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Ändringsförslag 16
Reinhard Bütikofer

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av 
den 28 november 2019 om krisen 
avseende WTO:s överprövningsorgan 
(2019/2918(RSP)),

Or. en

Ändringsförslag 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrande 2/15 
från Europeiska unionens domstol,

Or. en

Ändringsförslag 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av yttrande 2/15 
från Europeiska unionens domstol,

Or. en
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Ändringsförslag 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Yttrande 2/15 från Europeiska 
unionens domstol1а gav klarhet i frågan 
om de befogenheter som omfattas av 
övergripande handelsavtal. I yttrandet 
klargörs bland annat att de bestämmelser 
som omfattas av kapitlen om handel och 
hållbar utveckling faller inom ramen för 
unionens exklusiva befogenhet och att 
målet om hållbar utveckling utgör en 
integrerad del av den gemensamma 
handelspolitiken.

__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Or. en

Ändringsförslag 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Tvistlösningsbestämmelser, 
inbegripet i regionala och bilaterala 
handelsavtal, kan sakna den särskilda 
karaktär som krävs för att avgöra tvister 
på ett effektivt sätt, vilket gör det 
nödvändigt att förlita sig på denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionen insisterar på att den 
internationella handelslagstiftningen, som 
regleras av WTO och verkställs enligt 
artikel 23 i WTO-avtalet, har företräde, 
och unionen kommer att samarbeta i 
samband med alla insatser som syftar till 
att reformera WTO:s 
tvistlösningsmekanism för att se till att 
WTO:s överprövningsorgan fungerar på 
ett tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 22
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Senast den... [senast ett år efter 
denna förordnings ikraftträdande] bör 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om den 
pågående utvecklingen när det gäller 
internationell tvistlösning i 
handelsrelaterade ärenden och om 
kommissionens insatser avseende 
reformeringen av WTO:s 
överprövningsorgan.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I samma anda kan en liknande 
situation uppstå inom ramen för andra 
internationella handelsavtal, särskilt 
regionala eller bilaterala avtal, om ett 
tredjeland inte samarbetar, när så krävs, för 
att tvistlösning ska kunna fungera, till 
exempel genom att underlåta att utse en 
skiljeman och när det inte finns någon 
mekanism för att säkerställa tvistlösning i 
denna situation.

(5) I samma anda kan en liknande 
situation uppstå inom ramen för andra 
internationella handelsavtal, särskilt 
regionala eller bilaterala avtal, om ett 
tredjeland inte samarbetar, när så krävs, för 
att tvistlösning ska kunna fungera, till 
exempel genom att underlåta att utse en 
skiljeman eller genom att underlåta att 
samarbeta för att inrätta en expertpanel 
för lösning av tvister med koppling till 
åtaganden avseende sysselsättning och 
hållbarhet, och när det inte finns någon 
mekanism för att säkerställa tvistlösning i 
denna situation.

Or. en

Ändringsförslag 24
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Unionen betraktar innehållet och 
åtagandena i kapitlen om handel och 
hållbar utveckling i sina handelsavtal och 
associeringsavtal som bindande.

Or. en

Ändringsförslag 25
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Unionen står fast vid sitt åtagande 
om en multilateral strategi för 
internationell tvistlösning, regelbaserad 
handel och internationellt samarbete för 
att uppnå FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) När tvistlösningen blockeras kan 
inte unionen hävda internationella 
handelsavtal. Det är därför lämpligt att 
utvidga tillämpningsområdet för förordning 
(EU) nr 654/2014 till att omfatta dessa 
situationer.

(6) När tvistlösningen blockeras och 
det saknas ett slutgiltigt rättsligt 
avgörande kan inte unionen hävda 
internationella handelsavtal. Det är därför 
lämpligt att utvidga tillämpningsområdet 
för förordning (EU) nr 654/2014 till att 
omfatta dessa situationer.

Or. en

Ändringsförslag 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I detta syfte bör unionen ges 
möjlighet att snabbt tillfälligt kunna 
upphäva sina skyldigheter enligt 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala eller bilaterala avtal, när det inte 

(7) I detta syfte bör unionen ges 
möjlighet att snabbt tillfälligt kunna 
upphäva sina skyldigheter enligt 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala eller bilaterala avtal, när det inte 
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är möjligt att effektivt tillgripa en bindande 
tvistlösningsmekanism, eftersom 
tredjelandet har gjort det omöjligt för 
unionen att göra detta.

