recente concluzii 
disponibile din partea organismelor de 
supraveghere competente sau toate probele 
disponibile nu identifică probleme grave în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare 
efectivă a acestor convenţii;

Or. en

Justification

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

Amendamentul 91
David Martin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) a ratificat toate convenţiile enumerate 
în anexa VIII;

Or. en

Amendamentul 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) a abolit pedeapsa capitală.

Or. en

Amendamentul 93
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se modifică anexa II, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 

(2) Atunci când se modifică anexa II, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
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delegate în conformitate cu articolul 36 de 
modificare a anexei VII în vederea 
evaluării pragului de vulnerabilitate 
prevăzut în anexa VII 1.b, astfel încât să se 
păstreze, din punct de vedere proporţional, 
aceeaşi pondere din pragul de 
vulnerabilitate calculat conform 
anexei VII.

delegate în conformitate cu articolul 36 de 
modificare a anexei VII în vederea 
evaluării pragului de vulnerabilitate 
prevăzut în anexa VII 1.b, astfel încât să se 
păstreze, din punct de vedere proporţional, 
aceeaşi pondere din pragul de 
vulnerabilitate calculat conform 
anexei VII. În revizuirea pragurilor de 
vulnerabilităţii, Comisia ţine seama de 
reducerea valorii totale a importurilor în 
Uniunea Europeană din toate ţările care 
beneficiază de SPG, reducere care a 
survenit în urma ultimei ajustări pe 
seama efectului cumulativ al aplicării 
articolului 8 alineatul (1) şi al eroziunii 
preferinţelor SPG ca urmare a unor 
acorduri comerciale bilaterale şi 
multilaterale în care este implicată 
Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

Pragurile de vulnerabilitate trebuie să fie ajustate în cazul unei reduceri a valorii totale a 
importurilor în Uniunea Europeană din ţările care beneficiază de SPG. Graduarea în cazul 
produselor şi creşterea presiunii concurenţiale prin deschiderea suplimentară a pieţei prin 
acordurile comerciale bilaterale şi multilaterale încheiate de UE cu ţări sau regiuni terţe 
trebuie să fie, de asemenea, luate în considerare.

Amendamentul 94
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ţara solicitantă prezintă cererea sa 
Comisiei, în scris. Cererea trebuie să 
furnizeze informaţii complete privind 
ratificarea convenţiilor enumerate în 
anexa VIII şi să cuprindă angajamentele 

(2) Ţara solicitantă prezintă cererea sa 
Comisiei, în scris. Cererea trebuie să 
furnizeze informaţii complete privind 
ratificarea şi punerea în aplicare efectivă a
convenţiilor enumerate în anexa VIII şi să 
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ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) 
literele (c), (d) şi (e).

cuprindă angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi 
(e).

Or. en

Justificare

Punerea efectivă în aplicare a convenţiilor poate fi garantată numai dacă acestea sunt puse 
în aplicare în urma ratificării. Procedurile de încălcare a dreptului comunitar se referă, în 
general, la punerea în aplicare, nu numai la ratificare.

Amendamentul 95
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma examinării cererii, Comisia 
decide dacă acordă respectivei ţări 
solicitante beneficiul regimului special de 
încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei 
guvernări.

(4) În urma examinării cererii, Comisia 
decide dacă acordă respectivei ţări 
solicitante beneficiul regimului special de 
încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei 
guvernări. Decizia Comisiei privind 
eligibilitatea iniţială este adoptată pe baza 
concluziilor şi a recomandărilor 
organelor de supraveghere competente şi 
pe baza oricăror informaţii transmise de 
către părţi terţe, inclusiv de societatea 
civilă, de sindicate sau de Parlamentul 
European.

Or. en

Justificare

Din motive de transparenţă şi integritate, informaţiile provenite de la o gamă largă de părţi 
interesate ar trebui să fie admisibile şi analizate înainte de luarea unei decizii.

Amendamentul 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma examinării cererii, Comisia 
decide dacă acordă respectivei ţări 
solicitante beneficiul regimului special de 
încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei 
guvernări.

(4) În urma examinării cererii, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 36, să 
stabilească sau să modifice anexa III 
pentru a acorda respectivei ţări solicitante 
beneficiul regimului special de încurajare a 
dezvoltării durabile şi a bunei guvernări şi 
pentru a adăuga ţara respectivă pe lista 
ţărilor care beneficiază de SPG+.

Or. en

Amendamentul 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când o ţară care beneficiază de 
SPG+ nu mai îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) 
litera (a) sau îşi retrage unul dintre 
angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi 
(e), aceasta va fi exclusă de pe lista ţărilor 
care beneficiază de SPG+.

(5) Atunci când o ţară care beneficiază de 
SPG+ nu mai îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) 
litera (a) sau îşi retrage unul dintre 
angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi 
(e), Comisia este împuternicită să adopte 
un act delega, în conformitate cu 
articolul 36 şi să modifice anexa III 
pentru a exclude acea ţară de pe lista 
ţărilor care beneficiază de SPG+.

Or. en

Amendamentul 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În sensul alineatelor (4) şi (5), 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 36, 
de stabilire şi modificare a anexei III în 
vederea adăugării unei ţări pe lista ţărilor 
care beneficiază de SPG + sau a 
eliminării sale de pe respectiva listă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia comunică ţării solicitante orice 
decizie luată în conformitate cu 
alineatele (4) şi (5) şi publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene un aviz în 
care îşi comunică şi îşi justifică decizia.
Atunci când unei ţări i se acordă regimul 
special de încurajare, aceasta este 
informată cu privire la data la care 
respectiva decizie intră în vigoare.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele reformei SPG ar trebui să fie o mai mare transparenţă.

Amendamentul 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia comunică ţării în cauză decizia 
luată în conformitate cu alineatele (4) şi (5) 
după modificarea anexei. Atunci când 
unei ţări i se acordă regimul special de 
încurajare, aceasta este informată cu privire 
la data la care respectivul act delegat intră 
în vigoare.

Or. en

Amendamentul 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) stadiul punerii efective în aplicare a 
fiecărei convenţii enumerate în 
anexa VIII pentru fiecare ţară care 
beneficiază de SPG+.

Or. en

Amendamentul 102
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La elaborarea concluziilor sale privind 
punerea efectivă în aplicare a convenţiilor 
menţionate în anexa VIII, Comisia 
evaluează concluziile şi recomandările 
organismelor de supraveghere competente.

(4) La elaborarea concluziilor sale privind 
punerea efectivă în aplicare a convenţiilor 
menţionate în anexa VIII, Comisia 
evaluează concluziile şi recomandările 
organismelor de supraveghere competente, 
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precum şi orice informaţii transmise de 
către părţi terţe, inclusiv de societatea 
civilă, de sindicate sau de Parlamentul 
European.

Or. en

Justificare

Supravegherea punerii în aplicare a standardelor sociale, ecologice şi de guvernanţă ar 
trebui să fie mai transparentă. Este necesar ca societatea civilă, sindicatele şi Parlamentul 
European să poată contribui la procesul de supraveghere şi evaluare.

Amendamentul 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o ţară beneficiară nu îşi 
respectă angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi 
(e), regimul special de încurajare a 
dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe 
se retrage temporar, în ceea ce priveşte 
toate sau unele dintre produsele originare 
dintr-o ţară care beneficiază de SPG+.

(1) În cazul în care o ţară beneficiară nu îşi 
respectă angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi 
(e) sau nu îşi îndeplineşte obligaţia de a 
coopera cu Comisia şi de a furniza toate 
informaţiile necesare în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2), regimul special 
de încurajare a dezvoltării durabile şi a 
bunei guvernanţe se retrage temporar, în 
ceea ce priveşte toate sau unele dintre 
produsele originare dintr-o ţară care 
beneficiază de SPG+.

Or. en

Amendamentul 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, pe baza concluziilor (3) În cazul în care, pe baza concluziilor 
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din raportul menţionat la articolul 14 sau 
pe baza dovezilor disponibile, Comisia nu 
poate determina cu un grad de certitudine 
rezonabil că o anumită ţară care 
beneficiază de SPG+ îşi respectă 
angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi 
(e), în conformitate cu procedura 
consultativă menţionată la articolul 38 
alineatul (2), aceasta adoptă o decizie de 
iniţiere a procedurii de retragere temporară 
a preferinţelor tarifare prevăzute în cadrul 
regimului special de încurajare a 
dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe.
Comisia informează Parlamentul European 
şi Consiliul în legătură cu aceasta.

din raportul menţionat la articolul 14 sau 
pe baza dovezilor disponibile, Comisia nu 
poate determina cu un grad de certitudine 
rezonabil că o anumită ţară care 
beneficiază de SPG+ îşi respectă 
angajamentele ferme prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) literele (c), (d) şi 
(e) sau că îşi îndeplineşte obligaţia de a 
coopera cu Comisia şi de a furniza toate 
informaţiile necesare în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2), în conformitate 
cu procedura consultativă menţionată la 
articolul 38 alineatul (2), aceasta adoptă o 
decizie de iniţiere a procedurii de retragere 
temporară a preferinţelor tarifare prevăzute 
în cadrul regimului special de încurajare a 
dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe.
Comisia informează Parlamentul European 
şi Consiliul în legătură cu aceasta.

