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Predlog spremembe 25
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj Evropske unije je opredeliti in 
uresničevati ukrepe za pospeševanje 
trajnostnega gospodarskega, socialnega in 
okoljskega razvoja držav v razvoju s 
poglavitnim ciljem izkoreninjenja revščine.

(3) Cilj Evropske unije je opredeliti in 
uresničevati ukrepe za pospeševanje 
trajnostnega gospodarskega, socialnega in 
okoljskega razvoja držav v razvoju s 
poglavitnim ciljem izkoreninjenja revščine 
in prispevanja k doseganju razvojnih 
ciljev tisočletja.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se sklicuje na enega ključnih ciljev politike EU do držav v razvoju.

Predlog spremembe 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 o 
uporabi sheme splošnih tarifnih 
preferencialov v obdobju od 
1. januarja 2009 do 31. decembra 2011, kot 
je bila razširjena z Uredbo (ES) št. … 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 732/2008, se shema splošnih tarifnih 
preferencialov („shema“) uporablja, dokler 
se ne začne uporabljati ta uredba. Po tem je 
treba shemo uporabljati brez datuma izteka 

(6) Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 o 
uporabi sheme splošnih tarifnih 
preferencialov v obdobju od 
1. januarja 2009 do 31. decembra 2011, kot 
je bila razširjena z Uredbo (ES) št. … 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 732/2008, se shema splošnih tarifnih 
preferencialov („shema“) uporablja, dokler 
se ne začne uporabljati ta uredba. Po tem je 
treba shemo uporabljati za obdobje osem 
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veljavnosti. Vendar se pregleda po petih 
letih od njenega začetka veljavnosti.

let. Shema se pregleda po petih letih od 
njenega začetka veljavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 27
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Shema mora z zagotavljanjem 
prednostnega dostopa do trga Unije 
državam v razvoju pomagati pri njihovem 
prizadevanju za zmanjšanje revščine ter 
spodbujanje dobrega upravljanja in 
trajnostnega razvoja, tako da jim pomaga 
ustvarjati dodaten prihodek prek 
mednarodne trgovine, ki se nato lahko 
ponovno vloži v njihov lastni razvoj. 
Tarifne preferenciale sheme je treba 
usmeriti v pomoč državam v razvoju, ki 
imajo večje razvojne, trgovinske in 
finančne potrebe.

(7) Shema mora z zagotavljanjem 
prednostnega dostopa do trga Unije 
državam v razvoju pomagati pri njihovem 
prizadevanju za zmanjšanje revščine ter 
spodbujanje dobrega upravljanja in 
trajnostnega razvoja, tako da jim pomaga 
diverzificirati njihova gospodarstva in 
ustvarjati dodaten prihodek prek 
mednarodne trgovine, ki se nato lahko 
ponovno vloži v njihov lastni razvoj. 
Tarifne preferenciale sheme je treba 
usmeriti v pomoč državam v razvoju, ki 
imajo večje razvojne, trgovinske in 
finančne potrebe.

Or. en

Obrazložitev

Diverzifikacija gospodarstva je ključni dejavnik za državo v razvoju pri izhodu iz revščine.

Predlog spremembe 28
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Shema mora z zagotavljanjem 
prednostnega dostopa do trga Unije 
državam v razvoju pomagati pri njihovem 
prizadevanju za zmanjšanje revščine ter 
spodbujanje dobrega upravljanja in 
trajnostnega razvoja, tako da jim pomaga 
ustvarjati dodaten prihodek prek 
mednarodne trgovine, ki se nato lahko 
ponovno vloži v njihov lastni razvoj. 
Tarifne preferenciale sheme je treba 
usmeriti v pomoč državam v razvoju, ki 
imajo večje razvojne, trgovinske in 
finančne potrebe.

(7) Shema mora z zagotavljanjem 
prednostnega dostopa do trga Unije 
državam v razvoju pomagati pri njihovem 
prizadevanju za zmanjšanje revščine ter 
spodbujanje dobrega upravljanja in 
trajnostnega razvoja, tako da spodbuja 
razvoj industrije in diverzifikacijo 
njihovih gospodarstev ter jim pomaga 
ustvarjati dodaten prihodek prek 
mednarodne trgovine, ki se nato lahko 
ponovno vloži v njihov lastni razvoj. 
Tarifne preferenciale sheme je treba 
usmeriti v pomoč državam v razvoju, ki 
imajo večje razvojne, trgovinske in 
finančne potrebe.

Or. lt

Predlog spremembe 29
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ta spremenjena uredba je 
instrument, s katerim se EU omogoči 
izpolnitev zahtev iz člena 37(6) sporazuma 
o partnerstvu AKP-EU, ki določa: 
»Skupnost bo leta 2004 ocenila položaj 
držav, ki ne sodijo med najmanj razvite in 
se po posvetovanjih s Skupnostjo odločijo, 
da niso v stanju skleniti sporazumov o 
gospodarskem sodelovanju, ter preučila 
vse druge možnosti, da bi tem državam 
priskrbela nov trgovinski okvir, ki je 
enakovreden njihovemu trenutnemu 
položaju in združljiv s pravili STO.« 
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Or. en

Obrazložitev

Ta shema se ne bi smela uporabljati, da bi prisilili države AKP v sklenitev sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu. Tiste države, ki tega iz katerega koli razloga ne želijo, bi morale 
še naprej biti upravičene do preferencialov GSP.

Predlog spremembe 30
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 
gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom, 
imajo stopnje dohodka na prebivalca, ki 
jim omogočajo doseganje višjih stopenj 
diverzifikacije brez tarifnih preferencialov 
sheme, njihova gospodarstva pa so uspešno 
zaključila prehod s centraliziranega na 
tržno gospodarstvo. Navedene države 
nimajo enakih razvojnih, trgovinskih in
finančnih potreb kot preostale države v 
razvoju; so na drugačni ravni 
gospodarskega razvoja, tj. niso v istem 
položaju kot ranljivejše države v razvoju, 
zato jih je treba, da bi se preprečila 
neupravičena diskriminacija, obravnavati 
drugače. Poleg tega uporaba tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih s shemo, v 
državah z visokim ali višjim srednjim 
dohodkom povečuje konkurenčni pritisk na 
izvoz iz revnejših in ranljivejših držav, kar 
bi lahko te ranljivejše države neupravičeno 
obremenilo. Splošni režim upošteva 
dejstvo, da se razvojne, finančne in 

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 
gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim dohodkom, imajo stopnje dohodka 
na prebivalca, ki jim omogočajo doseganje 
višjih stopenj diverzifikacije brez tarifnih 
preferencialov sheme, njihova 
gospodarstva pa so uspešno zaključila 
prehod s centraliziranega na tržno 
gospodarstvo. Vendar so nekatere države, 
ki jih Svetovna banka uvršča med države z 
višjim srednjim dohodkom, še zmeraj 
ranljive zaradi pomanjkanja 
diverzifikacije in nezadostne vključenosti 
v svetovno gospodarstvo. Države z visokim 
dohodkom in neranljive države z višjim 
srednjim dohodkom nimajo enakih 
razvojnih, trgovinskih in finančnih potreb 
kot preostale države v razvoju; so na 
drugačni ravni gospodarskega razvoja, tj. 
niso v istem položaju kot ranljivejše države 
v razvoju, zato jih je treba, da bi se 
preprečila neupravičena diskriminacija, 
obravnavati drugače. Poleg tega uporaba 
tarifnih preferencialov, zagotovljenih s 
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trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 
splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

shemo, v državah z visokim dohodkom ali 
neranljivih državah z višjim srednjim 
dohodkom povečuje konkurenčni pritisk na 
izvoz iz revnejših in ranljivejših držav, kar 
bi lahko te ranljivejše države neupravičeno 
obremenilo. Splošni režim upošteva 
dejstvo, da se razvojne, finančne in 
trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 
splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

Or. en

Obrazložitev

Kategorija držav z višjim srednjim dohodkom zajema več kot 30 držav, ki izpolnjujejo sedanja 
merila GSP za ranljivost. Zaradi tega se teh držav ne sme obravnavati kot države z visokim 
dohodkom. Združitev merila dohodkov z merilom ranljivosti je ustreznejši instrument za 
usmerjanje prednosti GSP na države, ki najbolj potrebujejo ta režim.

Predlog spremembe 31
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 
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gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom, 
imajo stopnje dohodka na prebivalca, ki 
jim omogočajo doseganje višjih stopenj 
diverzifikacije brez tarifnih preferencialov 
sheme, njihova gospodarstva pa so uspešno 
zaključila prehod s centraliziranega na 
tržno gospodarstvo. Navedene države 
nimajo enakih razvojnih, trgovinskih in 
finančnih potreb kot preostale države v 
razvoju; so na drugačni ravni 
gospodarskega razvoja, tj. niso v istem 
položaju kot ranljivejše države v razvoju, 
zato jih je treba, da bi se preprečila 
neupravičena diskriminacija, obravnavati 
drugače. Poleg tega uporaba tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih s shemo, v 
državah z visokim ali višjim srednjim 
dohodkom povečuje konkurenčni pritisk na 
izvoz iz revnejših in ranljivejših držav, kar 
bi lahko te ranljivejše države neupravičeno 
obremenilo. Splošni režim upošteva 
dejstvo, da se razvojne, finančne in 
trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 
splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom in 
imajo zelo visok ali visok indeks 
človekovega razvoja, imajo stopnje 
dohodka na prebivalca in stopnje 
gospodarskega razvoja, ki jim omogočajo 
doseganje višjih stopenj diverzifikacije 
brez tarifnih preferencialov sheme, njihova 
gospodarstva pa so uspešno zaključila 
prehod s centraliziranega na tržno 
gospodarstvo. Navedene države nimajo 
enakih razvojnih, trgovinskih in finančnih 
potreb kot preostale države v razvoju; so na 
drugačni ravni gospodarskega razvoja, tj. 
niso v istem položaju kot ranljivejše države 
v razvoju, zato jih je treba, da bi se 
preprečila neupravičena diskriminacija, 
obravnavati drugače. Poleg tega uporaba 
tarifnih preferencialov, zagotovljenih s 
shemo, v državah z visokim ali višjim 
srednjim dohodkom povečuje konkurenčni 
pritisk na izvoz iz revnejših in ranljivejših 
držav, kar bi lahko te ranljivejše države 
neupravičeno obremenilo. Splošni režim 
upošteva dejstvo, da se razvojne, finančne 
in trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 
splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

Or. en
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Predlog spremembe 32
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 
gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom, 
imajo stopnje dohodka na prebivalca, ki 
jim omogočajo doseganje višjih stopenj 
diverzifikacije brez tarifnih preferencialov 
sheme, njihova gospodarstva pa so uspešno 
zaključila prehod s centraliziranega na 
tržno gospodarstvo. Navedene države 
nimajo enakih razvojnih, trgovinskih in 
finančnih potreb kot preostale države v 
razvoju; so na drugačni ravni 
gospodarskega razvoja, tj. niso v istem 
položaju kot ranljivejše države v razvoju, 
zato jih je treba, da bi se preprečila 
neupravičena diskriminacija, obravnavati 
drugače. Poleg tega uporaba tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih s shemo, v 
državah z visokim ali višjim srednjim 
dohodkom povečuje konkurenčni pritisk na 
izvoz iz revnejših in ranljivejših držav, kar 
bi lahko te ranljivejše države neupravičeno 
obremenilo. Splošni režim upošteva 
dejstvo, da se razvojne, finančne in 
trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 
gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom in 
so zadostno vključene v svetovno trgovino, 
imajo stopnje dohodka na prebivalca, ki 
jim omogočajo doseganje višjih stopenj 
diverzifikacije brez tarifnih preferencialov 
sheme, njihova gospodarstva pa so uspešno 
zaključila prehod s centraliziranega na 
tržno gospodarstvo. Navedene države 
nimajo enakih razvojnih, trgovinskih in 
finančnih potreb kot preostale države v 
razvoju; so na drugačni ravni 
gospodarskega razvoja, tj. niso v istem 
položaju kot ranljivejše države v razvoju,
zato jih je treba, da bi se preprečila 
neupravičena diskriminacija, obravnavati 
drugače. Poleg tega uporaba tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih s shemo, v 
državah z visokim ali višjim srednjim 
dohodkom, ki so zadostno vključene v 
svetovno trgovino, povečuje konkurenčni 
pritisk na izvoz iz revnejših in ranljivejših 
držav, kar bi lahko te ranljivejše države 
neupravičeno obremenilo. Splošni režim 
upošteva dejstvo, da se razvojne, finančne 
in trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
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splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 
splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

Or. es

Obrazložitev

Države z višjim srednjim dohodkom so skupina zelo heterogenih držav. Poleg tega je 
gospodarstvo številnih držav še ranljivo in bi lahko utrpele resno škodo zaradi umika tarifnih 
preferencialov GSP. Treba je preprečiti nekritično odstranitev te skupine držav, pri čemer 
bodo iz sistema izključene le države z višjim srednjim dohodkom, ki so zadosti vključene v 
svetovno trgovino in zato ne potrebujejo pomoči iz GSP.