är möjligt att effektivt tillgripa en bindande 
tvistlösningsmekanism, eftersom 
tredjelandet har gjort det omöjligt för 
unionen att göra detta, under förutsättning 
att unionen på lämpligt sätt har 
överklagat dessa åtgärder inför det 
relevanta tvistlösningsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I detta syfte bör unionen ges 
möjlighet att snabbt tillfälligt kunna 
upphäva sina skyldigheter enligt 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala eller bilaterala avtal, när det inte 
är möjligt att effektivt tillgripa en bindande 
tvistlösningsmekanism, eftersom 
tredjelandet har gjort det omöjligt för 
unionen att göra detta.

(7) I detta syfte bör unionen ges 
möjlighet att snabbt tillfälligt kunna 
upphäva sina skyldigheter enligt 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala eller bilaterala avtal, när det inte 
är möjligt att effektivt tillgripa en bindande 
tvistlösningsmekanism, inbegripet för 
åtagandena i kapitlet om handel och 
hållbar utveckling i ett avtal, eftersom 
tredjelandet har gjort det omöjligt för 
unionen att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 29
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I detta syfte bör unionen ges 
möjlighet att snabbt tillfälligt kunna 
upphäva sina skyldigheter enligt 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala eller bilaterala avtal, när det inte 

(7) I detta syfte bör unionen ges 
möjlighet att snabbt tillfälligt kunna 
upphäva sina skyldigheter med avseende 
på varor, tjänster eller immateriella 
rättigheter enligt internationella 
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är möjligt att effektivt tillgripa en bindande 
tvistlösningsmekanism, eftersom 
tredjelandet har gjort det omöjligt för 
unionen att göra detta.

handelsavtal, inbegripet regionala eller 
bilaterala avtal, när det inte är möjligt att 
effektivt tillgripa en bindande 
tvistlösningsmekanism, eftersom 
tredjelandet har gjort det omöjligt för 
unionen att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 30
Emmanuel Maurel

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med tanke på 
klimatförändringarna och den sociala 
dumpningen borde kapitlen om handel 
och hållbar utveckling och skydd av 
arbetstagarnas rättigheter få en central 
och bindande plats i de internationella 
handelsavtalen. Dessa kapitel om handel 
och hållbar utveckling och skydd av 
arbetstagarnas rättigheter bör tas med i 
räckvidden för de handelspolitiska 
åtgärder som kan vidtas av unionen i 
händelse av en uppenbar överträdelse 
från ett tredjelands sida. Genom att göra 
detta skulle unionen stärka förordningens 
avskräckande karaktär och säkerställa ett 
omedelbart svar avseende skyddet av 
unionens intressen och värden.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Enikő Győri

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Tjänster och immateriella 
rättigheter står för en stor och växande 
del av världshandeln och omfattas av 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala eller bilaterala unionsavtal. 
Tjänster och immateriella rättigheter bör 
därför tas med i räckvidden för de 
handelspolitiska åtgärder som unionen 
har till sitt förfogande och som för 
närvarande är begränsade till varor och 
offentlig upphandling. Räckvidden för 
denna politik bör därför utvidgas efter en 
grundlig analys, som särskilt beaktar 
samspelet mellan eventuella ytterligare 
handelspolitiska åtgärder och 
medlemsstaternas relevanta nationella 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Mot bakgrund av de ökande 
spänningarna inom den internationella 
handeln och krisen inom WTO, bör 
unionen kunna reagera snabbt i händelse 
av att det vidtas oskäliga eller 
diskriminerande åtgärder mot den. 
Unionen bör kunna införa provisoriska 
åtgärder om ett tredjeland uppenbart 
åsidosätter sina handelsskyldigheter, och 
detta orsakar eller kan komma att orsaka 
allvarlig skada för unionens 
affärsintressen eller äventyrar dess 
strategiska oberoende.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Som en sista utväg bör unionen 
också kunna anta proportionerliga 
provisoriska utjämningsåtgärder om ett 
tredjeland vidtar åtgärder som uppenbart 
åsidosätter dess skyldigheter gentemot 
unionen eller skadar unionens 
affärsintressen, förutsatt att unionen har 
överklagat dessa åtgärder på ett 
förfarandemässigt korrekt sätt och har 
fått ett positivt utlåtande i första instans 
från den relevanta 
tvistlösningsmekanismen.

Or. en

Motivering

Detta syftar till att stärka förordningens avskräckande effekt genom att säkerställa ett snabbt 
svar från EU efter att ha utnyttjat ett formellt tvistlösningsförfarande och ha fått ett positivt 
utlåtande i första instans från den relevanta tvistlösningsmekanismen.