Or. en

Amendamentul 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a)să precizeze motivele care suscită 
îndoieli întemeiate cu privire la 
îndeplinirea angajamentelor ferme asumate 
de ţara care beneficiază de SPG+, 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) 
literele (c), (d) şi (e), de natură să pună în 
discuţie dreptul său de a continua să 
beneficieze de preferinţele tarifare 
prevăzute în cadrul regimului special de 
încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei 
guvernanţe; şi

(a) să precizeze motivele care suscită 
îndoieli întemeiate cu privire la 
îndeplinirea angajamentelor ferme asumate 
de ţara care beneficiază de SPG+, 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1) 
literele (c), (d) şi (e) sau cu privire la 
îndeplinirea obligaţiilor de a coopera cu 
Comisia şi de a furniza toate informaţiile 
necesare în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2), de natură să pună în discuţie 
dreptul său de a continua să beneficieze de 
preferinţele tarifare prevăzute în cadrul 
regimului special de încurajare a 
dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe;
şi
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Or. en

Amendamentul 106
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia analizează toate informaţiile 
pe care le consideră necesare, inter alia, 
concluziile şi recomandările organelor de 
supraveghere competente. La redactarea 
concluziilor sale, Comisia ia în considerare 
toate informaţiile relevante.

(6) Comisia analizează toate informaţiile 
pe care le consideră necesare, inter alia, 
concluziile şi recomandările organelor de 
supraveghere competente şi informaţiile 
transmise de către părţi terţe, inclusiv de 
societatea civilă, de sindicate sau de 
Parlamentul European. La redactarea 
concluziilor sale, Comisia ia în considerare 
toate informaţiile relevante.

Or. en

Justificare

Supravegherea punerii în aplicare a standardelor sociale, ecologice şi de guvernanţă ar 
trebui să fie mai transparentă. Este necesar ca societatea civilă, sindicatele şi Parlamentul 
European să poată contribui la procesul de supraveghere şi evaluare.

Amendamentul 107
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care constatările Comisiei 
nu justifică retragerea temporară, aceasta 
adoptă o decizie de închidere a procedurii 

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

de retragere temporară, în conformitate cu 
procedura de consultare prevăzută la 
articolul 38 alineatul (2). Decizia se 
bazează pe dovezile primite şi este 
publicată imediat.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele reformei SPG ar trebui să fie o mai mare transparenţă.

Amendamentul 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazul în care Comisia ia o decizie 
de retragere temporară, respectiva decizie 
intră în vigoare la şase luni de la data
adoptării sale.

(10) În cazul în care Comisia ia o decizie 
de retragere temporară, respectiva decizie 
intră în vigoare la şase luni de la data 
intrării în vigoare a respectivului act 
delegat.

Or. en

Amendamentul 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia constată că 
motivele care justificau retragerea 
temporară a preferinţelor tarifare, 
prevăzute la articolul 15 alineatul (1), nu 
mai sunt valabile, aceasta restabileşte
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimului special de încurajare a 
dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe.
În acest sens, Comisia este împuternicită 

În cazul în care Comisia constată că 
motivele care justificau retragerea 
temporară a preferinţelor tarifare, 
prevăzute la articolul 15 alineatul (1), nu 
mai sunt valabile, aceasta este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 36 şi să modifice 
anexa III pentru a restabili preferinţele 
tarifare acordate în cadrul regimului special 
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să adopte acte delegate, în conformitate 
cu articolul 36, în vederea modificării 
anexei III.

de încurajare a dezvoltării durabile şi a 
bunei guvernanţe.

Or. en

Amendamentul 110
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)O ţară eligibilă care figurează în 
anexa I, beneficiază de preferinţele tarifare 
acordate în temeiul regimului special 
pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, 
menţionat la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c), dacă a fost identificate de 
Organizaţia Naţiunilor Unite ca aparţinând 
categoriei ţărilor cel mai puţin dezvoltate.

(1) O ţară eligibilă care figurează în 
anexa I beneficiază de preferinţele tarifare 
acordate în temeiul regimului special 
pentru ţările şi regiunile cel mai puţin 
dezvoltate, menţionat la articolul 1 
alineatul (2) litera (c), dacă a fost 
identificată de Organizaţia Naţiunilor 
Unite ca aparţinând categoriei ţărilor cel 
mai puţin dezvoltate sau dacă se află într-
una din regiunile cel mai puţin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate. SPG nu ar 
trebui să introducă regimuri diferite de acces pe piaţă în acele regiuni alcătuite în majoritate 
din ţări din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Prin urmare, regimul special pentru 
ţările cel mai puţin dezvoltate ar trebui extins la „regiunile cel mai puţin dezvoltate”, iar 
sintagma „regiuni cel mai puţin dezvoltate” ar trebui inserată în articolele în care sunt 
menţionate ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 111
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O ţară eligibilă care figurează în 
anexa I, beneficiază de preferinţele tarifare 
acordate în temeiul regimului special 
pentru ţările cel mai puţin dezvoltate, 
menţionat la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c), dacă a fost identificate de 
Organizaţia Naţiunilor Unite ca aparţinând 
categoriei ţărilor cel mai puţin dezvoltate.

(1) O ţară eligibilă care figurează în 
anexa I, beneficiază de preferinţele tarifare 
acordate în temeiul regimului special 
pentru ţările şi regiunile cel mai puţin 
dezvoltate, menţionat la articolul 1 
alineatul (2) litera (c), dacă a fost 
identificată de Organizaţia Naţiunilor 
Unite ca aparţinând categoriei ţărilor cel 
mai puţin dezvoltate sau dacă ţara 
respectivă se află într-una din regiunile 
cel mai puţin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate. SPG nu ar 
trebui să introducă regimuri diferite de acces pe piaţă în acele regiuni alcătuite în majoritate 
din ţări din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Prin urmare, regimul special pentru 
ţările cel mai puţin dezvoltate ar trebui extins la „regiunile cel mai puţin dezvoltate”, iar 
sintagma „regiuni cel mai puţin dezvoltate” ar trebui inserată în articolele în care sunt 
menţionate ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 112
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O ţară eligibilă nu beneficiază de 
preferinţele tarifare prevăzute de regimul 
special pentru ţările şi regiunile cel mai 
puţin dezvoltate, în cazul în care în acea 
ţară totalul exporturilor de produse pe cap 
de locuitor depăşeşte 700 de dolari 
americani timp de trei ani consecutiv, pe 
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baza cifrelor prezentate în Raportul 
privind dezvoltarea industrială, elaborat 
de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (ONUDI).

Or. en

Justificare

Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate. SPG nu ar 
trebuie să introducă regimuri diferite de acces pe piaţă în acele regiuni alcătuite în 
majoritate din ţări din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Prin urmare, regimul 
special pentru ţările cel mai puţin dezvoltate ar trebuie extins la „regiunile cel mai puţin 
dezvoltate”, iar sintagma „regiuni cel mai puţin dezvoltate” ar trebui inserată în articolele în 
care sunt menţionate ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuieşte în permanenţă această 
listă, pe baza celor mai recente date 
disponibile. Dacă o ţară beneficiară a 
regimului „Totul în afară de arme” nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alineatul (1), aceasta este eliminată de pe 
lista ţărilor beneficiare ale regimului „Totul 
în afară de arme” printr-o decizie a 
Comisiei, după o perioadă de tranziţie de 
trei ani de la data adoptării respectivei 
decizii.

Comisia revizuieşte în permanenţă această 
listă, pe baza celor mai recente date 
disponibile. Dacă o ţară beneficiară a 
regimului „Totul în afară de arme” nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alineatul (1), Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu
articolul 36 şi să modifice anexa IV 
pentru a elimina ţara respectivă de pe lista 
ţărilor beneficiare ale regimului „Totul în 
afară de arme” după o perioadă de tranziţie 
de trei ani de la data intrării în vigoare a 
actului delegat.

Or. en

Amendamentul 114
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuieşte în permanenţă această 
listă, pe baza celor mai recente date 
disponibile. Dacă o ţară beneficiară a 
regimului „Totul în afară de arme” nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alineatul (1), aceasta este eliminată de pe 
lista ţărilor beneficiare ale regimului „Totul 
în afară de arme” printr-o decizie a 
Comisiei, după o perioadă de tranziţie de 
trei ani de la data adoptării respectivei 
decizii.

Comisia revizuieşte în permanenţă această 
listă, pe baza celor mai recente date 
disponibile. Dacă o ţară beneficiară a 
regimului „Totul în afară de arme” nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alineatul (1), aceasta este eliminată de pe 
lista ţărilor beneficiare ale regimului „Totul 
în afară de arme” printr-o decizie a 
Comisiei, după o perioadă de tranziţie de 
cel puţin trei ani de la data adoptării 
respectivei decizii.

Or. en

Amendamentul 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (2) al doilea 
paragraf, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, conform 
articolului 36, de modificare a anexei IV.

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) încălcările grave ale principiilor 
definite de convenţiile enumerate în 
partea A din anexa VIII;
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Or. en

Justificare

Stabilirea unei definiţii larg acceptate a cuvântului „sistematic” este foarte dificilă. Prin 
urmare, din motive de claritate, nu se recomandă utilizarea acestui cuvânt.

