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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel van de Commissie om de autonome handelsmaatregelen voor landen en gebieden 

van de westelijke Balkan die deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces (SAP) met 

nog eens vijf jaar te verlengen, moet positief worden benaderd. Deze preferentiële 

handelsregeling heeft bijgedragen tot een toename van de uitvoer van de westelijke Balkan 

naar de EU. In 2013 was de EU de grootste handelspartner van de regio, zowel op het vlak 

van invoer (72,7 %) als op het vlak van uitvoer (81,8 %). Deze handelspreferenties 

ondersteunen, samen met de bestaande bilaterale overeenkomsten, de economische integratie 

met de EU en bevorderen zo de politieke stabiliteit en economische vooruitgang in de hele 

regio. Deze maatregelen moeten worden gezien in een bredere context van ons beleid ten 

aanzien van de landen van de westelijke Balkan, waarbij ons uiteindelijke doel is hen dichter 

bij de EU te brengen. 

Met het voorstel van de Commissie wordt eveneens beoogd een leemte in Verordening (EG) 

nr. 1215/2009 te vullen, namelijk het ontbreken van een mensenrechtenclausule waardoor de 

handelspreferenties kunnen worden opgeschort wanneer de grondbeginselen van de 

mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat in een van de landen en gebieden van het SAP 

worden geschonden. Hoewel dit idee positief moet worden benaderd als een praktische 

toepassing van artikel 21, lid 1, van het VEU en een voorbeeld van de verplichting om 

mensenrechten te integreren in het extern beleid van de EU, komt de formulering van het 

voorstel van de Commissie niet volledig overeen met het standpunt van de rapporteur. De 

voorkeur moet worden gegeven aan een positieve formulering van deze clausule in lijn met de 

criteria van Kopenhagen. Bovendien, als de drempel voor de activering van deze clausule te 

hoog wordt gelegd, zou deze onbruikbaar kunnen worden. De rapporteur benadrukt dat het 

Europees Parlement, als medewetgever en tak van de begrotingsautoriteit en instelling die een 

zeer belangrijke rol vervult met betrekking tot uitbreidingslanden, zijn voorrechten volledig 

moet kunnen uitoefenen als een besluit moet worden genomen over de opschorting van de 

handelspreferenties. In een breder perspectief vindt de rapporteur dat er meer duidelijkheid en 

consistentie moet komen over de manier waarop mensenrechtenclausules worden opgesteld in 

regelingen over autonome handelspreferenties. 

Tot slot wordt in het voorstel van de Commissie rekening gehouden met het feit dat Bosnië en 

Herzegovina nog niet heeft aanvaard de in het kader van de interimovereenkomst met de EU 

betreffende de handel en aanverwante zaken toegekende handelsconcessies aan te passen na 

de toetreding van Kroatië. Als tegen het einde van het jaar hierover geen overeenstemming 

wordt bereikt, kunnen de aan Bosnië en Herzegovina in het kader van deze verordening 

toegekende preferenties vanaf 1 januari 2016 worden opgeschort.  

De rapporteur wenst echter te benadrukken dat de opschorting van de handelspreferenties 

voor Bosnië en Herzegovina als een stimulans moet worden gezien om het huidige 

meningsverschil met de EU over de aanpassing van de interimovereenkomst op te lossen. De 

rapporteur hoopt dat de nieuwe autoriteiten in Bosnië en Herzegovina hun voordeel zullen 

halen uit de positieve stimulans die werd gegeven door het feit dat de Raad Buitenlandse 

Zaken op 15 december 2014 een nieuwe EU-benadering ten aanzien van het land heeft 

aangenomen, teneinde deze kwestie ook op te lossen.  
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AMENDEMENTEN 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Verordening (EG) nr. 1215/2009 biedt 

geen enkele mogelijkheid om het 

toekennen van uitzonderlijke 

handelsmaatregelen tijdelijk op te schorten 

in geval van ernstige en systematische 

schendingen van de grondbeginselen van 

de mensenrechten, de democratie en de 

rechtsstaat door de begunstigden ervan. 