Ändringsförslag 34
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Tillämpningen av bestämmelsen 
om möjligheten att vidta 
utjämningsåtgärder mot tredjeländer som 
vidtar åtgärder som uppenbart åsidosätter 
deras skyldigheter gentemot Europeiska 
unionen och som skadar unionens 
affärsintressen, och efter att unionen har 
fått ett positivt uttalande i första instans 
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från den relevanta 
tvistlösningsmekanismen, bör avbrytas 
under 18 månader.

Or. en

Motivering

Avbrottet på 18 månader sammanfaller med översynen av förordningen och ska uppmuntra 
handelspartner att på allvar engagera sig i en process för att se till att WTO:s 
tvistlösningsorgan på nytt fungerar.

Ändringsförslag 35
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det är önskvärt att man fortsätter 
att bedöma om utvecklingen på områdena 
handel med tjänster och 
handelsrelaterade immateriella rättigheter 
stöder en utvidgning av åtgärdernas 
möjliga räckvidd enligt förordning (EU) 
nr 654/2014. Kommissionen bör bedöma 
alla dessa aspekter som en del av en 
översyn på kort sikt inom 18 månader 
efter denna förordnings ikraftträdande 
men senast inom två år. Denna översyn 
får åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Under förutsättning att förordningens tillämpningsområde inte utvidgas i denna översyn 
måste datumet för nästa översyn förutses inom en tidsram som gör det möjligt för EU att 
snabbt reagera på utvecklingen inom den internationella handelspolitiken, särskilt när det 
gäller handelspartnernas åtaganden avseende tjänster och immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 36
Emmanouil Fragkos
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 förnyas för 
ytterligare en femårsperiod och omfatta 
tillämpningen av den föreslagna ändringen.

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 förnyas för 
ytterligare en femårsperiod och omfatta 
tillämpningen av den föreslagna ändringen. 
Om en framtida översyn visar att det är 
önskvärt att inkludera ytterligare 
handelspolitiska åtgärder i 
tillämpningsområdet för förordning (EU) 
nr 654/2014, bör lagstiftningsförslaget om 
att inkludera sådana åtgärder åtföljas av 
en fullständig konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 förnyas för 
ytterligare en femårsperiod och omfatta 
tillämpningen av den föreslagna ändringen.

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 omfatta 
tillämpningen av den föreslagna ändringen.

Or. en

Ändringsförslag 38
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 förnyas för 

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 förnyas för 
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ytterligare en femårsperiod och omfatta 
tillämpningen av den föreslagna ändringen.

två år och omfatta tillämpningen av den 
föreslagna ändringen.

Or. en

Motivering

Under förutsättning att förordningens tillämpningsområde inte utvidgas i denna översyn 
måste datumet för nästa översyn förutses inom en tidsram som gör det möjligt för EU att 
snabbt reagera på utvecklingen inom den internationella handelspolitiken, särskilt när det 
gäller handelspartnernas åtaganden avseende tjänster och immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 39
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 förnyas för 
ytterligare en femårsperiod och omfatta 
tillämpningen av den föreslagna ändringen.

(9) Slutligen bör översynsklausulen i 
förordning (EU) nr 654/2014 förnyas fram 
till 2023 och omfatta tillämpningen av den 
föreslagna ändringen.

Or. en

Ändringsförslag 40
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 1 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1) I artikel 1 första stycket ska led a 
ersättas med följande:

a) reagera på tredjeländers överträdelser av 
internationella handelsregler som påverkar 
unionens intressen och på så sätt sträva 
efter en tillfredsställande lösning som 

”a) reagera på tredjeländers 
överträdelser av internationella 
handelsregler som påverkar unionens 
intressen och på så sätt sträva efter en 
adekvat lösning som återupprättar 
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återupprättar fördelarna för unionens 
ekonomiska aktörer, och

fördelarna för unionens ekonomiska 
aktörer, och”

Or. en

Ändringsförslag 41
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 1 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1a) I artikel 1 första stycket ska led b 
ersättas med följande:

b) vidta motåtgärder i fråga om 
medgivanden eller andra skyldigheter i 
handelsförhållandena med tredjeländer, när 
behandlingen av varor från unionen ändras 
på ett sådant sätt som påverkar unionens 
intressen.

”b) vidta motåtgärder i fråga om 
medgivanden eller andra skyldigheter i 
handelsförhållandena med tredjeländer, när 
behandlingen av varor och tjänster från 
unionen ändras på ett sådant sätt som 
påverkar unionens intressen.”