Amendamentul 117
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) practici comerciale neloiale grave şi 
sistematice, inclusiv acele practici care 
afectează oferta de materii prime, care au 
efect negativ asupra industriei Uniunii şi 
pe care ţara beneficiară nu le-a remediat.
În ceea ce priveşte practicile comerciale 
neloiale care sunt interzise sau care pot 
da naştere la o acţiune în temeiul 
acordurilor OMC, aplicarea prezentului 
articol este condiţionată de decizia 
prealabilă în acest sens a organismului 
competent al OMC;

eliminat

Or. en

Justificare

Condiţiile de politică economică nu trebuie incluse în SPG. Dreptul ţărilor în curs de 
dezvoltare de a reglementa materiile prime în propriul interes public trebuie să fie pe deplin 
respectat.

Amendamentul 118
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) practici comerciale neloiale grave şi 
sistematice, inclusiv acele practici care 
afectează oferta de materii prime, care au 
efect negativ asupra industriei Uniunii şi pe 
care ţara beneficiară nu le-a remediat. În 
ceea ce priveşte practicile comerciale 
neloiale care sunt interzise sau care pot da 
naştere la o acţiune în temeiul acordurilor 
OMC, aplicarea prezentului articol este 
condiţionată de decizia prealabilă în acest 
sens a organismului competent al OMC;

(d) practici comerciale neloiale grave care 
au efect negativ asupra industriei Uniunii şi 
pe care ţara beneficiară nu le-a remediat. În 
ceea ce priveşte practicile comerciale 
neloiale care sunt interzise sau care pot da 
naştere la o acţiune în temeiul acordurilor 
OMC, aplicarea prezentului articol este 
condiţionată de decizia prealabilă în acest 
sens a organismului competent al OMC;

Or. en

Justificare

Ţările în curs de dezvoltare care beneficiază de preferinţele comerciale ale UE ar trebui să 
fie libere să îşi utilizeze materiile prime pentru propria dezvoltare.

Amendamentul 119
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) practici comerciale neloiale grave şi 
sistematice, inclusiv acele practici care 
afectează oferta de materii prime, care au 
efect negativ asupra industriei Uniunii şi 
pe care ţara beneficiară nu le-a remediat. În 
ceea ce priveşte practicile comerciale 
neloiale care sunt interzise sau care pot da 
naştere la o acţiune în temeiul acordurilor 
OMC, aplicarea prezentului articol este 
condiţionată de decizia prealabilă în acest 
sens a organismului competent al OMC;

(d) practici comerciale neloiale grave şi 
sistematice, inclusiv acele practici care 
afectează oferta de materii prime, care au 
efect negativ asupra producătorilor
Uniunii şi pe care ţara beneficiară nu le-a 
remediat. În ceea ce priveşte practicile 
comerciale neloiale care sunt interzise sau 
care pot da naştere la o acţiune în temeiul 
acordurilor OMC, aplicarea prezentului 
articol este condiţionată de decizia 
prealabilă în acest sens a organismului 
competent al OMC;

Or. en
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Justificare

Trimitere explicită la producătorii UE (la fel ca în clauza de salvgardare), şi nu la industria 
UE.

Amendamentul 120
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) încălcarea gravă şi sistematică a 
obiectivelor adoptate de organizaţiile 
regionale de pescuit sau a acordurilor 
internaţionale cu privire la conservarea şi 
gestionarea resurselor piscicole, la care 
Uniunea Europeană este parte.

(e) încălcările grave ale obiectivelor 
adoptate de organizaţiile regionale de 
pescuit sau a acordurilor internaţionale cu 
privire la conservarea şi gestionarea 
resurselor piscicole, la care Uniunea 
Europeană este parte.

Or. en

Justificare

Experienţele anterioare arată că poate fi dificil de demonstrat că au existat, de asemenea, 
încălcări sistematice grave şi că acestea au rămas nepedepsite. Scopul acestui amendament 
este de asigura că încălcările grave pot avea consecinţe începând din acest moment.

Amendamentul 121
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) încălcarea gravă şi sistematică a 
obiectivelor adoptate de organizaţiile 
regionale de pescuit sau a acordurilor 
internaţionale cu privire la conservarea şi 
gestionarea resurselor piscicole, la care 
Uniunea Europeană este parte.

(e) încălcarea gravă a obiectivelor adoptate 
de organizaţiile regionale de pescuit sau a 
acordurilor internaţionale cu privire la 
conservarea şi gestionarea resurselor 
piscicole, la care Uniunea Europeană este 
parte.

Or. en
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Justificare

Stabilirea unei definiţii larg acceptate a cuvântului „sistematic” este foarte dificilă. Prin 
urmare, din motive de claritate, nu se recomandă utilizarea acestui cuvânt.

Amendamentul 122
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în ceea ce priveşte protecţia 
animalelor, o încălcare gravă a 
Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului din 24 septembrie 2009 
privind protecţia animalelor în momentul 
uciderii şi a Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005 al Consiliului din 
22 decembrie 2004 privind protecţia 
animalelor în timpul transportului şi al 
operaţiunilor conexe.

Or. en

Justificare

Protecţia animalelor este consacrată în politicile Uniunii Europene.

Amendamentul 123
Niccolò Rinaldi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în ceea ce priveşte protecţia 
animalelor, o încălcare gravă a 
Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului din 24 septembrie 2009 
privind protecţia animalelor în momentul 
uciderii şi a Regulamentului (CE) 
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nr. 1/2005 al Consiliului din 
22 decembrie 2004 privind protecţia 
animalelor în timpul transportului şi al 
operaţiunilor conexe.

Or. en

Justificare

Protecţia animalelor este consacrată în politicile Uniunii Europene.

Amendamentul 124
Catherine Bearder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în ceea ce priveşte protecţia 
animalelor, o încălcare gravă a 
Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului din 24 septembrie 2009 
privind protecţia animalelor în momentul 
uciderii şi a Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005 al Consiliului din 
22 decembrie 2004 privind protecţia 
animalelor în timpul transportului şi al 
operaţiunilor conexe

Or. en

Amendamentul 125
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia examinează informările cu 
privire la o presupusă încălcare a 
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articolului 19 alineatul (1) înaintate de 
Parlamentul European sau de alte părţi 
terţe, inclusiv de sindicate sau de 
societatea civilă.

Or. en

Justificare

Pentru a spori transparenţa, ar trebui să fie acceptate informaţii de la o gamă de părţi 
interesate.

Amendamentul 126
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru oricare dintre cazurile 
menţionate la alineatele (9) şi (10), decizia 
se bazează pe dovezile primite şi este 
publicată imediat.

Or. en

Justificare

Trebuie să fie garantată transparenţa procesului în toate stadiile.

Amendamentul 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care Comisia decide 
retragerea temporară, respectiva decizie 

(11) În cazul în care Comisia decide 
retragerea temporară, respectiva decizie 
intră în vigoare la şase luni de la intrarea 
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intră în vigoare la şase luni de la adoptare. în vigoare a actului delegat respectiv.

Or. en

Amendamentul 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care constată că motivele care 
justifică retragerea temporară a 
preferinţelor tarifare prevăzute la 
articolul 19 alineatul (1) nu mai sunt 
valabile, Comisia reintroduce preferinţele 
tarifare acordate în cadrul regimurilor 
preferenţiale prevăzute la articolul 1 
alineatul (2). În acest scop, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 36, de modificare 
a anexelor II, III sau IV, după caz.

În cazul în care constată că motivele care 
justifică retragerea temporară a 
preferinţelor tarifare prevăzute la 
articolul 19 alineatul (1) nu mai sunt 
valabile, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 36, de modificare a anexelor II, III 
sau IV, după caz, pentru a reintroduce 
preferinţele tarifare acordate în cadrul 
regimurilor preferenţiale prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Durata retragerii temporare nu trebuie 
să depăşească şase luni. La încheierea 
acesteia, Comisia decide, în conformitate 
cu procedura de urgenţă menţionată la 
articolul 38 alineatul (4), fie să suspende 
retragerea temporară, fie să prelungească 
perioada de aplicare a retragerii temporare.

(6) Durata retragerii temporare nu trebuie 
să depăşească şase luni. Cel mai târziu la 
încheierea acesteia, Comisia decide, în 
conformitate cu procedura de urgenţă 
menţionată la articolul 38 alineatul (4), fie 
să suspende retragerea temporară, fie să 
prelungească perioada de aplicare a 
retragerii temporare.

Or. en
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Amendamentul 130
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 36, să emită norme referitoare la 
procedura de adoptare a măsurilor de 
salvgardare cu caracter general, în special 
în ce priveşte termenele-limită, drepturile 
părţilor, confidenţialitatea, comunicarea, 
verificarea, vizitele şi revizuirea.

(4) Normele referitoare la procedura de 
adoptare a măsurilor de salvgardare cu 
caracter general, în special în ce priveşte 
termenele-limită, drepturile părţilor, 
confidenţialitatea, comunicarea, 
verificarea, vizitele şi revizuirile sunt 
stabilite în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

Or. en

Justificare

Colegislatorii stabilesc normele pentru procedura de salvgardare. Nu este necesar să se 
delege această competenţă Comisiei.

Amendamentul 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ancheta, inclusiv etapele procedurale 
prevăzute la articolele 25, 26 şi 27, trebuie 
încheiată în termen de 12 luni de la data 
iniţierii sale.

(4) Ancheta, inclusiv etapele procedurale 
prevăzute la articolele 25, 26 şi 27, trebuie 
încheiată în termen de opt luni de la data 
iniţierii sale.