Predlog spremembe 33
Emilio Menéndez del Valle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 
gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom,
imajo stopnje dohodka na prebivalca, ki 
jim omogočajo doseganje višjih stopenj 
diverzifikacije brez tarifnih preferencialov 
sheme, njihova gospodarstva pa so uspešno 
zaključila prehod s centraliziranega na 
tržno gospodarstvo. Navedene države 
nimajo enakih razvojnih, trgovinskih in 
finančnih potreb kot preostale države v 
razvoju; so na drugačni ravni 
gospodarskega razvoja, tj. niso v istem 
položaju kot ranljivejše države v razvoju, 
zato jih je treba, da bi se preprečila 
neupravičena diskriminacija, obravnavati 
drugače. Poleg tega uporaba tarifnih 

(9) Splošni režim je treba dodeliti vsem 
tistim državam v razvoju, ki imajo skupno 
razvojno potrebo in so na podobni ravni 
gospodarskega razvoja. Države, ki jih 
Svetovna banka uvršča med države z 
visokim dohodkom, imajo stopnje dohodka 
na prebivalca, ki jim omogočajo doseganje 
višjih stopenj diverzifikacije brez tarifnih 
preferencialov sheme, njihova 
gospodarstva pa so uspešno zaključila 
prehod s centraliziranega na tržno 
gospodarstvo. Navedene države nimajo 
enakih razvojnih, trgovinskih in finančnih 
potreb kot preostale države v razvoju; so na 
drugačni ravni gospodarskega razvoja, tj. 
niso v istem položaju kot ranljivejše države 
v razvoju, zato jih je treba, da bi se 
preprečila neupravičena diskriminacija, 
obravnavati drugače. Poleg tega uporaba
tarifnih preferencialov, zagotovljenih s 
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preferencialov, zagotovljenih s shemo, v 
državah z visokim ali višjim srednjim
dohodkom povečuje konkurenčni pritisk na 
izvoz iz revnejših in ranljivejših držav, kar 
bi lahko te ranljivejše države neupravičeno 
obremenilo. Splošni režim upošteva 
dejstvo, da se razvojne, finančne in 
trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 
splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

shemo, v državah z visokim dohodkom, 
oziroma državah, ki so zadostno vključene 
v svetovno trgovino, povečuje konkurenčni 
pritisk na izvoz iz revnejših in ranljivejših 
držav, kar bi lahko te ranljivejše države 
neupravičeno obremenilo. Splošni režim 
upošteva dejstvo, da se razvojne, finančne 
in trgovinske potrebe spreminjajo, in 
zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se 
položaj v državi spremeni. Zaradi 
skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni 
v okviru splošnega režima, ne smejo 
razširiti na države v razvoju, ki uživajo 
ugodnosti režima preferencialnega dostopa 
do trga, dogovorjenega med njimi in 
Evropsko unijo, ki zagotavlja vsaj enako 
stopnjo tarifnih preferencialov kot shema 
za celotno trgovino. Da bi imeli države 
upravičenke in gospodarski subjekti dovolj 
časa za ustrezno prilagoditev, je treba 
splošni režim zagotavljati še dve leti od 
datuma začetka uporabe režima 
preferencialnega dostopa do trga, pri čemer 
je treba ta datum navesti na seznamu držav 
upravičenk do splošnega režima.

Or. es

Predlog spremembe 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ta shema pomeni alternativo za 
države AKP, ki ne želijo skleniti 
sporazumov o gospodarskem partnerstvu.

Or. en

Obrazložitev

Iz različnih razlogov več držav AKP ne namerava skleniti sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu in se jih ne bi smelo v to prisiliti z grožnjo o izključitvi iz sedanje sheme.
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Predlog spremembe 35
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Regionalno povezovanje je 
pomemben instrument za trajnostni razvoj 
in močno izhodišče za vključitev v 
večstranski trgovinski sistem. Pomembno 
je, da se poskusi regionalnega 
povezovanja najmanj razvitih držav ne 
ovirajo tako, da se s pomembnimi 
trgovinskimi partnerji oblikujejo različni 
režimi dostopa do trga, tudi v zvezi s 
pravili o poreklu. Države v razvoju in 
najmanj razvite države, ki se združujejo v 
regionalne gospodarske skupine, imajo 
enake razvojne, trgovinske in finančne 
potrebe. Zato bi morale države v razvoju, 
ki so del najmanj razvitih regij, torej 
carinske unije ali območja proste 
trgovine, kjer je večina članic najmanj 
razvitih držav, vse pa so se med seboj 
zavezale k oblikovanju carinske unije, 
prav tako biti deležne prednosti posebnega 
režima za najmanj razvite države.

Or. en

Obrazložitev

Nova uvodna izjava utemeljuje obrazložitev za uvedbo pojma najmanj razvitih regij in nudi 
državam v teh regijah isto ureditev kot najmanj razvitim državam.

Predlog spremembe 36
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
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v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Posebni režim za najmanj razvite 
države mora še naprej omogočati dajatev 
prost dostop do trga Evropske unije za 
izdelke s poreklom iz držav, ki jih 
Združeni narodi priznavajo kot in uvrščajo 
med najmanj razvite države, razen za 
trgovino z orožjem. Za državo, ki je 
Združeni narodi ne uvrščajo več med 
najmanj razvite države, je treba določiti 
prehodno obdobje za ublažitev morebitnih 
negativnih posledic, ki bi jih povzročila 
ukinitev tarifnih preferencialov, dodeljenih 
na podlagi tega režima. Tarifne 
preferenciale, predvidene v skladu s 
posebnim režimom za najmanj razvite 
države, je treba še naprej dodeljevati tistim 
najmanj razvitim državam, ki uživajo 
ugodnosti drugega režima preferencialnega 
dostopa do trga, o katerem so se dogovorile 
z Evropsko unijo.

(15) Posebni režim za najmanj razvite 
države in najmanj razvite regije mora še 
naprej omogočati dajatev in kvot prost
dostop do trga Evropske unije za izdelke s 
poreklom iz držav, ki jih Združeni narodi 
priznavajo kot in uvrščajo med najmanj 
razvite države, ali držav, ki so del najmanj 
razvitih regij, razen za trgovino z orožjem. 
Za državo, ki je Združeni narodi ne 
uvrščajo več med najmanj razvite države, 
ali državo, ki je bila del najmanj razvite 
regije, je treba določiti prehodno obdobje 
za ublažitev morebitnih negativnih 
posledic, ki bi jih povzročila ukinitev 
tarifnih preferencialov, dodeljenih na 
podlagi tega režima. Tarifne preferenciale, 
predvidene v skladu s posebnim režimom 
za najmanj razvite države in najmanj 
razvite regije, je treba še naprej dodeljevati 
tistim najmanj razvitim državam, ki 
uživajo ugodnosti drugega režima 
preferencialnega dostopa do trga, o 
katerem so se dogovorile z Evropsko unijo.

Or. en

Obrazložitev

Uvodno izjavo je treba prilagoditi zaradi vključitve najmanj razvitih regij v novo uvodno 
izjavo 14a.

Predlog spremembe 37
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Da bi spodbujali proizvodnjo 
ustreznih izdelkov, upravičenih do 
preferencialne tarifne obravnave, bi se 
morala pravila o poreklu regionalne 
kumulacije uporabljati za najmanj razvite 
regije, če imajo države v regiji ista pravila 
o poreklu. Najmanj razvita regija ne bi 
smela biti izključena iz regionalne 
kumulacije.

Or. en

Obrazložitev

Regionalna kumulacija pravil o poreklu je pomembno razvojno orodje, saj omogoča visoko 
stopnjo specializacije med državami članicami in jim omogoča učinkovito uporabo 
preferenčnega dostopa na trg.

Predlog spremembe 38
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Kumulacija porekla je pomemben 
instrument, ki omogoča državam z 
enakimi pravili o poreklu, da sodelujejo 
na področju izdelkov, ki so upravičeni do 
preferencialne obravnave.  To vključuje 
dvostransko kumulacijo, kumulacijo z 
Norveško, Švico ali Turčijo, regionalno 
kumulacijo in razširjeno kumulacijo.  
Regionalna kumulacija bi se morala 
uporabljati za najmanj razvite regije. 
Najmanj razvita regija ne bi smela biti 
izključena iz regionalne kumulacije. 
Državam, ki sodijo v najmanj razvito 
regijo, bi moralo biti dovoljeno, da še 
naprej uživajo ugodnosti kumulacije z 
državami, ki so partnerske države v 
sporazumih EU o prosti trgovini. 
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Or. en

Obrazložitev

Pravila o poreklu so zelo pomembna, da se državam omogoči učinkovita uporaba 
preferencialnega dostopa na trg. Da bi bili ponujeni preferenciali učinkoviti, bi bilo treba 
kumulacijo porekla ponuditi regijam najmanj razvitih držav.

Predlog spremembe 39
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 3,5 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 5,5 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 25 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

Or. en

Obrazložitev

Skromna znižanja, ki jih predlaga Komisija, povzročajo, da dodatna birokracija, ki jo 
vključujejo zahteve za preferencial, pogosto prevlada nad ugodnostmi, ki jih ti prinašajo.  
Povečanje znižanja na 5,5 odstotnih točk ali 25 % v primeru tekstila bi povečalo vrednost 
preferencialov državam v razvoju, tako bi se jim izplačalo vložiti zahtevek. 

Predlog spremembe 40
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 3,5 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 3 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

Or. en

Predlog spremembe 41
Daniel Caspary

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 3,5 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

(19) Tako znižanje mora biti dovolj 
privlačno, da trgovce spodbudi k uporabi 
možnosti, ki jih ponuja shema. Zato je 
treba dajatve ad valorem na splošno znižati 
po pavšalni stopnji 3 odstotne točke od 
dajatve za države z največjimi ugodnostmi, 
medtem ko se morajo dajatve za tekstil in 
tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne 
dajatve je treba znižati za 30 %. Če je 
določena najnižja dajatev, se ta ne sme 
uporabljati.

Or. de

Predlog spremembe 42
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) posebni režim za najmanj razvite 
države.

(c) posebni režim za najmanj razvite 
države in najmanj razvite regije.

Or. en

Obrazložitev

Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno. GSP v regijah, v 
katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne bi smel uvesti različnih režimov 
dostopa do trga. Predlog spremembe najmanj razvitim regijam zagotavlja enak režim kot 
najmanj razvitim državam.

Predlog spremembe 43
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „države upravičenke do EBA“ 
pomenijo države upravičenke do 
posebnega spodbujevalnega režima za 
najmanj razvite države, kot so navedene v 
Prilogi IV;

(e) „države upravičenke do EBA“ 
pomenijo države upravičenke do 
posebnega režima za najmanj razvite 
države in najmanj razvite regije, kot so 
navedene v prilogi IV;

Or. en

Obrazložitev

Izraz “spodbujevalni” je bil uporabljen pomotoma, saj se specifično uporablja za režim 
GSP+. Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno. GSP v 
regijah, v katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne sme vzpostaviti različnih 
režimov dostopa do trga. Predlog spremembe prilagaja opredelitev pojma "države 
upravičenke do EBA" vključitvi najmanj razvitih regij.
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Predlog spremembe 44
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „najmanj razvita regija“ pomeni 
carinsko unijo ali območje proste 
trgovine, kjer je večina članic najmanj 
razvitih držav, vse članice pa so se med 
seboj s pravno zavezujočim instrumentom 
zavezale k oblikovanju carinske unije ter 
določile časovno obdobje izvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno. GSP v regijah, v 
katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne sme vzpostaviti različnih režimov 
dostopa do trga. Zaradi tega je treba posebni režim za najmanj razvite države razširiti tudi na 
"najmanj razvite regije". Pojem je treba dodati med opredelitve.

Predlog spremembe 45
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „oddelek GSP“ pomeni oddelek, ki je 
naveden v Prilogi V in določen na podlagi 
oddelkov in poglavij skupne carinske 
tarife;

(i) „oddelek GSP“ pomeni oddelek, ki je 
naveden v prilogi V in prilogi IX ter je 
določen na podlagi oddelkov in poglavij 
skupne carinske tarife;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim dohodkom;

Or. en

Obrazložitev

Številne države z višjim srednjim dohodkom so ranljive in bi morale še naprej biti deležne 
prednosti tarifnih preferencialov v okviru splošnega režima preferencialov.

Predlog spremembe 47
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom;

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim dohodkom;

Or. es

Obrazložitev

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, 
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transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Predlog spremembe 48
David Martin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom;

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim dohodkom;

Or. en

Predlog spremembe 49
Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka dve zaporedni leti
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

Or. de

Obrazložitev

Preden Svetovna banka uvrsti državo v ustrezno kategorijo, je treba pridobiti podatke in jih 
ovrednotiti, za to pa je potreben dodaten čas.

Predlog spremembe 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka dve zaporedni leti
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

Or. en

Predlog spremembe 51
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom ali 
je ta država obsegala več kot 1-odstotni 
delež svetovnega blagovnega izvoza; 

Or. en

Predlog spremembe 52
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom in 
je v okviru indeksa človekovega razvoja 
uvrščena med države z zelo visoko ali 
visoko stopnjo človekovega razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 53
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom ali 
je ta država obsegala več kot 1-odstotni 
delež svetovnega blagovnega izvoza; 

Or. en

Predlog spremembe 54
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom ali 
je ta država obsegala več kot 1-odstotni 
delež svetovnega blagovnega izvoza; 

Or. en

Obrazložitev

Vključitev dodatnega merila v zvezi s stopnjo udeležbe v svetovni trgovini. Za ta izračun se 
uporabljajo uradni podatki STO o vodilnih izvoznikih v svetovnem trgovanju z blagom (brez 
trgovine znotraj EU). 

Predlog spremembe 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom ali 
je ta država obsegala več kot 1-odstotni 
delež svetovnega blagovnega izvoza; 

Or. en

Predlog spremembe 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom ali 
je ta država obsegala več kot 1-odstotni 
delež svetovnega blagovnega izvoza; 

Or. en

Obrazložitev

Iz področja uporabe sheme GSP bi morala biti izključena velika hitro rastoča gospodarstva, 
ki so že dobro vključena v svetovno trgovino: ne le, da ne potrebujejo posebnih tarifnih 
preferencialov za podporo svojemu razvoju, ampak so verjetno tudi konkurenčna revnejšim 
gospodarstvom pri široki vrsti izdelkov in tako zajamejo vse ugodnosti preferencialov GSP.    
Kljub temu, da obstaja mehanizem gradacije, se zdi nelogično vključiti največja trgovinska 
gospodarstva v GSP .

Predlog spremembe 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom ali 
je ta država obsegala več kot 1-odstotni 
delež svetovnega blagovnega izvoza; 

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 58
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom;

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
in neposredno pred posodobitvijo držav 
upravičenk uvrsti med države z višjim 
srednjim dohodkom in je bila udeležena 
pri svetovnem izvozu blaga, ki presega 
1%;

Or. es
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Predlog spremembe 59
Emilio Menéndez del Valle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim ali višjim srednjim dohodkom;

a) če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
visokim dohodkom oziroma je 
predstavljala delež svetovnega izvoza 
blaga, ki presega 1%;

Or. es

Predlog spremembe 60
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) ali
če jo Svetovna banka tri zaporedna leta 
neposredno pred posodobitvijo seznama 
držav upravičenk uvrsti med države z 
višjim srednjim dohodkom in se ne šteje 
za ranljivo v skladu s prilogo VII. 
Ranljivost se nanaša na pomanjkanje 
diverzifikacije in nezadostno vključenost v 
mednarodni trgovinski sistem.

Or. en

Obrazložitev

Združitev merila dohodkov z merilom ranljivosti je ustreznejši instrument za usmerjanje 
prednosti GSP na države, ki najbolj potrebujejo ta režim.
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Predlog spremembe 61
David Martin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) če jo Svetovna banka tri zaporedna 
leta neposredno pred posodobitvijo 
seznama držav upravičenk uvrsti med 
države z višjim srednjim dohodkom in 
vrednost uvoza izdelkov iz sedem največjih 
oddelkov  GSP v Evropsko unijo iz 
priloge V predstavlja manj od praga 95 % 
vrednosti njenega skupnega uvoza 
izdelkov v Evropsko unijo iz priloge V kot 
povprečja zadnjih treh zaporednih let;

Or. en

Predlog spremembe 62
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1(b) ne velja za najmanj 
razvite države.

