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Tarkistus 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakautus- ja assosiaatioprosessin 
käynnistämisestä alkaen on tehty vakautus-
ja assosiaatiosopimukset kaikkien 
asianomaisten Länsi-Balkanin maiden
kanssa Bosnia ja Hertsegovinaa ja Kosovoa 
lukuun ottamatta. Kesäkuussa 2013 
neuvosto valtuutti komission aloittamaan 
neuvottelut Kosovon kanssa tehtävästä 
vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta.

(5) Vakautus- ja assosiaatioprosessin 
käynnistämisestä alkaen on tehty vakautus-
ja assosiaatiosopimukset kaikkien 
asianomaisten Länsi-Balkanin 
kumppanien kanssa Bosnia ja 
Hertsegovinaa ja Kosovoa lukuun 
ottamatta. Kesäkuussa 2013 neuvosto 
valtuutti komission aloittamaan neuvottelut 
Kosovon kanssa tehtävästä vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksesta.

Or. en

Tarkistus 10
Klaus Buchner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan 
ole vielä hyväksynyt väliaikaiseen 
sopimukseen perustuvien kaupan 
myönnytysten mukauttamista, jotta 
voitaisiin ottaa huomioon perinteinen 
Keski-Euroopan 
vapaakauppasopimukseen perustuva 
etuuskohtelukauppa Kroatian ja Bosnia 
ja Hertsegovinan välillä. Mikäli tämän 
asetuksen hyväksymiseen mennessä 
Euroopan unioni ja Bosnia ja 
Hertsegovina eivät ole allekirjoittaneet 
sopimusta vakautus- ja 
assosiaatiosopimukseen ja väliaikaiseen 
sopimukseen perustuvien kaupan 

Poistetaan.
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myönnytysten mukauttamisesta ja 
soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja 
Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi 
keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 
alkaen. Kun Bosnia ja Hertsegovina ja 
Euroopan unioni ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen väliaikaiseen sopimukseen 
perustuvien kaupan myönnytysten 
mukauttamisesta ja soveltaneet sitä 
väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi 
palautettava,

Or. en

Tarkistus 11
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan 
ole vielä hyväksynyt väliaikaiseen 
sopimukseen perustuvien kaupan 
myönnytysten mukauttamista, jotta 
voitaisiin ottaa huomioon perinteinen 
Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen 
perustuva etuuskohtelukauppa Kroatian ja 
Bosnia ja Hertsegovinan välillä. Mikäli 
tämän asetuksen hyväksymiseen mennessä 
Euroopan unioni ja Bosnia ja Hertsegovina 
eivät ole allekirjoittaneet sopimusta 
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja 
väliaikaiseen sopimukseen perustuvien 
kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja 
soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja 
Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi 
keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 
alkaen. Kun Bosnia ja Hertsegovina ja 
Euroopan unioni ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen väliaikaiseen sopimukseen 
perustuvien kaupan myönnytysten 
mukauttamisesta ja soveltaneet sitä 
väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi 

(7) Bosnia ja Hertsegovina ei kuitenkaan 
ole vielä hyväksynyt väliaikaiseen 
sopimukseen perustuvien kaupan 
myönnytysten mukauttamista, jotta 
voitaisiin ottaa huomioon perinteinen 
Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen 
perustuva etuuskohtelukauppa Kroatian ja 
Bosnia ja Hertsegovinan välillä. Mikäli 
tämän asetuksen hyväksymiseen mennessä 
Euroopan unioni ja Bosnia ja Hertsegovina 
eivät ole allekirjoittaneet sopimusta 
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja 
väliaikaiseen sopimukseen perustuvien 
kaupan myönnytysten mukauttamisesta ja 
soveltaneet sitä väliaikaisesti, Bosnia ja 
Hertsegovinalle myönnetyt etuudet olisi 
keskeytettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 
alkaen. Kun Bosnia ja Hertsegovina ja 
Euroopan unioni ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen väliaikaiseen sopimukseen 
perustuvien kaupan myönnytysten 
mukauttamisesta ja soveltaneet sitä 
väliaikaisesti, kyseiset etuudet olisi 
palautettava. Bosnia ja Hertsegovinan 
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palautettava, sekä komission virkamiesten olisi 
kaksinkertaistettava väliaikaisen 
sopimuksen hyväksymistä koskevat 
pyrkimyksensä 1. tammikuuta 2016 
mennessä, 