Or. en
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Amendamentul 132
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ancheta, inclusiv etapele procedurale 
prevăzute la articolele 25, 26 şi 27, trebuie 
încheiată în termen de 12 luni de la data 
iniţierii sale.

(4) Ancheta, inclusiv etapele procedurale 
prevăzute la articolele 25, 26 şi 27, trebuie 
încheiată în termen de şase luni de la data 
iniţierii sale. În situaţii excepţionale, cum 
ar fi un număr neobişnuit de mare de 
părţi interesate sau condiţii de piaţă 
complexe, acest termen poate fi prelungit 
cu trei luni. Comisia notifică toate părţile 
interesate cu privire la orice astfel de 
prelungire şi explică motivele care au 
condus la aceasta.

Or. es

Justificare

Termenul de 12 luni este prea lung. Este mai rezonabil să se stabilească un termen de şase 
luni cu posibilitatea de a-l prelungi cu trei luni în situaţii excepţionale.

Amendamentul 133
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru motive de urgenţă justificate în mod 
corespunzător, legate de o deteriorare a 
situaţiei economice şi/sau financiare a 
producătorilor din Uniunea Europeană care 
ar fi dificil de corectat, Comisia este 
împuternicită să adopte acte de punere în 
aplicare imediat aplicabile, în conformitate 
cu procedura de urgenţă prevăzută la 
articolul 38 alineatul (4), în vederea 
reintroducerii taxelor prevăzute de Tariful 
Vamal Comun, aplicabile în mod normal, 

Pentru motive de urgenţă justificate în mod 
corespunzător, legate de o deteriorare a 
situaţiei economice şi/sau financiare a 
producătorilor din Uniunea Europeană şi în 
cazul în care întârzierea punerii în 
aplicare a măsurilor de salvgardare 
provizorii poate cauza un prejudiciu care 
ar fi dificil de corectat, Comisia este 
împuternicită să adopte acte de punere în 
aplicare imediat aplicabile, în conformitate 
cu procedura de urgenţă prevăzută la 
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pentru o perioadă de până la 12 luni. articolul 38 alineatul (4), în vederea 
reintroducerii taxelor prevăzute de Tariful 
Vamal Comun, aplicabile în mod normal, 
pentru o perioadă de până la 12 luni.

Or. es

Amendamentul 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, din constatarea definitivă a 
faptelor, reiese că nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la articolul 22 
alineatul (1), Comisia adoptă o decizie de 
închidere a anchetei şi acţionează în 
conformitate cu procedura de examinare
prevăzută la articolul 38 alineatul (3).
Decizia respectivă se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Dacă în 
perioada prevăzută la articolul 24 alineatul 
(4) nu se publică nici o decizie, ancheta se 
consideră închisă, iar eventualele măsuri 
preventive luate în regim de urgenţă se 
perimează în mod automat.

În cazul în care, din constatarea definitivă a 
faptelor, reiese că nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la articolul 22 
alineatul (1), Comisia adoptă o decizie de 
închidere a anchetei şi acţionează în 
conformitate cu procedura de consiliere
prevăzută la articolul 38 alineatul (2).
Decizia respectivă se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Dacă în 
perioada prevăzută la articolul 24 alineatul 
(4) nu se publică nici o decizie, ancheta se 
consideră închisă, iar eventualele măsuri 
preventive luate în regim de urgenţă se 
perimează în mod automat.

Or. en

Amendamentul 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere prevederilor 
secţiunii I din prezentul capitol, la 1 
ianuarie în fiecare an, Comisia, din proprie 
iniţiativă şi în conformitate cu procedura 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor 
secţiunii I din prezentul capitol, la 1 
ianuarie în fiecare an, Comisia, din proprie 
iniţiativă şi în conformitate cu procedura 
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de consultare prevăzută la articolul 38 
alineatul (2), retrage preferinţele tarifare 
prevăzute la articolele 7 şi 13 cu privire la 
produsele din secţiunea 11 litera (b) a
SPG sau produsele încadrate la codurile 
NC 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000, şi 38249097, dacă 
importurile de asemenea produse, 
enumerate în anexa V, respectiv anexa IX, 
după caz, sunt originare dintr-o ţară 
beneficiară şi totalul lor:

de consultare prevăzută la articolul 38 
alineatul (2), retrage preferinţele tarifare 
prevăzute la articolele 7 şi 12 cu privire la 
produsele din secţiunile 11a şi 11b ale 
SPG sau produsele încadrate la codurile 
NC 22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000, şi 38249097, dacă 
importurile de asemenea produse, 
enumerate în anexa V, respectiv anexa IX, 
după caz, sunt originare dintr-o ţară 
beneficiară şi totalul lor:

Or. it

Amendamentul 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 10 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. it

Amendamentul 137
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate 
(în volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. en
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Amendamentul 138
Vital Moreira

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate 
(în volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. en

Amendamentul 139
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate 
(în volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. en

Amendamentul 140
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate 
(în volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. en
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Justificare

O creştere anuală cu 15 % a volumului importurilor ar cauza un prejudiciu industriei 
europene, care ar fi remediat cu greu prin măsurile de salvgardare.

Amendamentul 141
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate 
(în volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. en

Amendamentul 142
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate 
(în volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. en

Justificare

O creştere a volumului importurilor cu 15 % într-un singur an este foarte mare. La acest 
nivel, un prejudiciu adus industriei UE va fi remediat cu greu prin măsurile de salvgardare.

Amendamentul 143
Mário David

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) creşte cu cel puţin 15 % în cantitate (în 
volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

(a) creşte cu cel puţin 12,5 % în cantitate 
(în volum), în raport cu anul calendaristic 
precedent; sau

Or. en

Justificare

Considerăm că o creştere a volumului importurilor cu 15 % într-un an este prea mare. La 
acest nivel, impactul negativ asupra industriei UE va fi remediat cu greu prin măsurile de 
salvgardare.

Amendamentul 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul produselor încadrate la 
secţiunea 11 litera (b) a SPG, depăşeşte 
cota prevăzută în anexa VI alineatul (2) din 
valoarea importurilor în Uniunea 
Europeană de produse încadrate la 
secţiunea 11 litera (b) a SPG provenind 
din toate ţările şi teritoriile enumerate în 
anexa I în orice perioadă de douăsprezece 
luni.

(b) în cazul produselor încadrate la 
secţiunile 11a şi 11b ale SPG, depăşeşte 
cota prevăzută în anexa VI alineatul (2) din 
valoarea importurilor în Uniunea 
Europeană de produse încadrate la 
secţiunile 11a şi 11b ale SPG provenind 
din toate ţările şi teritoriile enumerate în 
anexa II în orice perioadă de douăsprezece 
luni.

Or. it

Amendamentul 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
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arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
6 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. it

Amendamentul 146
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor a căror cotă medie de 
importuri în Uniunea Europeană de 
produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz, nu depăşeşte 8 % din 
valoarea totală a importurilor Uniunii 
Europene de astfel de produse din toate 
ţările beneficiare ale SPG pe o perioadă 
de trei ani consecutiv.

Or. es

Justificare

Din propunerea Comisiei nu reiese clar dacă baza pentru calcularea procentului este 
reprezentată de totalul importurilor UE sau doar de volumul importurilor din cadrul 
sistemului preferenţial, cum este cazul regulamentului în vigoare în prezent.

Amendamentul 147
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
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8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

6 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. en

Amendamentul 148
Vital Moreira

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
6 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. en

Amendamentul 149
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
6 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. en

Amendamentul 150
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
4 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. en

Justificare

Criteriul de 8 % reprezintă o cotă semnificativ de mare a importurilor Uniunii Europene care 
intră în domeniul de aplicare a sistemului şi este valabil numai pentru câteva importuri-cheie. 
Clauza de salvgardare ar trebui să fie consolidată prin reducerea pragului de la 8 % la 4 %.

Amendamentul 151
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
4 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. en

Amendamentul 152
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
6 % pentru produsele specifice menţionate 
la articolul 29 alineatul (1) din importurile 
totale în Uniunea Europeană de produse
identice celor enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. en

Justificare

Criteriul de 8 % reprezintă o cotă semnificativ de mare a importurilor Uniunii Europene care 
intră în domeniul de aplicare a sistemului şi este valabil numai pentru câteva importuri-cheie. 
Clauza de salvgardare ar trebui să fie consolidată prin reducerea pragului de la 8 % la 6 %. 
De asemenea, amendamentul clarifică faptul că condiţiile pentru aplicarea măsurilor de 
salvgardare privind anumite produse ar trebui corelate cu o perturbare obiectivă cauzată de 
aceste produse, şi nu cu tendinţele comerciale globale care includ mărfuri fără contingenţă 
cu perturbarea respectivă.

Amendamentul 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
8 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

(2) Alineatul (1) nu se aplică ţărilor care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” şi nici ţărilor cu o cotă mai mare de 
6 % din importurile în Uniunea Europeană 
de produse enumerate în anexa V sau 
anexa IX, după caz.

Or. en

Justificare

Clauza de salvgardare nu se aplică ţărilor cu o cotă de maximum 8 % din importurile Uniunii 
Europene de produse enumerate în anexa V sau IX. Prin urmare, clauza specială de 
salvgardare se aplică numai câtorva importuri-cheie. Considerăm că este necesar să se 
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consolideze clauza de salvgardare, extinzând seria de ţări/produse prin reducerea de la 8 % 
la 6 % a pragului prevăzut la articolul 29 alineatul (2).