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet måste utvidgas med eventuella ändringar, inklusive tjänster.

Ändringsförslag 42
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 2 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1b) I artikel 2 första stycket ska led b 
ersättas med följande:

b) medgivanden eller andra skyldigheter : 
tullmedgivanden eller andra förmåner som 

”b) medgivanden eller andra 
skyldigheter: tullmedgivanden, åtaganden 
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unionen har åtagit sig att tillämpa i sin 
handel med tredjeländer enligt 
internationella handelsavtal som den är 
part i.

på området för immateriella rättigheter 
eller tjänster eller andra förmåner som 
unionen åtagit sig att tillämpa i sin handel 
med tredjeländer enligt något 
internationellt handelsavtal som den 
ingått.”

Or. en

Ändringsförslag 43
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) efter delgivande av en rapport från 
en WTO-panel som helt eller delvis 
bifaller Europeiska unionens yrkanden, 
om ett överklagande enligt artikel 17 i 
WTO-överenskommelsen om tvistlösning 
inte kan slutföras och om tredjelandet inte 
har samtyckt till att inrätta ett 
interimsarrangemang för skiljedom enligt 
artikel 25 i WTO-överenskommelsen om 
tvistlösning.”

”aa) om ett överklagande enligt artikel 
17 i WTO-överenskommelsen om 
tvistlösning inte kan slutföras och om 
tredjelandet inte har samtyckt till att inrätta 
ett interimsarrangemang för skiljedom 
enligt artikel 25 i WTO-överenskommelsen 
om tvistlösning.”

Or. en

Ändringsförslag 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led ab (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa)  Följande led ska införas som led 
ab:
ab) om ett tredjeland antar 
handelspolitiska åtgärder som upphäver 
eller minskar unionens affärsintressen 
och som utgör en uppenbar överträdelse 
av internationell rätt, vilket unionen har 
överklagat inför WTO.

Or. en

Ändringsförslag 45
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led bb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”bb) vid handelstvister som rör andra 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala och bilaterala avtal, om utslag 
inte är möjligt på grund av att tredjelandet 
inte vidtar de åtgärder som krävs för att ett 
tvistlösningsförfarande ska kunna 
fungera.”

”bb) vid handelstvister som rör andra 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala och bilaterala avtal, om utslag 
inte är möjligt på grund av att tredjelandet 
inte vidtar de åtgärder som krävs för att ett 
tvistlösningsförfarande ska kunna fungera, 
inbegripet när det gäller åtagandena i 
kapitlet om handel och hållbar utveckling 
i unionens handelsavtal och 
associeringsavtal.”

Or. en

Motivering

Unionen betraktar innehållet och åtagandena i varje kapitel om handel och hållbar 
utveckling som bindande och ska därför kunna reagera om en partner inte uppfyller sin del av 
de överenskomna förfarandena för att lösa en relaterad tvist.

Ändringsförslag 46
Reinhard Bütikofer
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska införas som led 
bc: 
bc) utan hinder av led a, aa, b och bb 
om ett tredjeland vidtar eller upprätthåller 
åtgärder som uppenbart åsidosätter dess 
skyldigheter gentemot Europeiska 
unionen eller skadar unionens 
handelsintressen, förutsatt att unionen 
har överklagat dessa åtgärder på ett 
förfarandemässigt korrekt sätt och har 
fått ett positivt utlåtande i första instans 
från den relevanta 
tvistlösningsmekanismen. 

Or. en

Ändringsförslag 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led bc

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska införas som led 
bc: 
bc) vid handelstvister som rör andra 
internationella handelsavtal, inbegripet 
regionala och bilaterala avtal, om utslag 
inte är möjligt, inbegripet på grund av att 
bestämmelserna inte är tillräckligt 
specifika, vilket leder till att 
tvistlösningsförfarandet inte fungerar.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led d

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ba) led d ska ersättas med följande:
d) om en WTO-medlem ändrar sina 
medgivanden eller skyldigheter enligt 
artikel XXVIII i GATT 1994 och inga 
kompenserande justeringar har 
överenskommits.

”d) om en WTO-medlem ändrar sina 
medgivanden eller åtaganden enligt 
artikel XXVIII i GATT 1994 och artikel 
XXI i Gats och inga kompenserande 
justeringar har överenskommits.”