2. Odstavek 1(b) ne velja za najmanj 
razvite države ali najmanj razvite regije.

Or. en

Obrazložitev

Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno. GSP v regijah, v 
katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne sme uvesti različnih režimov 
dostopa do trga. Zaradi tega je treba posebni režim za najmanj razvite države razširiti tudi na 
"najmanj razvite regije", pojem "najmanj razvite regije" pa dodati v člene, ki se nanašajo na 
najmanj razvite države.
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Predlog spremembe 63
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se sklep o izločitvi države upravičenke 
s seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) začne uporabljati eno leto po 
začetku veljavnosti sklepa;

(a) se sklep o izločitvi države upravičenke 
s seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) ter (aa) postopoma uporabi v 
šestletnem obdobju;

Or. en

Obrazložitev

Morebitne negativne učinke gradacije je treba zmanjšati z zagotovitvijo ustreznega 
prehodnega obdobja, v katerem imajo proizvajalci, ki jih utegne to zadevati, dovolj časa, da 
se prilagodijo na nove okoliščine.

Predlog spremembe 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se sklep o izločitvi države upravičenke 
s seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) začne uporabljati eno leto po 
začetku veljavnosti sklepa;

(a) se sklep o izločitvi države upravičenke 
s seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) začne uporabljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti sklepa;

Or. en

Predlog spremembe 65
Daniel Caspary
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) se sklep o izločitvi države upravičenke s 
seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) začne uporabljati eno leto po 
začetku veljavnosti sklepa;

a) se sklep o izločitvi države upravičenke s 
seznama držav upravičenk do GSP v 
skladu s členom 3 in na podlagi 
člena 4(1)(a) začne uporabljati 9 mesecev
po začetku veljavnosti sklepa;

Or. de

Predlog spremembe 66
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
5,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 25 %.

Or. en

Obrazložitev

Skromna znižanja, ki jih predlaga Komisija, povzročajo, da dodatna birokracija, ki jo 
vključujejo zahteve za preferencial, pogosto prevlada nad ugodnostmi, ki jih ti prinašajo.  
Povečanje zmanjšanja na 5,5 odstotnih točk ali 25 % v primeru tekstila bi povečalo vrednost 
preferencialov državam v razvoju, tako bi se jim izplačalo vložiti zahtevek. 

Predlog spremembe 67
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 15 %.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je uvesti poseben spodbujevalni režim, da bi bila trajnostni razvoj in dobro 
upravljanje privlačnejša, zato se znižanja za svilo, volno, bombaž, tekstilna vlakna in vrsto 
tekstila in preprog iz držav, ki ne ratificirajo in izvajajo ustreznih konvencij ZN, zmanjšajo z 
20 % na 15 %. Tudi najmanj razvite države bi od tega imele korist.

Predlog spremembe 68
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

Or. en

Predlog spremembe 69
Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za
3 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

Or. de

Predlog spremembe 70
Vital Moreira

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

Or. en

Predlog spremembe 71
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.
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Or. en

Predlog spremembe 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav in majhnih ter ranljivih držav. Predlog spremembe 
predlaga razširitev preferencialov v korist upravičenk do EBA in GSP+.

Predlog spremembe 73
Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3,5 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

2. Dajatve ad valorem skupne carinske 
tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni 
kot občutljivi izdelki, se znižajo za 
3 odstotne točke. Za izdelke iz 
oddelkov GSP XI(a) in XI(b) to znižanje 
znaša 20 %.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju velikih ugodnosti, ki bodo izhajale iz trgovine, bi moral biti glavni cilj nove 
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uredbe GSP popolno vključevanje malih in ranljivih gospodarstev v svetovno trgovino (in 
zlasti najmanj razvitih držav).  Predlog spremembe predlaga razširitev preferencialov v korist 
upravičenk do EBA in GSP+ in obenem ohranja široko raven velikodušnosti do drugih 
naprednejših držav v razvoju.  

Predlog spremembe 74
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3,5 odstotne točke, se uporabljajo 
navedene preferencialne stopnje dajatev.

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

Or. en

Predlog spremembe 75
Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3,5 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

Or. de
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Predlog spremembe 76
Vital Moreira

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3,5 odstotne točke, se uporabljajo 
navedene preferencialne stopnje dajatev.

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

Or. en

Predlog spremembe 77
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3,5 odstotne točke, se uporabljajo 
navedene preferencialne stopnje dajatev.

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

Or. en

Predlog spremembe 78
Mário David, Cristiana Muscardini
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3,5 odstotne točke, se uporabljajo 
navedene preferencialne stopnje dajatev.

3. Če preferencialne stopnje dajatev, 
izračunane v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 732/2008, za dajatve ad 
valorem skupne carinske tarife, ki se 
uporabljajo na datum začetka veljavnosti te 
uredbe, predvidevajo tarifno znižanje za 
izdelke iz odstavka 2 tega člena za več kot 
3 odstotne točke, se uporabljajo navedene 
preferencialne stopnje dajatev.

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav in majhnih ter ranljivih držav. Predlog spremembe 
predlaga razširitev preferencialov v korist upravičenk do EBA in GSP+.

Predlog spremembe 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tarifni preferenciali iz člena 7 se za 
izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz 
države upravičenke do GSP opustijo, kadar 
povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz 
navedene države upravičenke do GSP v 
Evropsko unijo več kot tri zaporedna leta 
presega prage, navedene v Prilogi VI. 
Pragi se izračunajo kot odstotek skupne 
vrednosti uvoza enakih izdelkov iz vseh 
držav upravičenk do GSP v Evropsko 
unijo.

1. Tarifni preferenciali iz členov 7 in 12 se 
za izdelke iz oddelka s poreklom iz države 
upravičenke opustijo, kadar povprečna 
vrednost uvoza takih izdelkov iz navedene 
države upravičenke v Evropsko unijo več 
kot tri zaporedna leta presega prage, 
navedene v prilogi VI. Pragi se izračunajo 
kot odstotek skupne vrednosti uvoza 
enakih izdelkov iz vseh držav upravičenk 
do GSP v Evropsko unijo.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tarifni preferenciali iz člena 7 se za 
izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz 
države upravičenke do GSP opustijo, kadar 
povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz 
navedene države upravičenke do GSP v 
Evropsko unijo več kot tri zaporedna leta 
presega prage, navedene v Prilogi VI. 
Pragi se izračunajo kot odstotek skupne 
vrednosti uvoza enakih izdelkov iz vseh 
držav upravičenk do GSP v Evropsko 
unijo.

1. Tarifni preferenciali iz členov 7 in 9 se 
za izdelke iz oddelka s poreklom iz države 
upravičenke opustijo, kadar povprečna 
vrednost uvoza takih izdelkov v Evropsko 
unijo več kot tri zaporedna leta presega 
prage, navedene v prilogi VI. Pragi se 
izračunajo kot odstotek skupne vrednosti 
uvoza enakih izdelkov iz vseh držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo.

Or. en

Predlog spremembe 81
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tarifni preferenciali iz člena 7 se za 
izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz 
države upravičenke do GSP opustijo, kadar 
povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz 
navedene države upravičenke do GSP v 
Evropsko unijo več kot tri zaporedna leta 
presega prage, navedene v prilogi VI. Pragi 
se izračunajo kot odstotek skupne vrednosti 
uvoza enakih izdelkov iz vseh držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo.

1. Tarifni preferenciali iz členov 7 in 9 se 
za izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz 
države upravičenke do GSP opustijo, kadar 
povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz 
navedene države upravičenke do GSP v 
Evropsko unijo več kot tri zaporedna leta 
presega prage, navedene v prilogi VI. Pragi 
se izračunajo kot odstotek skupne vrednosti 
uvoza enakih izdelkov iz vseh držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo.

Or. en
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Predlog spremembe 82
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tarifni preferenciali iz člena 7 se za 
izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz 
države upravičenke do GSP opustijo, kadar 
povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz 
navedene države upravičenke do GSP v 
Evropsko unijo več kot tri zaporedna leta 
presega prage, navedene v Prilogi VI. 
Pragi se izračunajo kot odstotek skupne 
vrednosti uvoza enakih izdelkov iz vseh 
držav upravičenk do GSP v Evropsko 
unijo.

1. Tarifni preferenciali iz členov 7 in 9 se 
za izdelke iz oddelka s poreklom iz države 
upravičenke opustijo, kadar povprečna 
vrednost uvoza takih izdelkov v Evropsko 
unijo več kot tri zaporedna leta presega 
prage, navedene v prilogi VI. Pragi se 
izračunajo kot odstotek skupne vrednosti 
uvoza enakih izdelkov iz vseh držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo.

Or. en

Obrazložitev

Gradacija bi se morala še naprej uporabljati tudi za države upravičenke do GSP+.

Predlog spremembe 83
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tarifni preferenciali iz člena 7 se za 
izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz 
države upravičenke do GSP opustijo, kadar 
povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz 
navedene države upravičenke do GSP v 
Evropsko unijo več kot tri zaporedna leta 
presega prage, navedene v Prilogi VI. 
Pragi se izračunajo kot odstotek skupne 
vrednosti uvoza enakih izdelkov iz vseh 
držav upravičenk do GSP v Evropsko 
unijo.

1. Tarifni preferenciali iz členov 7 in 12 se 
za izdelke iz oddelka s poreklom iz države 
upravičenke opustijo, kadar povprečna 
vrednost uvoza takih izdelkov v Evropsko 
unijo več kot tri zaporedna leta presega 
prage, navedene v prilogi VI. Pragi se 
izračunajo kot odstotek skupne vrednosti 
uvoza enakih izdelkov iz vseh držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo.
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Obrazložitev

Gradacija je ključno orodje za spodbujanje konkurenčnosti v manj diverzificiranih in manj 
konkurenčnih državah. Da bi to spodbudili, je Komisija tudi uvedla bolj specifične oddelke 
izdelkov. Tako daje prednost bolje usmerjenemu mehanizmu gradacije. Če izdelki v državi 
upravičenki postanejo konkurenčni na svetovni ravni, vendar zanje še naprej veljajo 
ugodnosti trgovinskih preferencialov, ovirajo možnosti napredovanja manj konkurenčnih 
upravičenk.

Predlog spremembe 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tarifni preferenciali iz člena 7 se za 
izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz 
države upravičenke do GSP opustijo, kadar 
povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz 
navedene države upravičenke do GSP v 
Evropsko unijo več kot tri zaporedna leta 
presega prage, navedene v Prilogi VI. 
Pragi se izračunajo kot odstotek skupne 
vrednosti uvoza enakih izdelkov iz vseh 
držav upravičenk do GSP v Evropsko 
unijo.

1. Tarifni preferenciali iz členov 7 in 9 se 
za izdelke iz oddelka s poreklom iz države 
upravičenke opustijo, kadar povprečna 
vrednost uvoza takih izdelkov v Evropsko 
unijo več kot tri zaporedna leta presega 
prage, navedene v prilogi VI. Pragi se 
izračunajo kot odstotek skupne vrednosti 
uvoza enakih izdelkov iz vseh držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo.

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 85
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je ob vsaki spremembi 
Priloge II v skladu z merili iz člena 4 
pooblaščena, da v skladu s členom 36 
sprejme delegirane akte za spremembo 
Priloge VI, da se prilagodijo pogoji iz 
navedene priloge in se s tem ohrani 
sorazmerno enaka utež gradiranih 
oddelkov izdelkov, kot je opredeljeno v 
odstavku 1.

6. Komisija je ob vsaki spremembi 
priloge II v skladu z merili iz člena 4 
pooblaščena, da v skladu s členom 36 
sprejme delegirane akte za spremembo 
priloge VI, da se prilagodijo pogoji iz 
navedene priloge in se s tem ohrani 
sorazmerno enaka utež gradiranih 
oddelkov izdelkov, kot je opredeljeno v 
odstavku 1 tega člena. Komisija pri teh 
prilagoditvah upošteva tudi zmanjšanje 
celotne vrednosti uvoza v Evropsko unijo 
iz vseh držav upravičenk do GSP v 
obdobju po zadnji prilagoditvi zaradi 
kumuliranega učinka uporabe odstavka 1 
tega člena in erozije preferencialov GSP 
kot posledice dvostranskih in večstranskih 
trgovinskih sporazumov, ki vključujejo 
Evropsko unijo.

Or. en

Obrazložitev

Pogoje gradacije izdelkov je treba prilagoditi, ko se zmanjša celotna vrednost uvoza iz držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo. Treba je upoštevati tudi gradacijo izdelkov in povečan 
pritisk konkurence zaradi dodatnega odprtja trga, ponujenega v dvostranskih in večstranskih 
trgovinskih sporazumih EU s tretjimi državami ali regijami.

Predlog spremembe 86
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je ratificirala vse konvencije iz (b) je ratificirala in dejansko izvaja vse 



AM\889586SL.doc 39/106 PE480.597v01-00

SL

Priloge VIII in najnovejše razpoložljive 
sklepne ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ne razkrivajo resnih napak 
pri učinkovitem izvajanju katere koli 
izmed teh konvencij;

konvencije iz priloge VIII;

Or. en

Obrazložitev

Če je treba najprej odkriti resno napako, je prag za vstop v shemo postavljen prenizko.

Predlog spremembe 87
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
Priloge VIII in najnovejše razpoložljive 
sklepne ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ne razkrivajo resnih napak pri 
učinkovitem izvajanju katere koli izmed 
teh konvencij;

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
priloge VIII brez kakršnih koli zadržkov, 
neskladnih z cilji in nameni teh konvencij, 
ter najnovejše razpoložljive sklepne 
ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ali vsi razpoložljivi dokazi ne 
razkrivajo resnih napak pri učinkovitem 
izvajanju katere koli izmed teh konvencij;

Or. en

Predlog spremembe 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
Priloge VIII in najnovejše razpoložljive 
sklepne ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ne razkrivajo resnih napak pri 
učinkovitem izvajanju katere koli izmed 

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
priloge VIII brez kakršnih koli zadržkov, 
neskladnih z cilji in nameni teh konvencij, 
ter najnovejše razpoložljive sklepne 
ugotovitve ustreznih organov za 
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teh konvencij; spremljanje ali vsi razpoložljivi dokazi ne 
razkrivajo resnih napak pri učinkovitem 
izvajanju katere koli izmed teh konvencij;

Or. en

Predlog spremembe 89
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
priloge VIII in najnovejše razpoložljive 
sklepne ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ne razkrivajo resnih napak pri 
učinkovitem izvajanju katere koli izmed 
teh konvencij;

(b) je ratificirala brez vsebinskih zadržkov 
vse konvencije iz priloge VIII in 
najnovejše razpoložljive sklepne 
ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ne razkrivajo resnih napak pri 
učinkovitem izvajanju katere koli izmed 
teh konvencij;

Or. en

Obrazložitev

Pogoji za upravičenost do  ugodnosti GSP+ v zvezi z "učinkovitim izvajanjem" konvencij 
ostajajo nejasni. Člen 9(b) se nanaša le na “resno napako”, kakor je bila opredeljena v 
najnovejših razpoložljivih ugotovitvah organov za nadzor teh konvencij. Medtem ko ne bi 
smeli zanemariti duha GPS+, bi lahko prišlo do napačne razlage v zvezi z ratifikacijo z 
zadržkom, zlasti ko bi tako izvzetje zajemalo bistvene elemente konvencije.   

