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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag om at forlænge de autonome handelsforanstaltninger for de 

vestbalkanske lande og territorier, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, med 

yderligere fem år, dvs. frem til den 31. december 2020, bør hilses velkommen. Denne 

handelspræferenceordning har bidraget til en stigning i det vestlige Balkans eksport til EU. 

EU var i 2013 regionens vigtigste handelspartner både hvad angår import (72,7 %) og eksport 

(81,8 %). Sammen med de bilaterale aftaler, der er på plads, støtter disse handelspræferencer 

den økonomiske integration i EU og fremmer derved politisk stabilitet og økonomisk 

fremgang i hele regionen. Disse foranstaltninger bør også ses i den bredere sammenhæng for 

vores politikker for de vestbalkanske lande – idet vores endelige mål er at bringe disse lande 

nærmere EU. 

Kommissionens forslag søger desuden at udbedre en mangel i forordning nr. 1215/2009, 

nemlig fraværet af en menneskerettighedsklausul, idet forslaget giver mulighed for at 

suspendere handelspræferencerne i tilfælde af overtrædelser af de grundlæggende principper 

om menneskerettigheder, demokrati og retsstaten i et af de lande eller territorier, der er 

omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen. Mens denne idé bør hilses velkommen – 

som en praktisk anvendelse af artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union og et 

udtryk for forpligtelsen til at integrere menneskerettighederne i EU's optræden udadtil – er 

ordlyden af Kommissionens forslag efter ordførerens opfattelse ikke helt tilfredsstillende. En 

positiv formulering af denne klausul i overensstemmelse med Københavnskriterierne ville 

være at foretrække. Hvis tærsklen for, hvornår denne klausul aktiveres, desuden sættes for 

højt, kan klausulen blive uanvendelig i praksis. Ordføreren vil gerne understrege, at Europa-

Parlamentet – som medlovgiver og som budgetmyndighedens ene arm, og idet det spiller en 

stor rolle i forbindelse med kandidatlandene – har ret til at udøve sine beføjelser fuldt ud, 

såfremt der skal træffes afgørelse om suspension af handelspræferencerne. I en bredere 

sammenhæng synes det, efter ordførerens opfattelse, nødvendigt, at der indføres større 

tydelighed og konsekvens i den måde, hvorpå menneskerettighedsklausuler udfærdiges i 

autonome handelspræferenceordninger. 

Endelig tager Kommissionens forslag højde for, at Bosnien-Hercegovina endnu ikke har 

accepteret at tilpasse de handelskoncessioner, der er tildelt i henhold til interimsaftalen med 

EU om handel og handelsanliggender som følge af Kroatiens tiltrædelse af EU. Hvis der ikke 

indgås en aftale om dette spørgsmål inden årets udgang, kan de præferencer, der er tildelt 

Bosnien-Hercegovina i henhold til denne forordning, suspenderes fra 1. januar 2016.  

Ordføreren ønsker imidlertid at understrege, at en suspension af handelspræferencerne for 

Bosnien-Hercegovina bør betragtes som et incitament til at få løst den aktuelle uenighed med 

EU vedrørende tilpasningen af interimsaftalen. Ordføreren håber, at de nye myndigheder i 

Bosnien-Hercegovina vil udnytte den positive energi som følge af Udenrigsrådets vedtagelse 

den 15. december 2014 af den nye EU-tilgang til landet til ligeledes at få løst dette udestående 

spørgsmål.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
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udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Forordning (EF) nr. 1215/2009 giver 

ikke mulighed for midlertidigt at 

suspendere indrømmelsen af exceptionelle 

handelsforanstaltninger i tilfælde af 

modtagernes alvorlige og systematiske 

krænkelser af de grundlæggende principper 

for menneskerettigheder, demokrati og 

retsstatsprincippet. Det er hensigtsmæssigt 

at indføre en sådan mulighed for at sikre, at 

der hurtigt kan træffes foranstaltninger i 

tilfælde af alvorlige og systematiske 

overtrædelser af de grundlæggende 

principper for menneskerettigheder, 

demokrati og retsstatsprincippet i et af de 

lande og territorier, der deltager i eller er 

knyttet til Den Europæiske Unions 

stabiliserings- og associeringsproces. 