Or. en

Ändringsförslag 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska införas som led 
da:
da) om ett tredjeland antar oskäliga 
eller diskriminerande åtgärder, uppenbart 
åsidosätter sina handelsskyldigheter 
gentemot unionen, som skulle kunna 
orsaka allvarlig skada för unionens 
handelsintressen eller äventyra det 
strategiska oberoendet, under 
förutsättning att unionen på lämpligt sätt 
har överklagat dessa åtgärder inför det 
relevanta tvistlösningsorganet.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande led ska införas som led 
da:
da) om ett tredjeland antar 
handelspolitiska åtgärder som utgör en 
uppenbar överträdelse av internationell 
rätt och skadar unionens 
handelsintressen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led bc (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Följande led ska införas som led 
db:
db) om ett tredjeland antar politiska 
åtgärder som uppenbart åsidosätter dess 
skyldigheter enligt kapitlet om handel och 
hållbar utveckling i de handelsavtal som 
landet har ingått,

Or. en

Motivering

Vi bör garantera motåtgärder när skyldigheterna avseende kapitlen om handel och hållbar 
utveckling inte fullgörs.
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Ändringsförslag 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 4 – punkt 2 – led bb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa eller artikel 3 bb ska 
dessa åtgärder ska stå i proportion till den 
upphävnings- eller minskningsnivå för 
unionens affärsintressen som följer av det 
berörda tredjelandets åtgärder.”

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa eller artikel 3 bb ska 
dessa åtgärder ska stå i proportion till den 
upphävnings- eller minskningsnivå för 
unionens affärsintressen som följer av det 
berörda tredjelandets åtgärder och i så hög 
grad som möjligt stödja de drabbade 
unionssektorerna.”

Or. en

Ändringsförslag 53
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 4 – punkt 2 – led bb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa eller artikel 3 bb ska 
dessa åtgärder ska stå i proportion till den 
upphävnings- eller minskningsnivå för 
unionens affärsintressen som följer av det 
berörda tredjelandets åtgärder.”

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa, artikel 3 bb, artikel 3 e 
eller artikel 3 f ska dessa åtgärder ska stå i 
proportion till den upphävnings- eller 
minskningsnivå för unionens 
affärsintressen som följer av det berörda 
tredjelandets åtgärder.”

Or. en
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Ändringsförslag 54
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 4 – punkt 2 – led bb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa eller artikel 3 bb ska 
dessa åtgärder ska stå i proportion till den 
upphävnings- eller minskningsnivå för 
unionens affärsintressen som följer av det 
berörda tredjelandets åtgärder.”

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa, artikel 3 bb eller artikel 
3 e ska dessa åtgärder ska stå i proportion 
till den upphävnings- eller minskningsnivå 
för unionens affärsintressen som följer av 
det berörda tredjelandets åtgärder.”

Or. en

Ändringsförslag 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 4 – punkt 2 – led bb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa eller artikel 3 bb ska 
dessa åtgärder ska stå i proportion till den 
upphävnings- eller minskningsnivå för 
unionens affärsintressen som följer av det 
berörda tredjelandets åtgärder.”

”bb) Om åtgärder vidtas för att begränsa 
handeln med ett tredjeland i situationer 
enligt artikel 3 aa, artikel 3 bb eller artikel 
3 e ska dessa åtgärder ska stå i proportion 
till den upphävnings- eller minskningsnivå 
för unionens affärsintressen som följer av 
det berörda tredjelandets åtgärder.”

Or. en

Ändringsförslag 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Följande artikel ska införas:
Artikel 4a
Begäran från Europaparlamentet eller 
medlemsstaterna
1. Europaparlamentet eller 
medlemsstaterna får begära att 
kommissionen antar eller vidtar lämpliga 
åtgärder för att anta de 
genomförandeakter som avses i artikel 4.

2. Om Europaparlamentet eller en 
medlemsstat beslutar att utnyttja den 
möjlighet som avses i punkt 1 ska de förse 
kommissionen med bevis på sådana fall 
som avses i artikel 3 och som upphäver 
eller minskar unionens affärsintressen.
3. Efter mottagandet av en begäran 
ska kommissionen utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och 
medlemsstaterna om hur den avser att 
följa upp begäran.

Or. en

Ändringsförslag 57
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) I artikel 5.1 ska följande led 
införas:
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ba) Upphävande av åtaganden eller 
andra skyldigheter på området för 
immateriella rättigheter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 58
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2b) I artikel 7.2 ska led c ersättas med 
följande:

c) I fall där en WTO-medlem har ändrat 
sina medgivanden enligt artikel XXVIII i 
GATT 1994, när det berörda tredjelandet 
ger unionen adekvat och proportionerlig 
kompensation efter antagandet av en 
genomförandeakt enligt artikel 4.1.