Predlog spremembe 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
Priloge VIII in najnovejše razpoložljive 
sklepne ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ne razkrivajo resnih napak pri 

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
priloge VIII brez kakršnih koli zadržkov, 
neskladnih z cilji in nameni teh konvencij, 
ter najnovejše razpoložljive sklepne 
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učinkovitem izvajanju katere koli izmed 
teh konvencij;

ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ali vsi razpoložljivi dokazi ne 
razkrivajo resnih napak pri učinkovitem 
izvajanju katere koli izmed teh konvencij;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 91
David Martin

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je ratificirala vse konvencije iz 
Priloge VIII in najnovejše razpoložljive 
sklepne ugotovitve ustreznih organov za 
spremljanje ne razkrivajo resnih napak 
pri učinkovitem izvajanju katere koli 
izmed teh konvencij;

(b) je ratificirala vse konvencije iz priloge
VIII;

Or. en

Predlog spremembe 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) je odpravila smrtno kazen.
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Or. en

Predlog spremembe 93
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da ob vsaki 
spremembi Priloge II v skladu s členom 36 
sprejme delegirane akte za spremembo 
Priloge VII, da se pregleda prag ranljivosti 
iz odstavka 1(b) Priloge VII in se s tem 
ohrani sorazmerno enaka utež praga 
ranljivosti, kot je izračunan v skladu s 
Prilogo VII.

2. Komisija je pooblaščena, da ob vsaki 
spremembi priloge II v skladu s členom 36 
sprejme delegirane akte za spremembo 
priloge VII, da se pregleda prag ranljivosti 
iz odstavka 1(b) priloge VII in se s tem 
ohrani sorazmerno enaka utež praga 
ranljivosti, kot je izračunan v skladu s 
prilogo VII. Komisija pri pregledovanju 
pragov ranljivosti upošteva tudi 
zmanjšanje celotne vrednosti uvoza v 
Evropsko unijo iz vseh držav upravičenk 
do GSP v obdobju po zadnjem takšnem 
pregledu zaradi kumuliranega učinka 
uporabe člena 8(1) in erozije 
preferencialov GSP kot posledice 
dvostranskih in večstranskih trgovinskih 
sporazumov, v katere je vključena 
Evropska unija.

Or. en

Obrazložitev

Prage ranljivosti je treba prilagoditi, ko se zmanjša celotna vrednost uvoza iz držav 
upravičenk do GSP v Evropsko unijo. Treba je upoštevati tudi gradacijo izdelkov in povečan 
pritisk konkurence zaradi dodatnega odprtja trga, ponujenega v dvostranskih in večstranskih 
trgovinskih sporazumih EU s tretjimi državami ali regijami.

Predlog spremembe 94
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država prosilka predloži Komisiji 
zahtevek v pisni obliki. V zahtevku so 
navedene izčrpne informacije o ratifikaciji 
konvencij iz priloge VIII, poleg tega pa 
vključuje zaveze iz člena 9(1)(c), (d) in (e).

2. Država prosilka predloži Komisiji 
zahtevek v pisni obliki. V zahtevku so 
navedene izčrpne informacije o ratifikaciji 
in učinkovitem izvajanju konvencij iz 
priloge VIII, poleg tega pa vključuje 
zaveze iz člena 9(1)(c), (d) in (e).

Or. en

Obrazložitev

Učinkovita uporaba konvencij se lahko zagotovi le, če se izvajajo po ratifikaciji. Postopki za 
ugotavljanje kršitev na splošno obravnavajo izvajanje, ne le ratifikacijo.

Predlog spremembe 95
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija po preučitvi zahtevka sklene, 
ali bo državi prosilki dodelila posebni 
spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in 
dobro upravljanje.

4. Komisija po preučitvi zahtevka sklene, 
ali bo državi prosilki dodelila posebni 
spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in 
dobro upravljanje. Komisija sprejme sklep 
o začetni upravičenosti na podlagi 
zaključkov in priporočil ustreznih 
organov za spremljanje ter podatkov, ki 
jih posredujejo tretje strani, tudi civilna 
družba, sindikati ali Evropski parlament.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preglednosti in popolnosti bi morali pred sprejetjem sklepa sprejeti in obravnavati 
informacije številnih interesnih skupin.
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Predlog spremembe 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija po preučitvi zahtevka sklene, 
ali bo državi prosilki dodelila posebni 
spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in 
dobro upravljanje.

4. Komisija je po preučitvi zahtevka 
pooblaščena, da sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 36, oblikuje ali spremeni 
prilogo III, da bi državi prosilki dodelila 
posebni spodbujevalni režim za trajnostni 
razvoj in dobro upravljanje ter  dodala to 
državo na seznam držav upravičenk do 
GSP+.

Or. en

Predlog spremembe 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če država upravičenka do GSP+ ne 
izpolnjuje več pogojev iz člena 9(1)(a) ali 
prekliče katero koli od svojih zavez iz 
člena 9(1)(c), (d) in (e), se izloči s seznama 
držav upravičenk do GSP+.

5. Če država upravičenka do GSP+ ne 
izpolnjuje več pogojev iz člena 9(1)(a) ali 
prekliče katero koli od svojih zavez iz 
člena 9(1)(c), (d) in (e),  je Komisija 
pooblaščena, da sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 36 zaradi spremembe 
priloge II, da bi izločila to državo s 
seznama držav upravičenk do GSP+.

Or. en

Predlog spremembe 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je za namene odstavkov 4 in 5 
pooblaščena, da v skladu s členom 36 
sprejme delegirane akte za oblikovanje in 
spremembo Priloge III, da bi državo 
dodala na seznam držav upravičenk do 
GSP+ ali jo s seznama izločila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 99
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija državo prosilko uradno obvesti 
o sklepu, sprejetem v skladu z 
odstavkoma 4 in 5. Če se državi prosilki 
dodeli posebni spodbujevalni režim, se ji 
sporoči datum, s katerim začne navedeni 
sklep veljati.

7. Komisija državo prosilko uradno obvesti 
o sklepu, sprejetem v skladu z odstavkoma 
4 in 5, ter objavi obvestilo v Uradnem listu 
Evropske unije, v katerem sporoči in 
utemelji svojo odločitev. Če se državi 
prosilki dodeli posebni spodbujevalni 
režim, se ji sporoči datum, s katerim začne 
navedeni sklep veljati.

Or. en

Obrazložitev

Eden od ciljev reforme režima GSP bi morala biti večja preglednost.

Predlog spremembe 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija državo prosilko uradno obvesti 
o sklepu, sprejetem v skladu z 
odstavkoma 4 in 5. Če se državi prosilki 
dodeli posebni spodbujevalni režim, se ji 
sporoči datum, s katerim začne navedeni 
sklep veljati.

7. Komisija po spremembi priloge državo 
prosilko uradno obvesti o sklepu, sprejetem 
v skladu z odstavkoma 4 in 5. Če se državi 
prosilki dodeli posebni spodbujevalni 
režim, se ji sporoči datum, s katerim začne 
zadevni delegirani akt veljati.

Or. en

Predlog spremembe 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) stanje učinkovitega izvajanja vsake
konvencije s seznama priloge VIII za 
vsako posamezno državo upravičenko 
GSP+.

Or. en

Predlog spremembe 102
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pri pripravi sklepnih 
ugotovitev v zvezi z učinkovitim 
izvajanjem konvencij iz Priloge VIII oceni 
sklepne ugotovitve in priporočila ustreznih 
organov za spremljanje.

4. Komisija pri pripravi sklepnih 
ugotovitev v zvezi z učinkovitim 
izvajanjem konvencij iz priloge VIII oceni 
sklepne ugotovitve in priporočila ustreznih 
organov za spremljanje ter vse podatke, ki 
so jih poslale tretje strani, tudi civilna 
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družba, sindikati ali Evropski parlament.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja družbenih, okoljskih in upravljavskih standardov mora biti 
preglednejše. Civilna družba, sindikati in Evropski parlament bi morali biti sposobni 
prispevati k postopku spremljanja in ocenjevanja.

Predlog spremembe 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če država upravičenka do GSP+ v 
praksi ne upošteva svojih zavez iz 
člena 9(1)(c), (d) in (e), se posebni 
spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in 
dobro upravljanje začasno prekliče za vse 
ali nekatere izdelke s poreklom iz take 
države upravičenke.

1. Če država upravičenka do GSP+ v 
praksi ne upošteva svojih zavez iz 
člena 9(1)(c), (d) in (e) ali ne izpolnjuje 
svoje obveznosti sodelovanja s Komisijo in 
zagotavlja vseh potrebnih informacij iz 
člena 13(2), se posebni spodbujevalni 
režim za trajnostni razvoj in dobro 
upravljanje začasno prekliče za vse ali 
nekatere izdelke s poreklom iz take države 
upravičenke.

Or. en

Predlog spremembe 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija na podlagi sklepnih 
ugotovitev poročila iz člena 14 ali na 
podlagi razpoložljivih dokazov upravičeno 
sumi, da posamezna država upravičenka do 
GSP+ ne upošteva svojih zavez iz 

3. Če Komisija na podlagi sklepnih 
ugotovitev poročila iz člena 14 ali na 
podlagi razpoložljivih dokazov upravičeno 
sumi, da posamezna država upravičenka do 
GSP+ ne upošteva svojih zavez iz 
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člena 9(1)(c), (d) in (e), v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 38(2) 
sprejme sklep o začetku postopka 
začasnega preklica tarifnih preferencialov, 
zagotovljenih v okviru posebnega 
spodbujevalnega režima za trajnostni 
razvoj in dobro upravljanje. Komisija o 
tem obvesti Evropski parlament in Svet.

člena 9(1)(c), (d) in (e) ali ne izpolnjuje 
svoje obveznosti sodelovanja s Komisijo in 
zagotavlja vseh potrebnih informacij iz 
člena 13(2), v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 38(2) sprejme sklep o 
začetku postopka začasnega preklica 
tarifnih preferencialov, zagotovljenih v 
okviru posebnega spodbujevalnega režima 
za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. 
Komisija o tem obvesti Evropski parlament 
in Svet.

Or. en

Predlog spremembe 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se navedejo razlogi za upravičen sum 
glede neizpolnjevanja zavez države 
upravičenke do GSP+ iz člena 9(1) (c), (d) 
in (e), ki lahko povzroči dvome v zvezi z 
upravičenostjo države do nadaljnjega 
uživanja ugodnosti tarifnih preferencialov, 
zagotovljenih v okviru posebnega
spodbujevalnega režima za trajnostni 
razvoj in dobro upravljanje, ter

(a) se navedejo razlogi za upravičen sum 
glede neizpolnjevanja zavez države 
upravičenke do GSP+ iz člena 9(1) (c), (d) 
in (e) ali izpolnjevanja obveznosti 
sodelovanja s Komisijo in zagotavljanja 
vseh potrebnih informacij iz člena 13(2), 
ki lahko povzroči dvome v zvezi z 
upravičenostjo države do nadaljnjega 
uživanja ugodnosti tarifnih preferencialov, 
zagotovljenih v okviru posebnega 
spodbujevalnega režima za trajnostni 
razvoj in dobro upravljanje,  ter

Or. en

Predlog spremembe 106
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija pridobi vse informacije, za 
katere meni, da so potrebne, med drugim 
sklepne ugotovitve in priporočila ustreznih 
organov za spremljanje. Komisija pri 
oblikovanju svojih sklepnih ugotovitev 
oceni vse ustrezne informacije.

6. Komisija pridobi vse informacije, za 
katere meni, da so potrebne, med drugim 
sklepne ugotovitve in priporočila ustreznih 
organov za spremljanje ter vse podatke, ki 
so jih predložile tretje strani, tudi civilna 
družba, sindikati ali Evropski parlament. 
Komisija pri oblikovanju svojih sklepnih 
ugotovitev oceni vse ustrezne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja družbenih, okoljskih in upravljavskih standardov mora biti 
preglednejše.  Civilni družbi, sindikatom in Evropskemu parlamentu bi morali omogočiti, da 
prispevajo k postopku spremljanja in ocenjevanja.

Predlog spremembe 107
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če Komisija meni, da ugotovitve ne 
upravičujejo začasnega preklica, v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 38(2) 
sprejme sklep o končanju postopka 
začasnega preklica.

8. Če Komisija meni, da ugotovitve ne 
upravičujejo začasnega preklica, v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 38(2) 
sprejme sklep o končanju postopka 
začasnega preklica. Sklep temelji na 
prejetih dokazih, objavi pa se ga 
nemudoma.

Or. en

Obrazložitev

Eden od ciljev reforme režima GSP bi morala biti večja preglednost.



PE480.597v01-00 50/106 AM\889586SL.doc

SL

Predlog spremembe 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Če Komisija sprejme sklep o začasnem 
preklicu, začne ta veljati šest mesecev po 
sprejetju.

10. Če Komisija sprejme sklep o začasnem 
preklicu, začne ta veljati šest mesecev po 
začetku veljavnosti delegiranega akta.

Or. en

Predlog spremembe 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija ugotovi, da so razlogi, ki 
upravičujejo začasni preklic tarifnih 
preferencialov iz člena 15(1), odpravljeni, 
ponovno vzpostavi tarifne preferenciale, 
zagotovljene v okviru posebnega 
spodbujevalnega režima za trajnostni 
razvoj in dobro upravljanje. Komisija je v 
ta namen pooblaščena, da v skladu s 
členom 36 sprejme delegirane akte za 
spremembo Priloge III.