Amendamentul 154
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O ţară în curs de dezvoltare dintr-una 
din regiunile cel mai puţin dezvoltate este 
clasificată drept „ţară beneficiară” 
conform definiţiei de la articolul 67 litera 
(a) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Or. en

Justificare

Integrarea regională este foarte importantă pentru ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 155
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 33 - alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) O regiune inclusă în categoria 
regiunilor cel mai puţin dezvoltate este 
considerată a fi un grup regional conform 
definiţiei de la articolul 67 litera (k) din 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Or. en
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Justificare

SPG nu ar trebui să introducă regimuri diferite de acces pe piaţă şi cumulul regulilor de 
origine în acele regiuni alcătuite în majoritate din ţări din categoria ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate. În consecinţă, regimul special pentru ţările cel mai puţin dezvoltate ar trebui să 
fie extins la „regiunile cel mai puţin dezvoltate”, iar cumulul originii ar trebui să fie admis în 
aceste regiuni.

Amendamentul 156
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre transmit lunar Comisiei 
detalii privind cantităţile şi valorile 
produselor puse în liberă circulaţie în 
cadrul regimurilor tarifare preferenţiale, în 
termen de cel mult trei luni de la punerea în 
liberă circulaţie.

(5) Statele membre transmit lunar Comisiei 
detalii privind cantităţile şi valorile 
produselor puse în liberă circulaţie în 
cadrul regimurilor tarifare preferenţiale, în 
termen de cel mult trei luni de la punerea în 
liberă circulaţie. Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport cu aceste informaţii.

Or. es

Amendamentul 157
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre transmit lunar Comisiei 
detalii privind cantităţile şi valorile 
produselor puse în liberă circulaţie în 
cadrul regimurilor tarifare preferenţiale, în 
termen de cel mult trei luni de la punerea în 
liberă circulaţie.

(5) Statele membre transmit lunar Comisiei 
detalii privind cantităţile şi valorile 
produselor puse în liberă circulaţie în 
cadrul regimurilor tarifare preferenţiale, în 
termen de cel mult trei luni de la punerea în 
liberă circulaţie. Pe baza acestor 
informaţii, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi statelor 
membre un raport trimestrial.
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Or. es

Amendamentul 158
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolele 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19, 20, 22 se atribuie pe o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolele 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19
şi 20 se atribuie pe o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a adapta textul la amendamentul la articolul 22 alineatul (4).

Amendamentul 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un act delegat adoptat în temeiul 
alineatului (2) intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu au 
formulat nicio obiecţie într-un termen de 
2 luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European şi Consiliu, sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European cât şi Consiliul 
au informat Comisia ca nu au obiecţii.
Acest termen se prelungeşte cu 2 luni la 
iniţiativa Parlamentului European şi a 

(4) Un act delegat adoptat în temeiul 
alineatului (2) intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu au 
formulat nicio obiecţie într-un termen de 
şase luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European şi Consiliu, sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European cât şi Consiliul 
au informat Comisia ca nu au obiecţii.
Acest termen se prelungeşte cu 2 luni la 
iniţiativa Parlamentului European şi a 
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Consiliului. Consiliului.

Or. en

Amendamentul 160
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un act delegat adoptat în temeiul 
alineatului (2) intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu au 
formulat nicio obiecţie într-un termen de 
2 luni de la comunicarea actului către
Parlamentul European şi Consiliu, sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European cât şi Consiliul 
au informat Comisia ca nu au obiecţii.
Acest termen se prelungeşte cu 2 luni la 
iniţiativa Parlamentului European şi a 
Consiliului.

(4) Un act delegat adoptat în temeiul 
alineatului (2) intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu au 
formulat nicio obiecţie într-un termen de 
2 luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European şi Consiliu, sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European cât şi Consiliul 
au informat Comisia ca nu au obiecţii.
Acest termen se prelungeşte cu patru luni
la iniţiativa Parlamentului European şi a 
Consiliului.

Or. de

Amendamentul 161
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în vigoare 
şi se aplică atât timp cât nu se formulează
nicio obiecţie în conformitate cu 
alineatul (2). Notificarea unui act delegat 
adoptat în temeiul prezentului articol, 
transmisă Parlamentului European şi 
Consiliului, prezintă motivele pentru care 
s-a folosit procedura de urgenţă.

(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare la două 
luni de la notificarea Parlamentului 
European şi Consiliului în legătură cu 
aceste acte şi se aplică atât timp cât nu s-a 
formulat nicio obiecţie în conformitate cu 
alineatul (2). Notificarea unui act delegat 
adoptat în temeiul prezentului articol, 
transmisă Parlamentului European şi 
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Consiliului, prezintă motivele pentru care 
s-a folosit procedura de urgenţă.

Or. en

Justificare

Pentru a evita confuziile şi complicaţiile atât pentru ţările partenere, cât şi pentru 
importatorii europeni, un act delegat ar trebui să intre în vigoare numai după ce este clar că 
nu este contestat de niciunul dintre colegislatori.

Amendamentul 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, 
coroborat cu articolul 5 din acelaşi 
regulament.

(4) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, 
coroborat cu articolul 4 din acelaşi 
regulament.

Or. en

Amendamentul 163
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

O dată la doi ani, Comisia prezintă 
Consiliului şi Parlamentului European un 
raport cu privire la efectele sistemului, 
vizând cea mai recentă perioadă de doi 
ani şi toate regimurile preferenţiale 
prevăzute la articolul 1 alineatul (2).

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport anual cu 
privire la aplicarea şi executarea
prezentului regulament. Raportul vizează
toate regimurile preferenţiale menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), inclusiv obligaţiile 
privind barierele din calea comerţului, şi 
prezintă un rezumat al statisticilor şi al 
evoluţiei schimburilor comerciale cu 
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ţările şi teritoriile beneficiare.

(2) Comitetul pentru preferinţe 
generalizate şi Parlamentul European 
examinează efectele sistemului pe baza 
raportului. Parlamentul European poate 
invita Comisia la o reuniune a comisiei 
sale competente pentru a prezenta şi
explica orice aspecte legate de punerea în 
aplicare a prezentului regulament.
(3) Comisia face public raportul în termen 
de şase luni de la prezentarea acestuia 
Comitetului pentru preferinţe generalizate 
şi Parlamentului European.

Or. es

Justificare

Este important ca obligaţiile de raportare către Parlamentul European şi Consiliu să fie 
definite în mod clar în prezentul regulament.

Amendamentul 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sistemul se aplică pentru o perioadă 
de opt ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 165
Keith Taylor

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie
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Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-1a 02 0208 90 70 Pulpe de 
broască

NS

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-1a 02 eliminat eliminat eliminat

Or. en

Justificare

Producţia de pulpe de broască este abominabilă din cauza cruzimii sale şi nu ar trebui să mai 
beneficieze de statutul NS (nesensibil) şi, astfel, nici de scutirea de taxe vamale.

Amendamentul 166
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-1a 02 0208 90 70 Pulpe de 
broască

NS

Amendamentul
Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 

nesensibile

S-1a 02 0208 90 70 Pulpe de 
broască

S

Or. en

Justificare

Producţia de pulpe de broască este abominabilă din cauza cruzimii sale şi nu trebuie să mai 
beneficieze de statutul NS (nesensibil) şi, astfel, nici de scutirea de taxe vamale.
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Amendamentul 167
Vital Moreira

Propunere de regulament
Anexa V - tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

Sensibile/ 
nesensibil
e

S-1b 03 ex capitolul 3

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia
0301 10 90

S

S-2a 06 ex capitolul 6

Plante vii şi produse de floricultură;
bulbi, rădăcini şi articole similare;
flori tăiate şi frunze pentru 
ornamente, cu excepţia produselor 
de la subpoziţia 0604 91 40

S

S-6a 29 ex 2905

Alcooli aciclici şi derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau 
nitrozaţi, cu excepţia produselor de 
la subpoziţia 2905 45 00, şi 
excluzând produsele de la 
subpoziţiile 2905 43 00 şi 2905 44

S

S-11b 62 Capitolul 62
Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetate

S

S-12a 64 Capitolul 64 Încălţăminte, ghetre şi articole 
similare; părţi ale acestor articole S

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-1b 03 ex capitolul 3

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, cu excepţia 
produselor de la subpoziţiile
0301 10 90, 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 şi 0307 59 10

S

S-2a 06 ex capitolul 6

Plante vii şi produse de floricultură;
bulbi, rădăcini şi articole similare;
flori tăiate şi frunze pentru 
ornamente, cu excepţia produselor 
de la subpoziţiile 0604 91 40,
0602 10 90 şi 0603 11 00

S
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S-6a 29 ex 2905

Alcooli aciclici şi derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau 
nitrozaţi, cu excepţia produselor de 
la subpoziţia 2905 45 00, şi 
excluzând produsele de la 
subpoziţiile 2905 11 00, 2905 43 00 
şi 2905 44

S

S-11b 62 Capitolul 62

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetate, exclusiv 
produsele de la subpoziţia 
6212 10 90

S

S-12a 64 Capitolul 64

Încălţăminte, ghetre şi articole 
similare; părţi ale acestor articole, 
exclusiv produsele de la subpoziţia 
6403 99 96 şi 6403 99 98