Het is wenselijk om een dergelijke 

mogelijkheid in die verordening op te 

nemen om ervoor te zorgen dat snel kan 

worden ingegrepen in geval van ernstige en 

systematische schendingen van de 

grondbeginselen van de mensenrechten, de 

democratie en de rechtstaat in een van de 

landen en gebieden die deelnemen aan of 

verbonden zijn met het stabilisatie- en 

associatieproces van de Europese Unie. 

(2) Verordening (EG) nr. 1215/2009 biedt 

geen enkele mogelijkheid om het 

toekennen van uitzonderlijke 

handelsmaatregelen tijdelijk op te schorten 

in geval van schendingen van de 

grondbeginselen van de mensenrechten, de 

democratie en de rechtsstaat door de 

begunstigden ervan. Het is wenselijk om 

een dergelijke mogelijkheid in die 

verordening op te nemen om ervoor te 

zorgen dat snel kan worden ingegrepen in 

geval van schendingen van de 

grondbeginselen van de mensenrechten, de 

democratie en de rechtsstaat in een van de 

landen en gebieden die deelnemen aan of 

verbonden zijn met het stabilisatie- en 

associatieproces van de Europese Unie. 

Eerbiediging van democratische 

beginselen, de rechtsstaat, mensenrechten 

en de bescherming van minderheden zijn 

vereisten om verder te kunnen gaan met 

het toetredingsproces. 

Motivering 

Aangezien landen die lid willen worden van de EU aan de criteria van Kopenhagen moeten 

voldoen, is het van belang om een bepaling op te nemen op grond waarvan maatregelen 

genomen kunnen worden in geval van ernstige en systematische schendingen van de 

grondbeginselen van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. In een dergelijke 

bepaling moeten tevens fundamentele arbeids- en milieunormen worden opgenomen ter 

bevordering en bescherming van de mensenrechten en de beginselen van duurzame 

ontwikkeling en om de landen te helpen bij het overnemen van het acquis communautaire. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Sinds de start van het stabilisatie- en 

associatieproces zijn stabilisatie- en 

associatieovereenkomsten gesloten met alle 

betrokken landen van de westelijke Balkan, 

met uitzondering van Bosnië en 

Herzegovina en Kosovo3. In juni 2013 

heeft de Raad de Commissie gemachtigd 

om met Kosovo onderhandelingen over een 

stabilisatie- en associatieovereenkomst te 

openen.  

(5) Sinds de start van het stabilisatie- en 

associatieproces zijn stabilisatie- en 

associatieovereenkomsten gesloten met alle 

betrokken landen van de westelijke Balkan, 

met uitzondering van Bosnië en 

Herzegovina en Kosovo3. In mei 2014 zijn 

de onderhandelingen over een stabilisatie- 

en associatieovereenkomst met Kosovo 

afgerond en in juli 2014 is de 

overeenkomst geparafeerd.  

______________ _______________ 

3 Deze benaming laat de standpunten over 

de status van Kosovo onverlet en is in 

overeenstemming met Resolutie 1244/1999 

van de VN-Veiligheidsraad en het advies 

van het Internationaal Gerechtshof over de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 

3 Deze benaming laat de standpunten over 

de status van Kosovo onverlet en is in 

overeenstemming met Resolutie 1244/1999 

van de VN-Veiligheidsraad en het advies 

van het Internationaal Gerechtshof over de 

onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De nieuw verkozen instellingen 

van Bosnië en Herzegovina moeten de 

mogelijkheid van het hernieuwde beleid 

van de Unie ten aanzien van Bosnië en 

Herzegovina benutten om een 

overeenkomst over de aanpassing van de 

stabilisatie- en associatieovereenkomst en 

van de interimovereenkomst te sluiten met 

inachtneming van de toetreding van 

Kroatië tot de EU en met behoud van het 

preferentiële traditionele handelsverkeer. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1215/2009  

Artikel 2 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"(d) de in artikel 1 genoemde landen en 

gebieden maken zich niet schuldig aan 

ernstige en systematische schendingen 

van de mensenrechten, met inbegrip van 

fundamentele arbeidsrechten, de 

grondbeginselen van de democratie en de 

rechtsstaat." 

"(d) de eerbiediging van de democratische 

beginselen, de mensenrechten en de 

fundamentele vrijheden en het respect 

voor de rechtsstaat door de in artikel 1 

genoemde landen en gebieden." 
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