Če Komisija ugotovi, da so razlogi, ki 
upravičujejo začasni preklic tarifnih 
preferencialov iz člena 15(1), odpravljeni, 
je pooblaščena, da sprejme delegirane 
akte v skladu s členom 36, da bi 
spremenila prilogo III in tako ponovno 
vzpostavila tarifne preferenciale, 
zagotovljene v okviru posebnega 
spodbujevalnega režima za trajnostni 
razvoj in dobro upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 110
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država upravičenka, kot je navedena v 
Prilogi I, uživa ugodnosti tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih v okviru 
posebnega režima za najmanj razvite 
države iz člena 1(2)(c), če Združeni narodi 
zadevno državo opredelijo kot najmanj 
razvito državo.

1. Država upravičenka, kot je navedena v 
prilogi I, uživa ugodnosti tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih v okviru 
posebnega režima za najmanj razvite 
države in najmanj razvite regije, če 
Združeni narodi zadevno državo 
opredelijo kot najmanj razvito državo ali 
če je država del najmanj razvite regije iz 
člena 1(2)(c) .

Or. en

Obrazložitev

Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno. GSP v regijah, v 
katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne sme uvesti različnih režimov 
dostopa do trga. Zaradi tega je treba poseben režim za najmanj razvite države razširiti tudi 
na "najmanj razvite regije", pojem "najmanj razvite regije" pa vključiti v člene, ki se nanašajo 
na najmanj razvite države.

Predlog spremembe 111
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država upravičenka, kot je navedena v 
Prilogi I, uživa ugodnosti tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih v okviru 
posebnega režima za najmanj razvite 
države iz člena 1(2)(c), če Združeni narodi 
zadevno državo opredelijo kot najmanj 
razvito državo.

1. Država upravičenka, kot je navedena v 
Prilogi I, uživa ugodnosti tarifnih 
preferencialov, zagotovljenih v okviru 
posebnega režima za najmanj razvite 
države in najmanj razvite regije iz člena 
1(2)(c), če Združeni narodi zadevno državo 
opredelijo kot najmanj razvito državo ali 
če je država del najmanj razvite regije.

Or. en
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Obrazložitev

Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno. GSP v regijah, v 
katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne sme uvesti različnih režimov 
dostopa do trga. Zaradi tega je treba poseben režim za najmanj razvite države razširiti tudi 
na "najmanj razvite regije", pojem "najmanj razvite regije" pa vključiti v člene, ki se nanašajo 
na najmanj razvite države.

Predlog spremembe 112
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Država upravičenka ne uživa 
ugodnosti tarifnih preferencialov, 
zagotovljenih v okviru posebnega režima 
za najmanj razvite države in najmanj 
razvite regije, če skupni izvoz 
proizvedenega blaga na prebivalca te 
države presega 700 USD tri zaporedna 
leta na podlagi podatkov iz poročila o 
industrijskem razvoju Organizacije 
Združenih narodov za industrijski razvoj 
(UNIDO). 

Or. en

Obrazložitev

Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno. GSP v regijah, v 
katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne sme uvesti različnih režimov 
dostopa do trga. Zaradi tega je treba poseben režim za najmanj razvite države razširiti tudi 
na "najmanj razvite regije", pojem "najmanj razvite regije" pa vključiti v člene, ki se nanašajo 
na najmanj razvite države.

Predlog spremembe 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ta seznam redno pregleduje na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
podatkov. Če država upravičenka do EBA 
ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1, 
Komisija sprejme sklep o izločitvi zadevne 
države s seznama držav upravičenk do 
EBA, ki se izvrši po triletnem prehodnem 
obdobju od datuma sprejetja sklepa 
Komisije.

Komisija ta seznam redno pregleduje na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
podatkov. Če država upravičenka do EBA 
ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1, je 
Komisija pooblaščena, da sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 36 
zaradi spremembe priloge IV, da bi 
izločila to državo s seznama držav 
upravičenk do EBA, ki se izvrši po 
triletnem prehodnem obdobju od datuma 
začetka veljavnosti delegiranega akta.

Or. en

Predlog spremembe 114
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ta seznam redno pregleduje na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
podatkov. Če država upravičenka do EBA 
ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1, 
Komisija sprejme sklep o izločitvi zadevne 
države s seznama držav upravičenk do 
EBA, ki se izvrši po triletnem prehodnem 
obdobju od datuma sprejetja sklepa 
Komisije.

Komisija ta seznam redno pregleduje na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
podatkov. Če država upravičenka do EBA 
ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1, 
Komisija sprejme sklep o izločitvi zadevne 
države s seznama držav upravičenk do 
EBA, ki se izvrši po najmanj triletnem 
prehodnem obdobju od datuma sprejetja 
sklepa Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je za namene drugega 
pododstavka odstavka 2 pooblaščena, da v 
skladu s členom 36 sprejme delegirane 
akte za spremembo Priloge IV.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) resne in sistematične kršitve načel iz 
konvencij, ki so navedene v delu A 
Priloge VIII;

(a) resne kršitve načel iz konvencij, ki so 
navedene v delu A Priloge VIII;

Or. en

Obrazložitev

Zelo težko je poiskati splošno veljavno opredelitev besede „sistematično“, zato jo je zaradi 
jasnosti bolje izpustiti.

Predlog spremembe 117
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) resnih in sistematičnih nepoštenih 
trgovinskih praks, vključno s takimi, ki 
prizadenejo dobavo surovin ter negativno 
vplivajo na industrijo Unije in jih država 
upravičenka ne preprečuje. Uporaba tega 
člena glede nepoštenih trgovinskih praks, 

črtano
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ki so prepovedane ali proti katerim je 
mogoče ukrepati na podlagi sporazumov 
STO, temelji na ustrezni predhodni 
odločitvi pristojnega organa STO;

Or. en

Obrazložitev

Pogojevanje z gospodarsko politiko ne sme biti del GSP. V celoti je treba spoštovati pravico 
držav v razvoju, da urejajo dobavo surovin v skladu z javnim interesom.

Predlog spremembe 118
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) resnih in sistematičnih nepoštenih 
trgovinskih praks, vključno s takimi, ki
prizadenejo dobavo surovin ter negativno 
vplivajo na industrijo Unije in jih država 
upravičenka ne preprečuje. Uporaba tega 
člena glede nepoštenih trgovinskih praks, 
ki so prepovedane ali proti katerim je 
mogoče ukrepati na podlagi sporazumov 
STO, temelji na ustrezni predhodni 
odločitvi pristojnega organa STO;

(d) resnih nepoštenih trgovinskih praks, ki 
negativno vplivajo na industrijo Unije in 
jih država upravičenka ne preprečuje 
Uporaba tega člena glede nepoštenih 
trgovinskih praks, ki so prepovedane ali 
proti katerim je mogoče ukrepati na 
podlagi sporazumov STO, temelji na 
ustrezni predhodni odločitvi pristojnega 
organa STO;

Or. en

Obrazložitev

Države v razvoju, ki so deležne prednosti trgovinskih preferencialov EU, morajo imeti 
možnost uporabe svojih surovin za lasten razvoj. 

Predlog spremembe 119
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (d)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) resnih in sistematičnih nepoštenih 
trgovinskih praks, vključno s takimi, ki 
prizadenejo dobavo surovin ter negativno 
vplivajo na industrijo Unije in jih država 
upravičenka ne preprečuje. Uporaba tega 
člena glede nepoštenih trgovinskih praks, 
ki so prepovedane ali proti katerim je 
mogoče ukrepati na podlagi sporazumov 
STO, temelji na ustrezni predhodni 
odločitvi pristojnega organa STO;

(d) resnih in sistematičnih nepoštenih 
trgovinskih praks, vključno s takimi, ki 
prizadenejo dobavo surovin ter negativno 
vplivajo na proizvajalce iz Unije in jih 
država upravičenka ne preprečuje. Uporaba 
tega člena glede nepoštenih trgovinskih 
praks, ki so prepovedane ali proti katerim 
je mogoče ukrepati na podlagi sporazumov 
STO, temelji na ustrezni predhodni 
odločitvi pristojnega organa STO;

Or. en

Obrazložitev

Izrecna navedba proizvajalcev iz EU (kot v zaščitni klavzuli) namesto industrije EU.

Predlog spremembe 120
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) resne in sistematične kršitve ciljev, ki 
so jih določile regionalne ribiške 
organizacije, ali morebitnih mednarodnih 
ureditev za ohranjanje in upravljanje 
ribolovnih virov, katerih članica je 
Evropska unija.

(e) resne kršitve ciljev, ki so jih določile 
regionalne ribiške organizacije, ali 
morebitnih mednarodnih ureditev za 
ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, 
katerih članica je Evropska unija.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje iz preteklosti pričajo o tem, da utegne biti težavno dokazati, da je prišlo do resnih 
kršitev, ki so bile tudi sistematične, zato ostajajo nekaznovane.  S tem predlogom spremembe 
se želi zagotoviti, da bi imele resne kršitve odslej tudi posledice.

Predlog spremembe 121
Keith Taylor
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) resne in sistematične kršitve ciljev, ki 
so jih določile regionalne ribiške 
organizacije, ali morebitnih mednarodnih 
ureditev za ohranjanje in upravljanje 
ribolovnih virov, katerih članica je 
Evropska unija.

(e) resne kršitve ciljev, ki so jih določile 
regionalne ribiške organizacije, ali 
morebitnih mednarodnih ureditev za 
ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, 
katerih članica je Evropska unija.

Or. en

Obrazložitev

Zelo težko je poiskati splošno veljavno opredelitev besede „sistematično“, zato jo je zaradi 
jasnosti bolje izpustiti.

Predlog spremembe 122
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) na področju zaščite živali resne 
kršitve Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z 
dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri 
usmrtitvi in/ali Uredbe Sveta (ES) št. 
1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti 
živali med prevozom in postopki, 
povezanimi z njim.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita živali je trdno zasidrana v politiki EU.
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Predlog spremembe 123
Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) na področju zaščite živali resne 
kršitve Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z 
dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri 
usmrtitvi in/ali Uredbe Sveta (ES) št. 
1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti 
živali med prevozom in postopki, 
povezanimi z njim.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita živali je trdno zasidrana v politiki EU.

Predlog spremembe 124
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) na področju zaščite živali resne 
kršitve Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z 
dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri 
usmrtitvi in/ali Uredbe Sveta (ES) št. 
1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti 
živali med prevozom in postopki, 
povezanimi z njim.

Or. en

Predlog spremembe 125
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
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v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija obravnava vloge Evropskega 
parlamenta ali tretjih strani, tudi 
sindikatov in civilne družbe, v zvezi z 
domnevno kršitvijo člena 19(1). 

Or. en

Obrazložitev

Za povečanje preglednosti mora biti mogoče sprejemati podatke številnih zainteresiranih 
strani.

Predlog spremembe 126
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. V obeh primerih iz odstavkov 9 in 10 
odločitev temelji na podlagi prejetih 
dokazov in se nemudoma objavi. 

Or. en

Obrazložitev

V vseh fazah je treba zagotoviti preglednost postopka.

Predlog spremembe 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Če Komisija sprejme sklep o začasnem 
preklicu, začne sklep veljati šest mesecev 
po sprejetju.

11. Če Komisija sprejme sklep o začasnem 
preklicu, začne sklep veljati šest mesecev 
po začetku veljavnosti delegiranega akta.

Or. en

Predlog spremembe 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija ugotovi, da so razlogi, ki 
upravičujejo začasni preklic tarifnih 
preferencialov iz člena 19(1), odpravljeni, 
ponovno vzpostavi tarifne preferenciale, 
zagotovljene v okviru preferencialnih 
režimov iz člena 1(2). Komisija je v ta 
namen pooblaščena, da v skladu s 
členom 36 sprejme delegirane akte za 
spremembo prilog II, III ali IV, kot je 
ustrezno.

Če Komisija ugotovi, da so razlogi, ki 
upravičujejo začasni preklic tarifnih 
preferencialov iz člena 19(1), odpravljeni, 
je pooblaščena, da v skladu s členom 36 
sprejme delegirane akte za spremembo 
prilog II, III ali IV, kot je ustrezno, da 
ponovno vzpostavi tarifne preferenciale, 
zagotovljene v okviru preferencialnih 
režimov iz člena 1(2).

Or. en

Predlog spremembe 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Obdobje začasnega preklica ni daljše od 
šestih mesecev. Komisija po izteku tega 
obdobja v skladu z nujnim postopkom iz 
člena 38(4) sklene, ali bo začasni preklic 
končala ali pa bo obdobje začasnega 
preklica podaljšala.

6. Obdobje začasnega preklica ni daljše od 
šestih mesecev. Komisija najpozneje po 
izteku tega obdobja v skladu z nujnim 
postopkom iz člena 38(4) sklene, ali bo 
začasni preklic končala ali pa bo obdobje 
začasnega preklica podaljšala.
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Or. en

Predlog spremembe 130
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 36 sprejme delegirane akte za 
določitev pravil glede postopka za sprejetje 
splošnih zaščitnih ukrepov, zlasti glede 
rokov, pravic pogodbenic, zaupnosti, 
razkritja, preveritvenih obiskov in 
pregleda.

4. Pravila glede postopka za sprejetje 
splošnih zaščitnih ukrepov, zlasti glede 
rokov, pravic pogodbenic, zaupnosti, 
razkritja, preveritvenih obiskov in 
pregledov, se določijo z rednim 
zakonodajnim postopkom.

Or. en

Obrazložitev

Pravila glede postopka za sprejetje splošnih zaščitnih ukrepov določijo sozakonodajalci, zato 
ni potrebe, da bi ta pooblastila prenesli na Komisijo.

Predlog spremembe 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preiskava, vključno s stopnjami 
postopka iz členov 25, 26 in 27, se konča v 
12 mesecih po njenem začetku.

4. Preiskava, vključno s stopnjami 
postopka iz členov 25, 26 in 27, se konča v 
osmih mesecih po njenem začetku.

Or. en
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Predlog spremembe 132
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preiskava, vključno s stopnjami 
postopka iz členov 25, 26 in 27, se konča v 
12 mesecih po njenem začetku.

4. Preiskava, vključno s stopnjami 
postopka iz členov 25, 26 in 27, se konča v 
šestih mesecih po njenem začetku. Ta rok 
se lahko podaljša za dodatne tri mesece v 
izjemnih okoliščinah, kot na primer ob 
vključitvi nenavadno visokega števila 
udeleženih strani ali v primeru zapletenih 
tržnih razmer. Komisija uradno obvesti 
vse zainteresirane strani o vsakršnem 
tovrstnem podaljšanju in pojasni razloge, 
ki so pripeljali do takšnega podaljšanja.

Or. es

Obrazložitev

Dvanajst mesecev je predolgo obdobje. Obdobje šestih mesecev, skupaj z možnostjo 
podaljšanja za tri mesece v izjemnih okoliščinah, se zdi bolj primerno.