S

Or. en

Amendamentul 168
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

Sensibile/ 
nesensibil
e

ex capitolul 3

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia 
0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Peşti vii ornamentali, de apă sărată NS

ex capitolul 6

Plante vii şi produse de floricultură;
bulbi, rădăcini şi articole similare;
flori tăiate şi frunze pentru 
ornamente, cu excepţia produselor 
de la subpoziţia 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Ramuri de conifere, proaspete NS

ex 2905

Alcooli aciclici şi derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau 
nitrozaţi, cu excepţia produselor de 
la subpoziţia 2905 45 00, şi 
excluzând produsele de la 
subpoziţiile 2905 43 00 şi 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glicerină NS



AM\889586RO.doc 85/112 PE480.597v01-00

RO

S-11b 62 Capitolul 62
Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetate

S

S-12a 64 Capitolul 64 Încălţăminte, ghetre şi articole 
similare; părţi ale acestor articole

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-1b 03 ex capitolul 3

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia 
0301 10 90 şi excluzând produsele 
de la subpoziţiile, 0304 29 01,
0306 13 50, 0306 13 80 şi 
0307 59 10

S

0301 10 90 Peşti vii ornamentali, de apă sărată NS

S-2a 06 ex capitolul 6

Plante vii şi produse de floricultură;
bulbi, rădăcini şi articole similare;
flori tăiate şi frunze pentru 
ornamente, cu excepţia produselor 
de la subpoziţia 0604 91 40 şi 
excluzând produsele de la 
subpoziţiile 0602 10 90 şi 
0603 11 00

S

0604 91 40 Ramuri de conifere, proaspete NS

ex 2905
Alcooli ciclici şi derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau 
nitrozaţi, cu excepţia

S

produselor de la subpoziţia 
2905 45 00, şi excluzând produsele 
de la subpoziţiile 2505 11 00,
2905 43 00 şi 2905 44

S-6a 29

29054500 Glicerină NS

S-11b 62 Capitolul 62

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetate, exclusiv 
produsele de la subpoziţia 6212 10 
90

S

S-12a 64 Capitolul 64

Încălţăminte, ghetre şi articole 
similare; părţi ale acestor articole,
exclusiv produsele de la subpoziţia 
6403 99 96 şi 6403 99 98

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

Sensibile/ 
nesensibil
e

ex capitolul 3
Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Peşti vii ornamentali, de apă sărată NS

ex capitolul 6

Plante vii şi produse de floricultură; bulbi, 
rădăcini şi articole similare; flori tăiate şi 
frunze pentru ornamente, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Ramuri de conifere, proaspete NS

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

ex capitolul 3

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia 0301 10 90 şi 
excluzând produsele de la subpoziţiile
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 şi 
0307 59 10.

S
S-1b 03

0301 10 90 Peşti vii ornamentali, de apă sărată NS

S-2a 06 ex capitolul 6

Plante vii şi produse de floricultură; bulbi, 
rădăcini şi articole similare; flori tăiate şi 
frunze pentru ornamente, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia 0604 91 40 şi 
excluzând produsele de la subpoziţiile 

S
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0602 10 90 şi 0603 11 00.

0604 91 40 Ramuri de conifere, proaspete NS

Or. en

Justificare

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. 

Amendamentul 170
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a Capitolul Codul NC Descriere

Sensibile/ 
nesensibil
e

S-2a 06 ex capitolul 
6

Plante vii şi produse de floricultură;
bulbi, rădăcini şi articole similare;
flori tăiate şi frunze pentru 
ornamente, cu excepţia produselor 
de la subpoziţia 0604 91 40

S

S-4b 18 Capitolul 
18 Cacao şi preparate care conţin cacao S

S-4c 24 Capitolul 
24

Tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi S

S-6a 38 ex capitolul 
39

Materiale plastice şi articole din 
material plastic, cu excepţia 
produselor de la poziţiile 3901, 
3902, 3903 şi 3904, subpoziţiile 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 şi 
3907 99, poziţiile 3908 şi 3920 şi 
subpoziţiile 3921 90 10 şi 
3923 21 00

NS

S-11a 52 Capitolul 
52 Bumbac S
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S-11b 61
Capitolul 
61

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte tricotate sau croşetate S

S-16 85 ex capitolul 
85

Maşini, aparate şi echipamente 
electrice şi părţi ale acestora; aparate 
de înregistrat sau de reprodus 
sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagini şi sunet de 
televiziune şi părţi şi accesorii ale 
acestor aparate, cu excepţia 
produselor de la subpoziţiile 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11-8519 81 45, 8519 81 85, 
8519 89 11-8519 89 19, de la 
poziţiile 8521, 8525 şi 8527, 
subpoziţiile 8528 49, 8528 59 şi 
8528 69-8528 72, de la poziţia 8529 
şi subpoziţiile 8540 11 şi 8540 12

NS

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

ex capitolul 6 Plante vii şi produse de floricultură; bulbi, 
rădăcini şi articole similare; flori tăiate şi 
frunze pentru ornamente, cu excepţia 
produselor de la subpoziţiile 0603 12 00 şi 
0604 91 40

SS-2a 06

0603 12 00 Garoafe şi boboci de garoafe, tăiate 
pentru buchete sau ornamente, proaspete

NS

ex capitolul 18 Cacao şi preparate care conţin cacao, cu 
excepţia produselor de la subpoziţia 
18040000

SS-4b 18

18040000 Unt, grăsime şi ulei de cacao NS

ex capitolul 24 Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi, cu 
excepţia produselor de la subpoziţia 
24011060

SS-4c 24

24011060 Tutunuri de tip oriental uscate la soare, 
nedesprinse de pe tulpină

NS

S-6a 38 ex capitolul 39 Materiale plastice şi articole din material 
plastic, cu excepţia produselor de la 
poziţiile 3901, 3902, 3903 şi 3904, 
subpoziţiile 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 şi 3907 99, poziţiile 3908 şi 
3920 şi subpoziţiile 3921 90 10 şi 

NS
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3923 21 00

ex capitolul 52 Bumbac, cu excepţia produselor de la 
subpoziţia 5205 12 00

SS-11a 52

5205 12 00 Fire simple din bumbac, din fibre 
nepieptănate, care conţin bumbac 
minimum 85 % din greutate şi au o 
densitate lineară de 232,56 decitex, dar 
sub 714,29 decitex „peste 14 numere 
metrice, dar maximum 43 numere 
metrice” (altele decât aţa de cusut şi 
firele condiţionate pentru vânzarea cu 
amănuntul)

NS

ex capitolul 61 Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte tricotate sau croşetate, cu 
excepţia produselor de la subpoziţiile
6107 11 00, 6108 21 00 şi 6108 22 00

S

6107 11 00 Chiloţi şi indispensabili din bumbac, 
tricotaţi sau croşetaţi, pentru bărbaţi sau 
băieţi

NS

6108 21 00 Slipuri şi chiloţi din bumbac, tricotaţi sau 
croşetaţi, pentru femei sau fete

NS

S-11b 61

6108 22 00 Slipuri şi chiloţi din fibre artificiale, 
tricotaţi sau croşetaţi, pentru femei sau 
fete

NS

S-16 85 ex capitolul 85 Maşini, aparate şi echipamente electrice şi 
părţi ale acestora; aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul, aparate de 
înregistrat sau de reprodus imagini şi sunet 
de televiziune şi părţi şi accesorii ale 
acestor aparate, cu excepţia produselor de 
la subpoziţiile 8516 50 00, 8517 69 39, 
8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 
8519 30, 8519 81 11-8519 81 45, 
8519 81 85, 8519 89 11-8519 89 19, de la 
poziţiile 8521 10, 8525 şi 8527, 
subpoziţiile 8528 49, 8528 59 şi 8528 69-
8528 72, de la poziţia 8529 şi subpoziţiile 
8540 11 şi 8540 12

NS

Or. en

Justificare

Există posibilităţi de a extinde atât amploarea, cât şi profunzimea gamei de produse vizate.
Acest lucru ar spori potenţialul de dezvoltare şi valoarea preferinţelor disponibile pentru 
ţările în curs de dezvoltare. Aceste produse au fost selectate în mod special pentru a evita 
efectele negative asupra ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi a industriei UE.

Amendamentul 171
Helmut Scholz
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Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-2b 08 0802 50 00 Fistic, în stare proaspătă sau uscată, chiar 
decojit sau fără pieliţă NS

S-2b 08 0802 90 50 Seminţe de pin dulce, proaspete sau uscate, 
chiar decojite sau fără pieliţă NS

S-2b 08 0805 40 00 Grapefruit, inclusiv pomelo, proaspete sau 
uscate NS

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-2b 08 0802 50 00 Fistic, în stare proaspătă sau uscată, chiar 
decojit sau fără pieliţă S

S-2b 08 0802 90 50 Seminţe de pin dulce, proaspete sau uscate, 
chiar decojite sau fără pieliţă S

S-2b 08 0805 40 00 Grapefruit, inclusiv pomelo, proaspete sau 
uscate S

Or. en

Justificare

Producătorii din Grecia, Cipru, Italia şi Spania vor fi avantajaţi de acest amendament. Ţările 
beneficiare de SPG afectate în prezent ar fi China şi Iranul.