”c) I fall där en WTO-medlem har 
ändrat sina medgivanden eller åtaganden 
enligt artikel XXVIII i GATT 1994 eller 
artikel XXI i Gats, när det berörda 
tredjelandet ger unionen adekvat och 
proportionerlig kompensation efter 
antagandet av en genomförandeakt enligt 
artikel 4.1.”

Or. en

Ändringsförslag 59
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 1 mars 2025 ska 
kommissionen se över denna förordnings 
tillämpningsområde, med särskilt 
beaktande av de ändringar av 
tillämpningsområdet som får verkan från 

”Mellan ... [18 månader från den dag då 
denna ändringsförordning träder ikraft] 
och ... [två år från den dag då denna 
ändringsförordning träder ikraft] ska 
kommissionen se över denna förordnings 
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och med den [dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft], de 
handelspolitiska åtgärder som får antas, 
och dess genomförande, och ska rapportera 
sina slutsatser till Europaparlamentet och 
rådet.”

tillämpningsområde, med särskilt 
beaktande av de ändringar av 
tillämpningsområdet som får verkan från 
och med den [dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft], 
inbegripet möjligheten att utvidga 
tillämpningsområdet när det gäller 
verkställandet av EU-handelspartnernas 
åtaganden avseende tjänster och 
immateriella rättigheter, de 
handelspolitiska åtgärder som får antas, 
och dess genomförande, och ska rapportera 
sina slutsatser till Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en

Motivering

Under förutsättning att förordningens tillämpningsområde inte utvidgas i denna översyn 
måste datumet för nästa översyn förutses inom en tidsram som gör det möjligt för EU att 
snabbt reagera på utvecklingen inom den internationella handelspolitiken, särskilt när det 
gäller handelspartnernas åtaganden avseende tjänster och immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 60
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 1 mars 2025 ska 
kommissionen se över denna förordnings 
tillämpningsområde, med särskilt 
beaktande av de ändringar av 
tillämpningsområdet som får verkan från 
och med den [dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft], de 
handelspolitiska åtgärder som får antas, 
och dess genomförande, och ska rapportera 
sina slutsatser till Europaparlamentet och 
rådet.”

”Senast den ... [tre år efter den dag då 
denna ändringsförordning träder i kraft] 
ska kommissionen se över denna 
förordnings tillämpningsområde, med 
särskilt beaktande av de ändringar av 
tillämpningsområdet som får verkan från 
och med den [dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft], de 
handelspolitiska åtgärder som får antas, 
och dess genomförande, och ska rapportera 
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sina slutsatser till Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en

Ändringsförslag 61
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Senast den 1 mars 2025 ska 
kommissionen se över denna förordnings 
tillämpningsområde, med särskilt 
beaktande av de ändringar av 
tillämpningsområdet som får verkan från 
och med den [dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft], de 
handelspolitiska åtgärder som får antas, 
och dess genomförande, och ska rapportera 
sina slutsatser till Europaparlamentet och 
rådet.”

”Senast den 1 mars 2023 ska 
kommissionen se över denna förordnings 
tillämpningsområde, med särskilt 
beaktande av de ändringar av 
tillämpningsområdet som får verkan från 
och med den [dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft], de 
handelspolitiska åtgärder som får antas, 
och dess genomförande, och ska rapportera 
sina slutsatser till Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en

Motivering

Översynen av denna förordnings tillämpningsområde ska behandlas på nytt av det nuvarande 
parlamentet.

Ändringsförslag 62
Tiziana Beghin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b – led i
Förordning (EU) nr 654/2014
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) I punkt 2 första stycket ska första 
meningen ersättas med följande:

utgår

”När kommissionen agerar enligt punkt 1 
ska den göra en översyn som syftar till att 
inom ramen för denna förordning föreslå 
ytterligare handelspolitiska åtgärder som 
tillfälligt upphäver medgivanden eller 
andra skyldigheter på området 
tjänstehandel.” 

Or. en

Ändringsförslag 63
Reinhard Bütikofer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 654/2014 
Artikel 12

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a) Artikel 12 ska ersättas med 
följande:

Artikel 12 ”Artikel 12

Ikraftträdande Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. 
Led bc i artikel 1.3 ska tillämpas från och 
med den .... [OJ please insert the date 18 
months following the date of entry into 
force of this amending Regulation].”

Or. en