Predlog spremembe 133
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi ustrezno utemeljenih nujnih 
razlogov v zvezi s poslabšanjem 
gospodarskega in/ali finančnega položaja 
proizvajalcev Evropske unije, ki bi ga bilo 
težko izboljšati, je Komisija pooblaščena, 
da v skladu z nujnim postopkom iz 
člena 38(4) takoj sprejme ustrezne 
izvedbene akte za ponovno uvedbo 
običajnih dajatev skupne carinske tarife za 
obdobje največ 12 mesecev.

Zaradi ustrezno utemeljenih nujnih 
razlogov v zvezi s poslabšanjem 
gospodarskega in/ali finančnega položaja 
proizvajalcev Evropske unije, in ko 
zamuda pri izvajanju začasnih zaščitnih 
ukrepov lahko povzroči resno škodo, ki bi 
jo bilo težko izboljšati, je Komisija 
pooblaščena, da v skladu z nujnim 
postopkom iz člena 38(4) takoj sprejme 
ustrezne izvedbene akte za ponovno 
uvedbo običajnih dajatev skupne carinske 
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tarife za obdobje največ 12 mesecev.

Or. es

Predlog spremembe 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, 
da pogoji iz člena 22(1) niso izpolnjeni, 
Komisija v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 38(3) sprejme sklep, s 
katerim konča preiskavo in postopek. Tak 
sklep se objavi v Uradnem listu Evropske 
unije. Preiskava se šteje za končano, če se 
v rokih iz člena 24(4) ne objavi noben 
sklep, pri čemer morebitni nujni 
preventivni ukrepi samodejno prenehajo 
veljati.

Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, 
da pogoji iz člena 22(1) niso izpolnjeni, 
Komisija v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 38(3) sprejme sklep, s 
katerim konča preiskavo in postopek. Tak 
sklep se objavi v Uradnem listu Evropske 
unije. Preiskava se šteje za končano, če se 
v rokih iz člena 24(4) ne objavi noben 
sklep, pri čemer morebitni nujni 
preventivni ukrepi samodejno prenehajo 
veljati.

Or. en

Predlog spremembe 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v določbe oddelka I tega 
poglavja Komisija 1. januarja vsako leto na 
lastno pobudo in v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 38(2) ukine tarifne 
preferenciale iz členov 7 in 13 za izdelke iz 
oddelka GSP 11(b) ali izdelke, ki spadajo v 
oznake kombinirane nomenklature 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 in 38249097, kadar 
uvoz takih izdelkov, navedenih v Prilogi V 

1. Brez poseganja v določbe oddelka I tega 
poglavja Komisija 1. januarja vsako leto na 
lastno pobudo in v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 38(2) ukine tarifne 
preferenciale iz členov 7 in 12 za izdelke iz 
oddelkov GSP 11(a) in 11(b) ali izdelke, ki 
spadajo v oznake kombinirane 
nomenklature 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000 in 
38249097, kadar uvoz takih izdelkov, 
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ali IX, kot je ustrezno, izhaja iz države 
upravičenke in se njegova skupna vrednost:

navedenih v Prilogi V ali IX, kot je 
ustrezno, izhaja iz države upravičenke in se 
njegova skupna vrednost:

Or. it

Predlog spremembe 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 10 % ali

Or. it

Predlog spremembe 137
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 12,5 % ali

Or. en

Predlog spremembe 138
Vital Moreira

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 12,5 % ali

Or. en

Predlog spremembe 139
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 12,5 % ali

Or. en

Predlog spremembe 140
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 12,5 % ali

Or. en

Obrazložitev

Letno povečanje obsega uvoza za 15 % bi evropski industriji povzročilo škodo, ki bi jo bilo 
domala nemogoče nadomestiti z zaščitnimi ukrepi.
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Predlog spremembe 141
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 12,5 % ali

Or. en

Predlog spremembe 142
Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 12,5 % ali

Or. en

Obrazložitev

Povečanje obsega uvoza za 15 % v enem letu je zelo visoko. Ob tej stopnji bi industrija EU 
utrpela škodo, ki bi jo bilo domala nemogoče nadomestiti z zaščitnimi ukrepi.

Predlog spremembe 143
Mário David

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 15 % ali

(a) v primerjavi s predhodnim koledarskim 
letom količinsko (po obsegu) poveča za 
vsaj 12,5 % ali
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Or. en

Obrazložitev

Menimo, da je 15-odstotno povečanje obsega uvoza v enem letu previsoko. Ob tej stopnji bi 
bil negativen vpliv na industrijo EU tolikšen, da bi ga bilo domala nemogoče uravnotežiti z 
zaščitnimi ukrepi.

Predlog spremembe 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) pri izdelkih iz oddelka GSP 11(b) 
preseže delež iz odstavka 2 Priloge VI 
vrednosti izdelkov iz oddelka GSP 11(b), 
ki jih Evropska unija uvozi iz vseh držav in 
ozemelj iz Priloge I v katerem koli 12-
mesečnem obdobju.

b) pri izdelkih iz oddelkov GSP 11(a) in
11(b) preseže delež iz odstavka 2 
Priloge VI vrednosti izdelkov iz oddelkov
GSP 11(a) in 11(b), ki jih Evropska unija 
uvozi iz vseh držav in ozemelj iz Priloge II
v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

Or. it

Predlog spremembe 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 6 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

Or. it

Predlog spremembe 146
Pablo Zalba Bidegain
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Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih
povprečna vrednost izvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge V ali IX, kot je 
ustrezno, v obdobju treh zaporednih let ne 
presega 8 % skupne vrednosti uvoza v 
Evropsko unijo enakih proizvodov, ki 
prihajajo iz vseh držav upravičenk do 
GSP.

Or. es

Obrazložitev

Iz predloga Komisije se ne da jasno razbrati, ali je osnova za izračun odstotka celota uvoza 
EU oziroma samo količina uvoza iz preferencialnega režima kot v trenutno veljavni uredbi.

Predlog spremembe 147
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 6 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

Or. en

Predlog spremembe 148
Vital Moreira

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 6 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

Or. en

Predlog spremembe 149
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 6 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

Or. en

Predlog spremembe 150
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 4 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

Or. en
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Obrazložitev

V meji 8 % je zajet precejšen delež uvoza Evropske unije, za katerega velja shema, čeprav se 
uporablja le za nekaj najpomembnejših izdelkov. Zaščitno klavzulo bi bilo treba okrepiti z 
znižanjem meje z 8 % na 4 %.

Predlog spremembe 151
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 4 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

Or. en

Predlog spremembe 152
Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ustreznih izdelkov v iz člena 29(1) ne 
presega 6 % celotnega uvoza enakih
izdelkov iz Priloge V ali IX, kot je 
ustrezno, ki ga opravi Evropska unija

Or. en

Obrazložitev

V meji 8 % je zajet precejšen delež uvoza Evropske unije, za katerega velja shema, čeprav se 
uporablja le za nekaj najpomembnejših izdelkov. Zaščitno klavzulo bi bilo treba okrepiti z 
znižanjem meje z 8 % na 6 %. Predlog spremembe pojasnjuje tudi, da je treba pogoje za 
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uporabo zaščitnih klavzul za določene izdelke vezati na objektivne motnje, ki jih povzročajo ti 
izdelki, ne pa na svetovne trgovinske trende, ki zajemajo blago, nepovezano z motnjami. 

Predlog spremembe 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 8 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za države 
upravičenke do EBA niti za države, katerih 
delež ne presega 6 % uvoza izdelkov iz 
Priloge V ali IX, kot je ustrezno, ki ga 
opravi Evropska unija.

Or. en

Obrazložitev

Zaščitna klavzula ne velja za države, za katere delež ne presega 8 % izdelkov iz Priloge V ali 
IX, ki jih uvozi Evropska unija. Zato posebna zaščitna klavzula velja le za nekaj 
najpomembnejših izdelkov, ki se uvozijo. Menimo, da je treba okrepiti varovalo ter z 
zmanjšanjem meje iz člena 29(2) z 8 % na 6 % razširiti obseg držav/izdelkov.

Predlog spremembe 154
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Država v razvoju znotraj posamezne 
najmanj razvite regije se v smislu člena 
67(a) Uredbe (EGS) št. 2454/93 opredeli 
kot „država upravičenka“.

Or. en
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Obrazložitev

Regionalno povezovanje je za najmanj razvite države izjemno pomembno.

Predlog spremembe 155
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Najmanj razvita regija velja za 
regionalno skupino, kot je opredeljeno v 
členu 67(k) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Or. en

Obrazložitev

GSP v regijah, v katerih večina članic sodi med najmanj razvite države, ne sme uvesti 
različnih režimov dostopa do trga in kumulacije pravil o poreklu. Zaradi tega je treba 
posebni režim za najmanj razvite države razširiti tudi na "najmanj razvite regije", znotraj teh 
regij pa dovoliti kumulacijo porekla.

Predlog spremembe 156
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice Komisiji vsak mesec 
pošljejo podatke o količinah in vrednostih 
izdelkov, ki so bili sproščeni v prosti 
promet v okviru tarifnih preferencialov, in 
sicer najpozneje tri mesece po taki 
sprostitvi.

5. Države članice Komisiji vsak mesec 
pošljejo podatke o količinah in vrednostih 
izdelkov, ki so bili sproščeni v prosti 
promet v okviru tarifnih preferencialov, in 
sicer najpozneje tri mesece po taki 
sprostitvi. Komisija mora predložiti 
poročilo s temi podatki Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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Or. es

Predlog spremembe 157
Emilio Menéndez del Valle

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice Komisiji vsak mesec 
pošljejo podatke o količinah in vrednostih 
izdelkov, ki so bili sproščeni v prosti 
promet v okviru tarifnih preferencialov, in 
sicer najpozneje tri mesece po taki 
sprostitvi.

5. Države članice Komisiji vsak mesec 
pošljejo podatke o količinah in vrednostih 
izdelkov, ki so bili sproščeni v prosti 
promet v okviru tarifnih preferencialov, in 
sicer najpozneje tri mesece po taki 
sprostitvi. S temi podatki bi morala 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
državam članicam vsake tri mesece 
posredovati poročilo.

Or. es

Predlog spremembe 158
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 in 22 se podeli za 
nedoločen čas od začetka veljavnosti te 
uredbe.

2. Pooblastilo iz členov 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19 in 20 se podeli za nedoločen 
čas od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev besedila predlogu spremembe k členu 22(4).
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Predlog spremembe 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
odstavka 2, začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne ugovarjata 
ali če sta pred iztekom tega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
ugovarjala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

4. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
odstavka 2, začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v šestih 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne ugovarjata 
ali če sta pred iztekom tega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
ugovarjala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 160
Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
odstavka 2, začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne ugovarjata 
ali če sta pred iztekom tega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
ugovarjala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

4. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
odstavka 2, začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne ugovarjata 
ali če sta pred iztekom tega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
ugovarjala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za tri mesece.

Or. de
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Predlog spremembe 161
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega 
člena, začnejo veljati takoj in se 
uporabljajo do vložitve ugovora v skladu z 
odstavkom 2. V uradnem obvestilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu v zvezi z 
delegiranim aktom, sprejetim v skladu s 
tem členom, se navedejo razlogi za 
uporabo nujnega postopka.

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega 
člena, začnejo veljati dva meseca po 
uradnem obvestilu, ki ga prejmeta 
Evropski parlament in Svet, in se 
uporabljajo do vložitve ugovora v skladu z 
odstavkom 2. V uradnem obvestilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu v zvezi z 
delegiranim aktom, sprejetim v skladu s 
tem členom, se navedejo razlogi za 
uporabo nujnega postopka.

Or. en

Obrazložitev

Da bi obema državama partnericama in evropskim uvoznikom prihranili zmedo in zaplete, 
delegirani akti začnejo veljati šele, ko je jasno, da jima noben od sozakonodajalcev ne 
ugovarja.

Predlog spremembe 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 
v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

4. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 
v povezavi s členom 4 navedene uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 163
Pablo Zalba Bidegain
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Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Svetu in Evropskemu parlamentu 
vsaki dve leti predloži poročilo o učinkih 
sheme, ki zajema zadnje dvoletno obdobje
in vse preferencialne režime iz člena 1(2).

1. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži letno poročilo o uporabi in 
izvajanju te uredbe. Poročilo zajema vse 
preferencialne režime iz člena 1(2),
vključno z obveznostmi, ki zadevajo ovire 
za trgovino, in predstavi povzetek 
statističnih podatkov ter razvoj trgovine z 
državami upravičenkami in ozemlji.

2. Odbor za splošne preferenciale in 
Evropski parlament na podlagi poročila 
preučita učinke sheme. Evropski 
parlament lahko Komisijo povabi na sejo 
svojega pristojnega odbora, da bi 
predstavila in pojasnila morebitna 
vprašanja, povezana z izvajanjem te 
uredbe.
3. Komisija poročilo objavi najpozneje 
šest mesecev po predložitvi odboru za 
splošne preferenciale in Evropskemu 
parlamentu.

Or. es

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da so v uredbi jasno določene obveznosti poročanja Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Shema se uporablja osem let od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en



AM\889586SL.doc 77/106 PE480.597v01-00

SL

Predlog spremembe 165
Keith Taylor

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

S-1a 02 0208 90 70 Žabji kraki NO

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

S-1a 02 črtano črtano črtano

Or. en

Obrazložitev

Pridelava žabjih krakov slovi po krutosti, zato ne bi smela biti deležna prednosti statusa 
neobčutljivosti in biti posledično oproščena tarif. 

Predlog spremembe 166
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/ne
občutljivost

S-1a 02 0208 90 70 Žabji kraki NO

Predlog spremembe Parlamenta
Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/ne

občutljivost
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S-1a 02 0208 90 70 Žabji kraki O

Or. en

Obrazložitev

Pridelava žabjih krakov slovi po krutosti, zato ne bi smela biti deležna prednosti statusa 
neobčutljivosti in biti posledično oproščena tarif. 