Amendamentul 172
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile
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S-2c 09 0901 12 00 Cafea, neprăjită, decafeinizată S

S-2c 09 0901 21 00 Cafea, prăjită, nedecafeinizată S

S-2c 09 0901 22 00 Cafea, prăjită, decafeinizată S

S-2c 09 0901 90 90 Înlocuitori de cafea conţinând cafea 
indiferent de proporţiile amestecului S

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-2c 09 0901 12 00 Cafea, neprăjită, decafeinizată NS

S-2c 09 0901 21 00 Cafea, prăjită, nedecafeinizată NS

S-2c 09 0901 22 00 Cafea, prăjită, decafeinizată NS

S-2c 09 0901 90 90 Înlocuitori de cafea conţinând cafea 
indiferent de proporţiile amestecului NS

Or. en

Justificare

Acest amendament ar crea o oportunitate pentru mai multă valoare adăugată prin procesarea 
cafelei în ţări producătoare importante, şi nu în Europa.

Amendamentul 173
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

Sensibile
/nesensi
bile

S-4b 18 Capitolul 18 Cacao şi preparate care conţin cacao S

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

ex capitolul 18
Cacao şi preparate care conţin cacao, cu 
excepţia produselor de la subpoziţia 
1804 00 00

S
S-4b 18

1804 00 00 Unt, grăsime şi ulei de cacao NS
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Amendamentul 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

Sensibile
/nesensi
bile

ex 2905

Alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi, 
sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi, cu excepţia 
produselor de la subpoziţia 2905 45 00, şi 
excluzând produsele de la subpoziţiile 
2905 43 00 şi 2905 44

S
S-6a 29

2905 45 00 Glicerină NS

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-6a 29 ex 2905 Alcooli ciclici şi derivaţii lor halogenaţi, 
sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi S

cu excepţia produselor de la subpoziţia 
2905 45 00, şi excluzând produsele de la 
subpoziţiile 2505 11 00, 2905 43 00 şi 2905 44

2905 45 00 Glicerină NS

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

Sensibile
/nesensi
bile

S-11b 62 Capitolul 62 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, 
altele decât cele tricotate sau croşetate S

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-11b 62 Capitolul 62

Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, 
altele decât cele tricotate sau croşetate, 
exclusiv produsele de la subpoziţia 
6212 10 90

S

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

Sensibile
/nesensi
bile
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S-12a 64 Capitolul 64 Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi 
ale acestor articole S

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-12a 64 Capitolul 64
Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi 
ale acestor articole, exclusiv produsele de la 
subpoziţiile 6403 99 96 şi 6403 99 98

S

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 177
Keith Taylor

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-16 84 ex capitolul 84 Reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate 
sau dispozitive mecanice şi părţi ale acestora, 
cu excepţia produselor de la subpoziţiile 
8401 10 00 şi 8407 21 10

NS

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-16 eliminat eliminat eliminat eliminat

Or. en
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Justificare

Aceste produse sunt, într-adevăr, foarte sensibile.

Amendamentul 178
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Anexa V – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-16 84 ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate 
sau dispozitive mecanice şi părţi ale acestora, 
cu excepţia produselor de la subpoziţiile 
8401 10 00 şi 8407 21 10

NS

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

S-16 84 ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate 
sau dispozitive mecanice şi părţi ale acestora, 
cu excepţia produselor de la subpoziţiile 
8401 10 00 şi 8407 21 10

S

Or. en

Justificare

Aceste produse sunt, într-adevăr, foarte sensibile.

Amendamentul 179
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Anexa V – text nou

Textul propus de Comisie

Amendamentul
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Codul NC Descriere Sensibile/ 
nesensibile

280519 Metale alcaline sau alcalino-pământoase, altele decât sodiu şi calciu NS

280530 Metale din pământuri rare, scandiu şi ytriu, chiar amestecate sau aliate 
între ele NS

281820 Oxid de aluminiu altul decât corindon artificial NS

780199 Plumb sub formă brută altul decât plumb rafinat, necuprins la poziţia 
78.01 NS

810194 Tungsten (wolfram) sub formă brută, inclusiv barele şi tijele simplu 
obţinute prin sinterizare NS

810411 Magneziu sub formă brută, cu un conţinut de magneziu de minimum 
99,8 % din greutate NS

810419 Magneziu sub formă brută (altul decât cel de la poziţia 810411) NS

810720 Cadmiu sub formă brută; pulberi NS

810820 Titan sub formă brută; pulberi NS

810830 Deşeuri şi resturi de titan NS

(Produse de adăugat – tabelul arată cum ar apărea acestea în anexă după adăugare.)

Or. en

Justificare

Întrucât multe ţări mai competitive din punct de vedere economic nu sunt beneficiare ale 
sistemului, se poate extinde gama de produse vizate pentru a-i spori potenţialul de dezvoltare. 
În extinderea gamei de produse, produsele selectate trebuie desigur să nu aibă o valoare 
neglijabilă pentru ţările care beneficiază în continuare de sistem, avându-se grijă totodată să 
nu prejudicieze ţările cel mai puţin dezvoltate şi industria UE. 

Amendamentul 180
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Anexa V – text nou

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Codul NC Descriere Sensibile/nesensibile

020422 Alte părţi din carne de animale din specia ovine, nedezosate, proaspete 
sau refrigerate NS

020423 Carne de animale din specia ovine (cu excepţia cărnii de miel), NS
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proaspătă/refrigerată, dezosată

020430 Carcase şi semicarcase de miel, congelate NS

020442 Alte părţi din carne de animale din specia ovine, nedezosate, congelate NS

020443 Carne de animale din specia ovine, dezosată, congelată NS

081120
Zmeură, mure, dude, hibrid între zmeură şi mure, coacăze 
negre/albe/roşii & agrişe, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, 
chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori

NS

100190 Grâu altul decât grâul dur; meslin NS

100300 Orz NS

100700 Sorg boabe NS

110819 Amidon (alte tipuri decât cele de la 110811-110814) NS

160239 Preparate/conserve din păsări de la 01.05 (cu excepţia curcanilor 
&păsărilor din specia Gallus domesticus) NS

230310
Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri similare, 
chiar aglomerate sub formă de pelete NS

280519 Metale alcaline sau alcalino-pământoase, altele decât sodiu şi calciu NS

280530 Metale din pământuri rare, scandiu şi ytriu, chiar amestecate sau aliate 
între ele NS

281820 Oxid de aluminiu (altul decât corindon artificial) NS

310221 Sulfat de amoniu NS

310240 Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau cu alte 
substanţe anorganice fără putere de fertilizare NS

310250 Nitrat de sodiu NS

310260 Săruri duble şi amestecuri de nitrat de calciu şi de nitrat de amoniu NS

320120 Extract de mimoză (salcâm australian) NS

510531 Păr fin de animale, cardat/pieptănat, de capre de Caşmir NS

780199 Plumb sub formă brută, altul decât plumb rafinat, necuprins la poziţia 
78.01 NS

810194 Tungsten (wolfram) sub formă brută, inclusiv barele şi tijele simplu 
obţinute prin sinterizare NS

810411 Magneziu sub formă brută, care conţine minimum 99,8 % magneziu în 
greutate NS

810419 Magneziu sub formă brută (altul decât cel de la poziţia 810411) NS

810720 Cadmiu sub formă brută; pulberi NS

810820 Titan sub formă brută; pulberi NS

810830 Deşeuri şi resturi de titan NS

(Produse de adăugat – tabelul arată cum ar apărea produsele în anexă după adăugare.)
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Justificare

Există posibilităţi de a extinde atât amploarea, cât şi profunzimea gamei de produse vizate.
Acest lucru ar spori potenţialul de dezvoltare şi valoarea preferinţelor disponibile pentru 
ţările în curs de dezvoltare. Aceste produse au fost selectate în mod special pentru a evita 
efectele negative asupra ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi a industriei UE.

Amendamentul 181
Vital Moreira

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dispoziţiile articolului 8 se aplică atunci 
când cota procentuală menţionată la 
articolul 8 alineatul (1) depăşeşte 17,5 %.

1. Dispoziţiile articolului 8 se aplică atunci 
când cota procentuală menţionată la 
articolul 8 alineatul (1) depăşeşte 15 %.

Or. en

Amendamentul 182
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11a şi 11b ale SPG 
atunci când cota procentuală menţionată la 
articolul 8 alineatul (1) paragraful 1 
depăşeşte 10 %.

Or. es

Justificare

Pragul de graduare pentru aceste produse ar trebui să fie redus la 10 %, întrucât pragul 
propus (14,5 %) este prea ridicat şi poate constitui o ameninţare pentru industria UE. 
Industria textilă este una dintre primele industrii prelucrătoare care trebuie dezvoltată de 
către ţările în curs de dezvoltare. Acest lucru înseamnă că importurile ajung în UE din mai 
multe ţări simultan, ceea ce exercită o presiune semnificativă asupra industriei noastre 
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textile.

Amendamentul 183
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 10 %.

Or. en

Amendamentul 184
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 10 %.

Or. en

Amendamentul 185
Vital Moreira

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
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fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 12,5 %.

Or. en

Amendamentul 186
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Anexa 6 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 10 %.

Or. en

Justificare

Având în vedere rolul strategic al sectorului textil, ca prim pas pentru dezvoltarea ţărilor cel 
mai puţin dezvoltate, precum şi impactul pragului prevăzut în anexa VI asupra industriei 
textile, pentru secţiunile 11a şi 11b ar putea fi luat în considerare un prag de graduare 
inferior (10 %).