Or. en

Tarkistus 12
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EU on yhä sitoutunut tukemaan 
Bosnia ja Hertsegovinan 
lähestymispyrkimyksiä EU:hun ja odottaa 
maan poliittiselta johdolta jatkoa 
uudistuksille, joilla pyritään edistämään 
toimivia valtiollisia rakenteita ja 
varmistamaan yhtäläiset oikeudet valtion 
muodostavalle kolmelle kansalle ja 
kaikille Bosnia ja Hertsegovinan 
kansalaisille,

Or. en

Tarkistus 13
Klaus Buchner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla 

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.

Asetuksen (EY) N:o 1215/2009 
soveltaminen Bosnia ja Hertsegovinan 
osalta keskeytetään 1 päivästä 
tammikuuta 2016.
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Or. en

Perustelu

Vuoden 2014 alkupuolella järjestettiin maanlaajuisia ja väkivaltaisia mielenosoituksia. 
Samaan aikaan EU epäonnistui strategiassaan kytkeä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 
voimaantulo perustuslain uudistukseen (Sejdic-Finci-päätös). Sen jälkeen EU:n ulkoministerit 
päättivätkin joulukuussa 2014 hyväksyä uuden maata koskevan strategian. Kasvu- ja 
työllisyyssopimuksella pyritään siirtämään painopiste kohti taloutta ja unohtamaan 
sosioekonomisen tilanteen hauraus. Tässä yhteydessä ja unionin ulkopoliittisen 
kokonaisstrategian johdonmukaisuuden vuoksi tullietuuksien yksipuolista lopettamista 
koskeva ehdotus on hylättävä.

Tarkistus 14
Klaus Buchner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa 
säädetään, asetuksen (EY) N:o 1215/2009 
soveltamista Bosnia ja Hertsegovinan 
osalta ei keskeytetä, jos Euroopan unioni 
ja Bosnia ja Hertsegovina allekirjoittavat 
ennen 1 päivää tammikuuta 2016 
sopimuksen vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen 
sopimuksen mukauttamisesta Kroatian 
liittymiseen Euroopan unioniin ja 
soveltavat kyseistä sopimusta 
väliaikaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2014 alkupuolella järjestettiin maanlaajuisia ja väkivaltaisia mielenosoituksia. 
Samaan aikaan EU epäonnistui strategiassaan kytkeä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 
voimaantulo perustuslain uudistukseen (Sejdic-Finci-päätös). Sen jälkeen EU:n ulkoministerit 
päättivätkin joulukuussa 2014 hyväksyä uuden maata koskevan strategian. Kasvu- ja 
työllisyyssopimuksella pyritään siirtämään painopiste kohti taloutta ja unohtamaan 
sosioekonomisen tilanteen hauraus. Tässä yhteydessä ja unionin ulkopoliittisen 
kokonaisstrategian johdonmukaisuuden vuoksi tullietuuksien yksipuolista lopettamista 
koskeva ehdotus on hylättävä.
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Tarkistus 15
Klaus Buchner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli 1 kohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei allekirjoiteta ja sovelleta 
väliaikaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 
2016, asetusta (EY) N:o 2115/2009 
voidaan taas soveltaa Bosnia ja 
Hertsegovinan osalta siitä päivästä 
alkaen, jona mainittu sopimus 
allekirjoitetaan ja sitä sovelletaan 
väliaikaisesti.

Poistetaan.

Or. en