Predlog spremembe 167
Vital Moreira

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivo
st/neobčutl
jivost

S-1b 03 ex Poglavje 3
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 0301 10 90

O

S-2a 06 ex Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje, razen 
izdelkov iz tarifne podštevilke 
0604 91 40

O

S-6a 29 ex 2905

Aciklični alkoholi in njihovi 
halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo 
derivati, razen izdelkov iz tarifne 
podštevilke 2905 45 00 ter izdelkov 
iz tarifnih podštevilk 2905 43 00 in 
2905 44

O

S-11b 62 Poglavje 62 Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, nepleteni ali nekvačkani O

S-12a 64 Poglavje 64 Obutev, gamaše in podobni izdelki; 
deli teh izdelkov O

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/neo
bčutljivost

S-1b 03 ex Poglavje 3 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz

O
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tarifnih podštevilk 0301 10 90, 0304 
29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 in 
0307 59 10

S-2a 06 ex Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje, razen 
izdelkov iz tarifnih podštevilk 0604 
91 40, 0602 10 90 in 0603 11 00

O

S-6a 29 ex 2905

Aciklični alkoholi in njihovi 
halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo 
derivati, razen izdelkov iz tarifne 
podštevilke 2905 45 00 ter izdelkov 
iz tarifnih podštevilk 2905 11 00, 
2905 43 00 in 2905 44

O

S-11b 62 Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, nepleteni ali nekvačkani, 
razen izdelkov iz tarifne podštevilke 
6212 10 90

O

S-12a 64 Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; 
deli teh izdelkov, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 6403 99 96 in 
6403 99 98

O

Or. en

Predlog spremembe 168
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivo
st/neobčutl
jivost

ex Poglavje 3
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 0301 10 90

O
S-1b 03

0301 10 90 Žive okrasne prosto morske ribe NO

ex Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje, razen 
izdelkov iz tarifne podštevilke 
0604 91 40

O
S-2a 06

0604 91 40 Veje iglavcev, sveže NO

S-6a 29
ex 2905 Aciklični alkoholi in njihovi 

halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo 
O
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derivati, razen izdelkov iz tarifne 
podštevilke 2905 45 00 ter izdelkov 
iz tarifnih podštevilk 2905 43 00 in 
2905 44

29054500 Glicerol NO

S-11b 62 Poglavje 62 Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, nepleteni ali nekvačkani O

S-12a 64 Poglavje 64 Obutev, gamaše in podobni izdelki; 
deli teh izdelkov

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/neo
bčutljivost

S-1b 03 ex Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 0301 10 90 ter 
izdelkov iz tarifnih podštevilk 0304 
29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 in 
0307 59 10

O

0301 10 90 Žive okrasne prosto morske ribe NO

S-2a 06 ex Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje, razen 
izdelkov iz tarifnih podštevilk 0604 
91 40 in izdelkov iz tarifnih 
podštevilk 0602 10 90 in 0603 11 00

O

0604 91 40 Veje iglavcev, sveže NO

ex 2905
Aciklični alkoholi in njihovi 
halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo 
derivati, razen  

O

izdelkov iz tarifne podštevilke 2905 
45 00 ter izdelkov iz tarifnih 
podštevilk 2505 11 00, 2905 43 00 
in 2905 44

S-6a 29

29054500 Glicerol NO

S-11b 62 Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, nepleteni ali nekvačkani, 
razen izdelkov iz tarifne podštevilke 
6212 10 90

O

S-12a 64 Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; 
deli teh izdelkov, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 6403 99 96 in 
6403 99 98

Or. en
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Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med 
upravičenkami do GSP in EBA pri ključnih izdelkih, ki jih te države izvozijo v EU. Predlog 
spremembe želi iz Priloge V izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, za katere je preferencialna stopnja (GSP-EBA) nižja od 6 % (sklepati je 
mogoče, da za višje vrednosti preferencialna stopnja upravičenkam do EBA zagotavlja 
zadostno konkurenčno prednost). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo 
z ostro konkurenco držav GSP.

Predlog spremembe 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivo
st/neobčutl
jivost

ex Poglavje 3
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz tarifne 
podštevilke 0301 10 90

O
S-1b 03

0301 10 90 Žive okrasne prosto morske ribe NO

ex Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, 
korenine in podobno; rezano cvetje in 
okrasno listje, razen izdelkov iz tarifne 
podštevilke 0604 91 40

O
S-2a 06

0604 91 40 Veje iglavcev, sveže NO

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/neo
bčutljivost

ex Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz tarifnih 
podštevilk 0301 10 90 ter izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 0304 29 01, 0306 13 
50, 0306 13 80 in 0307 59 10

O
S-1b 03

0301 10 90 Žive okrasne prosto morske ribe NO

S-2a 06 ex Poglavje 6
Živo drevje in druge rastline; čebulice, 
korenine in podobno; rezano cvetje in 
okrasno listje, razen izdelkov iz tarifnih 
podštevilk 0604 91 40 in izdelkov iz 

O
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tarifnih podštevilk 0602 10 90 in 0603 11 
00

0604 91 40 Veje iglavcev, sveže NO

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med 
upravičenkami do GSP in EBA pri ključnih izdelkih, ki jih te države izvozijo v EU. Predlog 
spremembe želi iz Priloge V izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, za katere je preferencialna stopnja (GSP-EBA) nižja od 6 % (sklepati je 
mogoče, da za višje vrednosti preferencialna stopnja upravičenkam do EBA zagotavlja 
zadostno konkurenčno prednost). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo 
z ostro konkurenco držav GSP. 

Predlog spremembe 170
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka 
KN Poimenovanje

Občutljivo
st/neobčutl
jivost

S-2a 06 ex Poglavje 
6

Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje, razen 
izdelkov iz tarifne podštevilke 
0604 91 40

O

S-4b 18 Poglavje 
18 Kakav in kakavovi izdelki O

S-4c 24 Poglavje 
24

Tobak in izdelani tobačni 
nadomestki O

S-6a 38 ex Poglavje 
39

Plastične mase in proizvodi iz 
plastičnih mas, razen izdelkov iz 
tarifnih številk 3901, 3902, 3903 in 
3904, tarifnih podštevilk 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 in 3907 99, 
tarifnih številk 3908 in 3920 ter 
tarifnih podštevilk 3921 90 10 in 
3923 21 00

NO

S-11a 52 Poglavje 
52 Bombaž O
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S-11b 61
Poglavje 
61

Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, pleteni ali kvačkani O

S-16 85 ex Poglavje 
85

Električni stroji in oprema ter 
njihovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka, aparati za 
snemanje in reprodukcijo 
televizijske slike in zvoka, deli in 
pribor za te izdelke, razen izdelkov 
iz tarifnih podštevilk 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 
8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 
8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 
do 8519 89 19, tarifnih številk 8521, 
8525 in 8527, tarifnih podštevilk 
8528 49, 8528 59 in 8528 69 do 
8528 72, tarifne številke 8529 in 
tarifnih podštevilk 8540 11 in 
8540 12

NO

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/neo
bčutljivost

ex Poglavje 6 Živo drevje in druge rastline; čebulice, 
korenine in podobno; rezano cvetje in 
okrasno listje, razen izdelkov iz tarifnih 
podštevilk 0603 12 00 in  0604 91 40

OS-2a 06

0603 12 00 Rezani nageljni in cvetni brsti nageljnov, 
sveži, primerni za šopke ali za okras

NO

ex Poglavje 18 Kakav in kakavovi izdelki, razen izdelkov 
iz tarifne podštevilke 1804 00 00

OS-4b 18

18040000 Kakavovo maslo, mast in olje NO

ex Poglavje 24 Tobak in izdelani tobačni nadomestki, 
razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2401 
10 60

OS-4c 24

24011060 Na soncu sušen tobak orientalskega tipa, 
ne razpecljan

NO

S-6a 38 ex Poglavje 39 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih 
mas, razen izdelkov iz tarifnih številk 
3901, 3902, 3903 in 3904, tarifnih 
podštevilk 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 in 3907 99, tarifnih številk 
3908 in 3920 ter tarifnih podštevilk 
3921 90 10 in 3923 21 00

NO

S-11a 52 ex Poglavje 52 Bombaž, razen izdelkov iz tarifne O



PE480.597v01-00 84/106 AM\889586SL.doc

SL

podštevilke 5205 12 00

5205 12 00 Enojna bombažna preja, iz nečesanih 
vlaken, ki vsebuje 85 ali več mas. % 
bombaža, meri manj kot 714,29 
deciteksov, vendar ne manj kot 232,56 
deciteksov (metrične številke nm več kot 
14 in do vključno 43), nepripravljena za 
prodajo na drobno

NO

ex Poglavje 61 Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, 
pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 6107 11 00, 6108 21 
00 in 6108 22 00

O

6107 11 00 Moške ali fantovske spodnjice ter 
bombažne spodnjice, pletene ali kvačkane

NO

6108 21 00 Ženske ali dekliške spodnjice in 
bombažne spodnjice, pletene ali kvačkane

NO

S-11b 61

6108 22 00 Ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice 
iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane

NO

S-16 85 ex Poglavje 85 Električni stroji in oprema ter njihovi deli; 
aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, 
aparati za snemanje in reprodukcijo 
televizijske slike in zvoka, deli in pribor 
za te izdelke, razen izdelkov iz tarifnih 
podštevilk 8516 50 00, 8517 69 39, 
8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 
8519 30, 8519 81 11 do 8519 81 45, 
8519 81 85, 8519 89 11 do 8519 89 19, 
tarifnih številk 8521 10, 8525 in 8527, 
tarifnih podštevilk 8528 49, 8528 59 in 
8528 69 do 8528 72, tarifne številke 8529 
in tarifnih podštevilk 8540 11 in 8540 12

NO

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo možnosti za razširitev tako obsega kot natančnosti seznama proizvodov.  S tem bi 
povečali razvojni potencial in vrednost preferencialov, ki so na voljo državam v razvoju.  
Izdelki so bili posebej izbrani tako, da bi preprečili negativne učinke najmanj razvitih držav in 
industrije EU.

Predlog spremembe 171
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivos
t/neobčutlji
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vost

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacije, sveže ali suhe, oluščene ali 
neoluščene NO

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinjole, sveže ali suhe, oluščene ali 
neoluščene NO

S-2b 07 08 0805 40 00 Grenivke, vključno pomelo, sveže ali suhe NO

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivos
t/neobčutlji
vost

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistacije, sveže ali suhe, oluščene ali 
neoluščene O

S-2b 07 08 0802 90 50 Pinjole, sveže ali suhe, oluščene ali 
neoluščene O

S-2b 07 08 0805 40 00 Grenivke, vključno pomelo, sveže ali suhe O

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bo koristil proizvajalcem iz Grčije, s Cipra ter iz Italije in Španije. Med 
državami GSP, na katere bo vplival, pa sta Kitajska in Iran.

Predlog spremembe 172
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivo
st/neobčutl
jivost

S-2c 09 09 0901 12 00 Kava, nepražena, brez kofeina O

S-2c 09 09 0901 21 00 Kava, pražena, s kofeinom O

S-2c 09 09 0901 22 00 Kava, pražena, brez kofeina O

S-2c 09 09 0901 90 90 Kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli 
odstotek kave O
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Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivo
st/neobčutl
jivost

S-2c 09 09 0901 12 00 Kava, nepražena, brez kofeina NO

S-2c 09 09 0901 21 00 Kava, pražena, s kofeinom NO

S-2c 09 09 0901 22 00 Kava, pražena, brez kofeina NO

S-2c 09 09 0901 90 90 Kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli 
odstotek kave NO

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bi ustvaril možnost za povečanje dodane vrednosti, in sicer tako, da bi se 
kava predelovala v pomembnih državah proizvajalkah, ne pa v Evropi.

Predlog spremembe 173
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

Občutlji
vost/neo
bčutljivo
st

S-4b 18 Poglavje 18 Kakav in kakavovi izdelki O

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

ex Poglavje 18 Kakav in kakavovi izdelki, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 1804 00 00 O

S-4b 18
1804 00 00 Kakavovo maslo, mast in olje NO

Or. en
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Predlog spremembe 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

Občutlji
vost/neo
bčutljivo
st

ex 2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo, 
nitro ali nitrozo derivati, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 2905 45 00 ter izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 2905 43 00 in 2905 44

O
S-6a 29

2905 45 00 Glicerol NO

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/
neobčutljivost

S-6a 29 ex 2905 Aciklični alkoholi in njihovi halogenski sulfo-, 
nitro- ali nitrozo- derivati, O

razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2905 45 
00 ter izdelkov iz tarifnih podštevilk 2505 11 
00, 2905 43 00 in 2905 44

2905 45 00 Glicerol NO

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med 
upravičenkami do GSP in EBA pri ključnih izdelkih, ki jih te države izvozijo v EU. Predlog 
spremembe želi iz Priloge V izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, za katere je preferencialna stopnja (GSP-EBA) nižja od 6 % (sklepati je 
mogoče, da za višje vrednosti preferencialna stopnja upravičenkam do EBA zagotavlja 
zadostno konkurenčno prednost). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo 
z ostro konkurenco držav GSP. 

Predlog spremembe 175
Mário David, Cristiana Muscardini
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Predlog uredbe
Priloga V – Tabela 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

Občutlji
vost/neo
bčutljivo
st

S-11b 62 Poglavje 62 Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, 
nepleteni ali nekvačkani O

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

S-11b 62 Poglavje 62
Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, 
nepleteni ali nekvačkani, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 6212 10 90

O

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med 
upravičenkami do GSP in EBA pri ključnih izdelkih, ki jih te države izvozijo v EU. Predlog 
spremembe želi iz Priloge V izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, za katere je preferencialna stopnja (GSP-EBA) nižja od 6 % (sklepati je 
mogoče, da za višje vrednosti preferencialna stopnja upravičenkam do EBA zagotavlja 
zadostno konkurenčno prednost). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo 
z ostro konkurenco držav GSP. 

Predlog spremembe 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

Občutlji
vost/neo
bčutljivo
st

S-12a 64 Poglavje 64 Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh 
izdelkov O
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Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

S-12a 64 Poglavje 64
Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh 
izdelkov, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 
6403 99 96 in 6403 99 98

O

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med 
upravičenkami do GSP in EBA pri ključnih izdelkih, ki jih te države izvozijo v EU. Predlog 
spremembe želi iz Priloge V izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, za katere je preferencialna stopnja (GSP-EBA) nižja od 6 % (sklepati je 
mogoče, da za višje vrednosti preferencialna stopnja upravičenkam do EBA zagotavlja 
zadostno konkurenčno prednost). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo 
z ostro konkurenco držav GSP. 

Predlog spremembe 177
Keith Taylor

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

S-16 84 ex Poglavje 84 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske 
naprave in njihovi deli, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 8401 10 00 in 8407 21 10

NO

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/n
eobčutljivost

S-16 črtano črtano črtano črtano

Or. en

Obrazložitev

Navedeni izdelki so dejansko izjemno občutljivi.
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Predlog spremembe 178
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Priloga V – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivo
st/neobčutl
jivost

S-16 84 ex Poglavje 84
Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske 
naprave in njihovi deli, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 8401 10 00 in 8407 21 10

NO

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje
Občutljivo
st/neobčutl
jivost

S-16 84 ex Poglavje 84
Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske 
naprave in njihovi deli, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 8401 10 00 in 8407 21 10

O

Or. en

Obrazložitev

Navedeni izdelki so dejansko izjemno občutljivi.