Amendamentul 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11a şi 11b ale SPG 
atunci când cota procentuală menţionată la 
articolul 8 alineatul (1) paragraful 1 
depăşeşte 10 %.
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Or. it

Amendamentul 188
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 10 %.

Or. en

Justificare

Având în vedere rolul strategic al sectorului textil, ca prim pas pentru dezvoltarea ţărilor cel 
mai puţin dezvoltate, precum şi impactul pragului prevăzut în anexa VI asupra industriei 
textile, pentru secţiunile 11a şi 11b ar putea fi luat în considerare un prag de graduare 
inferior (10 %).

Amendamentul 189
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11a şi 11b ale SPG 
atunci când cota procentuală menţionată la 
articolul 8 alineatul (1) paragraful 1 
depăşeşte 10 %.

Or. es

Amendamentul 190
Mário David, Cristiana Muscardini
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Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 14,5 %.

2. Dispoziţiile articolului 8 se aplică pentru 
fiecare dintre secţiunile 11 litera (a) şi 11 
litera (b) ale SPG atunci când cota 
procentuală menţionată la articolul 8 
alineatul (1) paragraful 1 depăşeşte 10 %.

Or. en

Justificare

După examinarea impactului exercitat de pragul prevăzut în anexa VI asupra industriei 
textilelor şi având în vedere rolul strategic al acestui sector, ca prim pas pentru dezvoltarea 
ţărilor cel mai puţin dezvoltate, propunem un prag inferior de graduare de 10 % pentru 
secţiunile 11a şi 11b.

Amendamentul 191
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa VII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modalităţile de aplicare a capitolului III Modalităţile de aplicare a articolului 4 şi a 
capitolului III

Or. en

Justificare

Ţările vulnerabile cu venituri medii-superioare ar trebui să beneficieze de preferinţele 
generale, dacă nu beneficiază de SPG+. 

Amendamentul 192
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
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Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În sensul capitolului III, o „ţară 
vulnerabilă” înseamnă o ţară:

1. În sensul articolului 4 şi al 
capitolului III, o „ţară vulnerabilă” 
înseamnă o ţară:

Or. en

Justificare

Ţările vulnerabile cu venituri medii-superioare ar trebui să beneficieze de Preferinţele 
generale, dacă nu beneficiază de SPG+. 

Amendamentul 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
2 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
1 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

Or. en

Amendamentul 194
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
2 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
1 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

Or. es

Justificare

Creşterea pragului de vulnerabilitate la 2 % nu este justificată. Această creştere este 
exagerată şi poate avea consecinţe negative pentru ţările cel mai puţin dezvoltate concurente 
şi, în cele din urmă, pentru industria europeană.

Amendamentul 195
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
2 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
1 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

Or. en

Amendamentul 196
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
2 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

(b)ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
1 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

Or. en

Justificare

Criteriul cotei de importuri trebuie să rămână la 1 % şi nu trebuie să ajungă la 2 %. Pragul 
de 2 % sugerat de Comisie ar permite ţărilor deja competitive să beneficieze de SPG+, 
compromiţând astfel avantajele pentru ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 197
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b)ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
2 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

(b)ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
1 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

Or. en

Amendamentul 198
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ale cărei importuri către Uniunea
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
2 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
1 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

Or. es

Amendamentul 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
2 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

(b) ale cărei importuri către Uniunea 
Europeană de produse enumerate în 
anexa IX reprezintă, în medie, în decursul 
ultimilor trei ani consecutivi, mai puţin de 
1 % din valoarea totală a importurilor către 
Uniunea Europeană de produse enumerate 
în anexa IX originare din ţările enumerate 
în anexa II.

Or. en

Justificare

Criteriul cotei de importuri trebuie să rămână la 1 % şi nu trebuie să ajungă la 2 %, aşa cum 
a fost propunerea Comisiei. Acest prag de 2 % ar permite ţărilor deja competitive să 
beneficieze de SPG+, compromiţând astfel avantajele pentru ţările cel mai puţin dezvoltate.

Amendamentul 200
Vital Moreira

Propunere de regulament
Anexa VIII – partea A – punctele 15a şi 15b (noi)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

15a.Tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare (1968)
15b. Statutul de la Roma al Curţii Penale 
Internaţionale (1998)

Or. en

Amendamentul 201
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite asupra dreptului mării (1982) 
referitoare la conservarea şi gestionarea 
populaţiilor transzonale de peşti şi a 
stocurilor de peşti mari migratori

Or. en

Amendamentul 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa IX – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

S-1b 03 Capitolul 3 Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 
acvatice

Amendamentul
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Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere

S-1b 03 Capitolul 3
Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate 
acvatice, exclusiv produsele de la subpoziţia 
0306 13 50

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 203
Vital Moreira

Propunere de regulament
Anexa IX – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

S-1b 03 Capitolul 3 Peşti şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice

S-4c 24 Capitolul 24 Tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi

61 Capitolul 61 Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte tricotate sau croşetate

62 Capitolul 62
Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetateS-11b

63 Capitolul 63

Alte articole textile confecţionate;
seturi; îmbrăcăminte purtată sau 
uzată, articole textile purtate sau 
uzate; zdrenţe

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere

S-1b 03 Capitolul 3
Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, exclusiv 
produsele de la subpoziţia 
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0306 13 50

S-4c 24 Capitolul 24
Tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi, exclusiv produsele de la 
subpoziţia 2401 20 35

61 Capitolul 61

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte tricotate sau croşetate,
exclusiv produsele de la subpoziţiile 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99, 6110 30 99

62 Capitolul 62

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetate, exclusiv 
produsele de la subpoziţiile 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

S-11b

63 Capitolul 63

Alte articole textile confecţionate;
seturi; îmbrăcăminte purtată sau 
uzată, articole textile purtate sau 
uzate; zdrenţe, exclusiv produsele 
de la subpoziţiile 6302 21 00, 
6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Amendamentul 204
Paweł Zalewski

Propunere de regulament
Anexa IX – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

S-1b 03 Capitolul 3 Peşti şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice

S-4c 24 Capitolul 24 Tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi

61 Capitolul 61 Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte tricotate sau croşetate

S-11b
62 Capitolul 62

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetate

Amendamentul Parlamentului
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Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere

S-1b 03 Capitolul 3

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice, exclusiv 
produsele de la subpoziţia 
0306 13 50

S-4c 24 Capitolul 24
Tutun şi înlocuitori de tutun 
prelucraţi, excluzând produsele de 
la subpoziţia 2401 20 35

61 Capitolul 61

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte tricotate sau croşetate,
exclusiv produsele de la subpoziţiile 
6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 
6110 20 99, 6110 30 99S-11b

62 Capitolul 62

Îmbrăcăminte şi accesorii de 
îmbrăcăminte, altele decât cele 
tricotate sau croşetate, exclusiv 
produsele de la subpoziţiile 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

Or. en

Justificare

Evaluarea impactului a arătat că există un potenţial neexploatat în regulamentul privind 
SPG, care sporeşte oportunităţile de export ale ţărilor cel mai puţin dezvoltate prin reducerea 
concurenţei directe între „posibilii” noi beneficiari ai SPG+ (şi anume Filipine şi Pakistan) 
şi beneficiarii regimului „Totul în afară de arme”. Amendamentul propune excluderea din 
anexa V a primelor 10 linii tarifare exportate de către beneficiarii regimului în concurenţă 
directă cu posibilii noi beneficiari potenţiali ai SPG+. Acest exerciţiu vizează identificarea 
acelor sectoare de export din cadrul regimului „Totul în afară de arme” care se confruntă cu 
o concurenţă puternică din partea noilor ţări care beneficiază de SPG+.

Amendamentul 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa IX – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

S-4c 24 Capitolul 24 Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi

Amendamentul
Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere
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S-4c 24 Capitolul 24
Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi,
exclusiv produsele de la subpoziţia 
2401 20 35

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Propunere de regulament
Anexa IX – tabel

Textul propus de Comisie

Secţiune
a

Capitolu
l Codul NC Descriere

61 Capitolul 61 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte 
tricotate sau croşetate

62 Capitolul 62 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, 
altele decât cele tricotate sau croşetateS-11b

63 Capitolul 63
Alte articole textile confecţionate; seturi;
îmbrăcăminte purtată sau uzată, articole textile 
purtate sau uzate; zdrenţe

Amendamentul

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere

61

Capitolul 61 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte 
tricotate sau croşetate, exclusiv produsele de 
la subpoziţiile 6105 10 00, 6109 10 00, 
6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 99.

62

Capitolul 62 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, 
altele decât cele tricotate sau croşetate,
exclusiv produsele de la subpoziţiile 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

S-11b

63 Capitolul 63 Alte articole textile confecţionate; seturi;
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îmbrăcăminte purtată sau uzată, articole textile 
purtate sau uzate; zdrenţe, exclusiv produsele 
de la subpoziţiile 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 207
Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa IX – tabel
Textul propus de Comisie

Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere

S-16 84 Capitolul 84
Reactori nucleari, cazane de aburi, maşini, 
aparate şi dispozitive mecanice şi părţi ale 
acestor maşini şi aparate

Amendamentul
Secţiunea Capitolul Codul NC Descriere

S-16 eliminat eliminat eliminat

Or. en

Justificare

Regimul SPG+ nu încurajează relocalizarea industriei nucleare în ţările în curs de 
dezvoltare.