(2) Forordning (EF) nr. 1215/2009 giver 

ikke mulighed for midlertidigt at 

suspendere indrømmelsen af exceptionelle 

handelsforanstaltninger i tilfælde af 

modtagernes krænkelser af de 

grundlæggende principper for 

menneskerettigheder, demokrati og 

retsstaten. Det er hensigtsmæssigt at 

indføre en sådan mulighed for at sikre, at 

der hurtigt kan træffes foranstaltninger i 

tilfælde af overtrædelser af de 

grundlæggende principper for 

menneskerettigheder, demokrati og 

retsstaten i et af de lande og territorier, der 

deltager i eller er knyttet til Den 

Europæiske Unions stabiliserings- og 

associeringsproces. Respekt for de 

demokratiske principper, 

retsstatsprincippet, 

menneskerettighederne og beskyttelsen af 

mindretal er nødvendig for at opnå 

fremskridt i tiltrædelsesprocessen. 

Begrundelse 

Eftersom de lande, der søger EU-medlemskab, skal opfylde Københavnskriterierne, er det 

vigtigt, at der indføres en klausul, der sikrer, at der kan træffes foranstaltninger i tilfælde af 

alvorlige og systematiske krænkelser af de grundlæggende principper for 

menneskerettigheder, demokrati og retsstaten. En sådan klausul bør udvides til også at 

omfatte grundlæggende arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder med henblik på at 

fremme og beskytte menneskerettighederne og princippet om bæredygtigt udvikling og hjælpe 

landene med at tilpasse sig til gældende fællesskabsret. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Siden lanceringen af stabiliserings- og 

associeringsprocessen er der blevet indgået 

stabiliserings- og associeringsaftaler med 

alle berørte vestbalkanske lande med 

undtagelse af Bosnien-Hercegovina og 

Kosovo3. I juni 2013 åbnede Rådet op for, 

at Kommissionen kan indlede 

forhandlinger om en stabilisering- og 

associeringsaftale med Kosovo.  

(5) Siden lanceringen af stabiliserings- og 

associeringsprocessen er der blevet indgået 

stabiliserings- og associeringsaftaler med 

alle berørte vestbalkanske lande med 

undtagelse af Bosnien-Hercegovina og 

Kosovo3. I maj 2014 blev forhandlingerne 

om en stabilisering- og associeringsaftale 

med Kosovo afsluttet, og aftalen blev 

paraferet i juli 2014.  

______________ _______________ 

3 Denne betegnelse er med forbehold for 

holdningerne til retsstilling og er i 

overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 

og ICJ's udtalelse om Kosovos 

uafhængighedserklæring. 

3 Denne betegnelse er med forbehold for 

holdningerne til retsstilling og er i 

overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 

og ICJ's udtalelse om Kosovos 

uafhængighedserklæring. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Bosnien-Hercegovinas nyvalgte 

institutioner bør udnytte den mulighed, 

der har åbnet sig med Unionens fornyede 

politiske tilgang til Bosnien-Hercegovina, 

for at indgå aftalen om tilpasning af 

stabiliserings- og associeringsaftalen og 

interimsaftalen, idet der tages hensyn til 

Kroatiens tiltrædelse af EU, og den 

traditionelle præferencehandel bevares. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1215/2009  

Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"d) at de lande og territorier, der er 

omhandlet i artikel 1, afstår fra alvorlige 

og systematiske overtrædelser af 

menneskerettighederne, herunder 

grundlæggende arbejdstagerrettigheder, 

de grundlæggende principper for 

demokrati og retsstatsprincippet." 

"d) at de lande og territorier, der er 

omhandlet i artikel 1, respekterer de 

demokratiske principper, 

menneskerettighederne, de 

grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet." 
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