Predlog spremembe 179
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Priloga V – novo besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/neob
čutljivost

280519 Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine, brez natrija in kalcija NO
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280530 Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vključno njihove medsebojne 
mešanice in zlitine NO

281820 Aluminijev oksid (razen umetnega korunda) NO

780199 Svinec, surov, razen neobdelani, ki ni naveden v 78.01 NO

810194 Volfram, surov, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem NO

810411 Surov magnezij, ki vsebuje vsaj 99,8 mas. % magnezija NO

810419 Surov magnezij (razen 810411) NO

810720 Kadmij, surov; prah NO

810820 Titan, surov; prah NO

810830 Odpadki in ostanki iz titana NO

(Izdelki bodo dodani – tabela prikazuje, kako bodo videti v Prilogi, potem ko bodo dodani.)

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je veliko gospodarsko konkurenčnejših držav izvzetih iz sheme, obstaja 
možnost za povečanje seznama proizvodov, da se poveča razvojni potencial teh držav. Pri 
povečanju seznama proizvodov morajo imeti seveda izbrani proizvodi izreden pomen za 
države, ki ostajajo v shemi, pri čemer je treba paziti, da se ne škodi industriji najmanj razvitih 
držav in EU. 

Predlog spremembe 180
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Priloga V – novo besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Oznaka KN Poimenovanje Občutljivost/neo
bčutljivost

020422 Ovčji odrezki, s kostmi, sveži ali ohlajeni NO

020423 Ovčje meso (razen jagnjetine), sveže/ohlajeno, brez kosti NO

020430 Jagnječji trupi in polovice, zamrznjeni NO

020442 Ovčji odrezki, s kostmi, zamrznjeni NO

020443 Ovčji odrezki, brez kosti, zamrznjeni NO

081120 Maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez in 
kosmulje, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

NO
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vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne 

100190 Pšenica, razen trde; soržica NO

100300 Ječmen NO

100700 Sirek v zrnu NO

110819 Škrob (razen 110811-110814 NO

160239 Pripravljena/konzervirana perutnina iz 01 05 (razen purana in vrste 
Gallus domesticus) NO

230310 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, peletizirani ali 
nepeletizirani NO

280519 Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine, brez natrija in kalcija NO

280530 Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vključno njihove medsebojne 
mešanice in zlitine NO

281820 Aluminijev oksid (razen umetnega korunda) NO

310221 amonijev sulfat NO

310240 Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi 
anorganskimi negnojilnimi snovmi NO

310250 Natrijev nitrat NO

310260 Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata NO

320120 Ekstrakt mimoze NO

510531 Fina živalska dlaka, mikana ali česana, iz dlake kašmirskih koz NO

780199 Svinec, surov, razen neobdelani, ki ni naveden v 7801 NO

810194 Volfram, surov, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem NO

810411 Surov magnezij, ki vsebuje vsaj 99,8 mas. % magnezija NO

810419 Surov magnezij (razen 810411) NO

810720 Kadmij, surov; prah NO

810820 Titan, surov; prah NO

810830 Odpadki in ostanki iz titana NO

(Izdelki bodo dodani – tabela prikazuje, kako bodo videti v Prilogi, potem ko bodo dodani.)

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo možnosti za razširitev tako obsega kot natančnosti seznama proizvodov.  S tem bi 
povečali razvojni potencial in vrednost preferencialov, ki so na voljo državam v razvoju.  
Izdelki so bili posebej izbrani tako, da bi preprečili negativne učinke najmanj razvitih držav in 
industrije EU.

Predlog spremembe 181
Vital Moreira
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Predlog uredbe
Priloga VI – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Določbe člena 8 se uporabljajo, če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
17,5 %.

1. Določbe člena 8 se uporabljajo, če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
15 %.

Or. en

Predlog spremembe 182
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
10 %.

Or. es

Obrazložitev

Prag gradacije za te proizvode se mora znižati na 10 %, saj je predlagani prag (14,5 %) 
previsok in bi lahko predstavljal grožnjo za industrijo EU. Tekstilna industrija je ena izmed 
prvih predelovalnih industrij, ki jo razvijajo države v razvoju. To pomeni, da v EU prihaja 
uvoz iz številnih držav hkrati, kar predstavlja pomemben pritisk na našo tekstilno industrijo.

Predlog spremembe 183
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
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14,5 %. 10 %.

Or. en

Predlog spremembe 184
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
10 %.

Or. en

Predlog spremembe 185
Vital Moreira

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
12,5 %.

Or. en

Predlog spremembe 186
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
10 %.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevajoč strateško vlogo tekstilnega sektorja kot prvega koraka pri razvoju najmanj 
razvitih držav ter vpliv stopnje, predvidene v Prilogi VI, na tekstilno industrijo, bi bilo 
mogoče za oddelka 11a in 11b uporabiti nižji prag gradacije (10 %).

Predlog spremembe 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
10 %.

Or. it

Predlog spremembe 188
Niccolò Rinaldi

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
10 %.
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Or. en

Obrazložitev

Upoštevajoč strateško vlogo tekstilnega sektorja kot prvega koraka pri razvoju najmanj 
razvitih držav ter vpliv stopnje, predvidene v Prilogi VI, na tekstilno industrijo, bi bilo 
mogoče za oddelka 11a in 11b uporabiti nižji prag gradacije (10 %).

Predlog spremembe 189
Emilio Menéndez del Valle

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
10 %.

Or. es

Predlog spremembe 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
14,5 %.

2. Določbe člena 8 se uporabljajo za vsak 
oddelek GSP 11(a) in 11(b), če 
procentualni delež iz člena 8(1) preseže 
10 %.

Or. en

Obrazložitev

Po preučitvi vpliva stopnje, predvidene v Prilogi VI, na tekstilno industrijo in upoštevajoč 
strateško vlogo tekstilnega sektorja kot prvega koraka pri razvoju najmanj razvitih držav 
predlagamo, da se za oddelka 11a in 11b uporabi nižji prag gradacije (10 %)
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Predlog spremembe 191
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga VII – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji uporabe poglavja III Pogoji uporabe člena 4 in poglavja III

Or. en

Obrazložitev

Ranljive države z višjim srednjim dohodkom morajo biti upravičenke splošnega preferenciala, 
če niso deležne prednosti GSP+.

Predlog spremembe 192
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene poglavja III je ranljiva 
država tista država:

1. Za namene člena 4 in poglavja III je 
ranljiva država tista država:

Or. en

Obrazložitev

Ranljive države z višjim srednjim dohodkom morajo biti upravičenke splošnega preferenciala, 
če niso deležne prednosti GSP+.

Predlog spremembe 193
Vital Moreira, Gianluca Susta
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Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
2 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
1 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Or. en

Predlog spremembe 194
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
2 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
1 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Or. es

Obrazložitev

Povečanje praga ranljivosti na 2 % je neutemeljeno. Povečanje je pretirano in lahko 
negativno vpliva na konkurenčne manj razvite države in morebiti tudi na evropsko industrijo.

Predlog spremembe 195
Laima Liucija Andrikienė

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
2 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
1 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Or. en

Predlog spremembe 196
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
2 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
1 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Or. en

Obrazložitev

Stopnja za delež uvoza mora ostati pri 1 % in se ne sme dvigniti na 2 %. 2-odstotna stopnja, 
ki jo predlaga Komisija, bi že tako konkurenčnim državam omogočila, da izkoristijo prednosti 
GSP+, s čimer bi ogrozile koristi najmanj razvitih držav.

Predlog spremembe 197
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v (b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
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Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
2 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
1 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Or. en

Predlog spremembe 198
Emilio Menéndez del Valle

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
2 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
1 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Or. es

Predlog spremembe 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
2 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

(b) katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v 
Evropsko unijo predstavlja manj od praga 
1 % vrednosti skupnega uvoza v Evropsko 
unijo izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz 
držav iz Priloge II kot povprečja zadnjih 
treh zaporednih let.

Or. en
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Obrazložitev

Stopnja za delež uvoza mora ostati pri 1 % in se ne sme dvigniti na 2 %, kakor predlaga 
Komisija. 2-odstotna stopnja bi že tako konkurenčnim državam omogočila, da izkoristijo 
prednosti GSP+, s čimer bi ogrozile koristi najmanj razvitih držav.

Predlog spremembe 200
Vital Moreira

Predlog uredbe
Priloga VIII – del A – točki 15 a in b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15a. Pogodba o neširjenju jedrskega 
orožja (1968)
15b. Rimski statut Mednarodnega 
kazenskega sodišča (1998)

Or. en

Predlog spremembe 201
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga VIII – del B – točka 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a. Konvencija Združenih narodov o 
pomorskem pravu (1982), ki se uporablja 
za ohranjanje in upravljanje čezconskih 
staležev rib in izrazito selivskih staležev 
rib;

Or. en

Predlog spremembe 202
Mário David, Cristiana Muscardini
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Predlog uredbe
Priloga IX – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-1b 03 Poglavje 3 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-1b 03 Poglavje 3
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz tarifne 
podštevilke 0306 13 50

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med novimi 
"morebitnimi" upravičenkami do GSP (Filipini in Pakistan) ter upravičenkami EBA. Predlog 
spremembe želi iz Priloge IX izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, ki so v neposredni konkurenci z morebitnimi novimi upravičenkami do 
GSP+, pa tudi dodatne tri številke, za katere menimo, da so pomembne za izvoz najmanj 
razvitih držav (npr. Bangladeš). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo z 
ostro konkurenco novih držav GSP+. 

Predlog spremembe 203
Vital Moreira

Predlog uredbe
Priloga IX – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-1b 03 Poglavje 3 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji 

S-4c 24 Poglavje 24 Tobak in izdelani tobačni 
nadomestki

61 Poglavje 61 Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, pleteni ali kvačkaniS-11b

62 Poglavje 62 Oblačilni izdelki in oblačilni 
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dodatki, nepleteni ali nekvačkani

63 Poglavje 63
Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; rabljena oblačila in 
rabljeni tekstilni izdelki; krpe

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-1b 03 Poglavje 3
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 0306 13 50

S-4c 24 Poglavje 24
Tobak in izdelani tobačni 
nadomestki, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 2401 20 35

61 Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, pleteni ali kvačkani, razen 
izdelkov iz tarifnih podštevilk 6105 
10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 6110 
20 99, 6110 30 99

62 Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, nepleteni ali nekvačkani, 
razen izdelkov iz tarifnih podštevilk
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

S-11b

63 Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; rabljena oblačila in 
rabljeni tekstilni izdelki; krpe, razen 
izdelkov iz tarifnih podštevilk 6302 
21 00, 6302 31 00, 6302 60 00 

Or. en

Predlog spremembe 204
Paweł Zalewski

Predlog uredbe
Priloga IX – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-1b 03 Poglavje 3 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji 

S-4c 24 Poglavje 24 Tobak in izdelani tobačni 
nadomestki

S-11b
61 Poglavje 61 Oblačilni izdelki in oblačilni 
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dodatki, pleteni ali kvačkani

62 Poglavje 62 Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, nepleteni ali nekvačkani

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-1b 03 Poglavje 3
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni 
nevretenčarji, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 0306 13 50

S-4c 24 Poglavje 24
Tobak in izdelani tobačni 
nadomestki, razen izdelkov iz 
tarifne podštevilke 2401 20 35

61 Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, pleteni ali kvačkani, razen 
izdelkov iz tarifnih podštevilk 6105 
10 00, 6109 10 00, 6110 20 91, 6110 
20 99, 6110 30 99S-11b

62 Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni 
dodatki, nepleteni ali nekvačkani, 
razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med novimi 
"morebitnimi" upravičenkami do GSP (Filipini in Pakistan) ter upravičenkami EBA. Predlog 
spremembe želi iz Priloge IX izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, ki so v neposredni konkurenci z morebitnimi novimi upravičenkami do 
GSP+. S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo z ostro konkurenco novih 
držav GSP+. 

Predlog spremembe 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga IX – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-4c 24 Poglavje 24 Tobak in izdelani tobačni nadomestki
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Predlog spremembe Parlamenta
Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-4c 24 Poglavje 24 Tobak in izdelani tobačni nadomestki, razen 
izdelkov iz tarifne podštevilke 2401 20 35

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med novimi 
"morebitnimi" upravičenkami do GSP (Filipini in Pakistan) ter upravičenkami EBA. Predlog 
spremembe želi iz Priloge IX izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, ki so v neposredni konkurenci z morebitnimi novimi upravičenkami do 
GSP+, pa tudi dodatne tri številke, za katere menimo, da so pomembne za izvoz najmanj 
razvitih držav (npr. Bangladeš). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo z 
ostro konkurenco novih držav GSP+. 

Predlog spremembe 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Predlog uredbe
Priloga IX – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

61 Poglavje 61 Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni 
ali kvačkani

62 Poglavje 62 Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, 
nepleteni ali nekvačkaniS-11b

63 Poglavje 63
Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; 
rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; 
krpe

Predlog spremembe Parlamenta

Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

61

Poglavje 61 Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni 
ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifnih 
podštevilk 6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 
91, 6110 20 99, 6110 30 99

S-11b

62

Poglavje 62 Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, 
nepleteni ali nekvačkani, razen izdelkov iz 
tarifnih podštevilk 6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00
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63

Poglavje 63 Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; 
rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; 
krpe, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 
6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 00 

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka je razkrila, da uredba GSP skriva neizkoriščen potencial za povečanje izvoznih 
priložnosti najmanj razvitih držav, in sicer z zmanjšanjem neposredne konkurence med novimi 
"morebitnimi" upravičenkami do GSP (Filipini in Pakistan) ter upravičenkami EBA. Predlog 
spremembe želi iz Priloge IX izključiti prvih deset tarifnih številk, izvoženih iz držav 
upravičenk do EBA, ki so v neposredni konkurenci z morebitnimi novimi upravičenkami do 
GSP+, pa tudi dodatne tri številke, za katere menimo, da so pomembne za izvoz najmanj 
razvitih držav (npr. Bangladeš). S tem se želi opredeliti sektorje v izvozu EBA, ki se soočajo z 
ostro konkurenco novih držav GSP+. 

Predlog spremembe 207
Keith Taylor
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga IX – Tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-16 84 Poglavje 84 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske 
naprave; njihovi deli

Predlog spremembe Parlamenta
Oddelek Poglavje Oznaka KN Poimenovanje

S-16 črtano črtano črtano

Or. en

Obrazložitev

Ureditev GSP+ ne sme spodbujati preseljevanja jedrske industrije v države v razvoju.


