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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och 
territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och 
associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och 
Hercegovina
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2014)0386),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0039/2014),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från 
utskottet för utrikesfrågor (A8-0000/2015).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 
om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förordning (EG) nr 1215/2009 erbjuder 
inte någon möjlighet att tillfälligt avbryta 
beviljandet av särskilda handelsåtgärder 
om stödmottagarna skulle begå allvarliga 
och systematiska överträdelser av 
grundläggande principer om mänskliga 

(2) Förordning (EG) nr 1215/2009 erbjuder 
inte någon möjlighet att tillfälligt avbryta 
beviljandet av särskilda handelsåtgärder 
om stödmottagarna skulle begå 
överträdelser av grundläggande principer 
om mänskliga rättigheter, demokrati och 
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rättigheter, demokrati och rättsstaten. Det 
är lämpligt att införa en sådan möjlighet så 
att snabba åtgärder kan vidtas om 
allvarliga och systematiska överträdelser 
av grundläggande principer om mänskliga 
rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen skulle begås i något av 
de länder och territorier som deltar i eller 
är knutna till Europeiska unionens 
stabiliserings- och associeringsprocess.

rättsstaten. Det är lämpligt att införa en 
sådan möjlighet så att snabba åtgärder kan 
vidtas om överträdelser av grundläggande 
principer om mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatsprincipen skulle 
begås i något av de länder och territorier 
som deltar i eller är knutna till Europeiska 
unionens stabiliserings- och 
associeringsprocess.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning 
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Bosnien och Hercegovina har ännu inte 
accepterat att anpassa handelsmedgivanden 
som beviljas enligt interimsavtalet för att ta 
hänsyn till den traditionella handeln mellan 
Kroatien och Bosnien och Hercegovina 
inom ramen för Centraleuropeiska 
frihandelsavtalet (Cefta). Om anpassningen 
av de handelsmedgivanden som anges i 
stabiliserings- och associeringsavtalet och i 
interimsavtalet ännu inte undertecknats och 
tillämpas provisoriskt av Europeiska 
unionen och Bosnien och Hercegovina när 
denna förordning antas, bör de förmåner 
som beviljats Bosnien och Hercegovina 
upphävas från och med den 1 januari 2016. 
När Bosnien och Hercegovina och 
Europeiska unionen har undertecknat och 
provisoriskt tillämpar ett avtal om 
anpassning av handelsmedgivandena i 
interimsavtalet, ska dessa tullförmåner 
återinföras.

(7) Bosnien och Hercegovina har ännu inte 
accepterat att anpassa handelsmedgivanden 
som beviljas enligt interimsavtalet för att ta 
hänsyn till den traditionella handeln mellan 
Kroatien och Bosnien och Hercegovina 
inom ramen för Centraleuropeiska 
frihandelsavtalet (Cefta). Om anpassningen 
av de handelsmedgivanden som anges i 
stabiliserings- och associeringsavtalet och i 
interimsavtalet ännu inte undertecknats och 
tillämpas provisoriskt av Europeiska 
unionen och Bosnien och Hercegovina när 
denna förordning antas, bör de förmåner 
som beviljats Bosnien och Hercegovina 
upphävas från och med den 1 januari 2016. 
När Bosnien och Hercegovina och 
Europeiska unionen har undertecknat och 
provisoriskt tillämpar ett avtal om 
anpassning av handelsmedgivandena i 
interimsavtalet, ska dessa tullförmåner 
återinföras. Bosnien och Hercegovina och 
Europeiska unionen bör sträva efter att 
finna en ömsesidigt godtagbar lösning för 
anpassningen av interimsavtalet, särskilt 
vad gäller gränsöverskridande handel.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning 
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det är nödvändigt att beakta de 
konstanta framsteg som de berörda 
länderna och territorierna på västra 
Balkan gör i riktning mot 
EU-medlemskap, samt Kroatiens 
anslutning till EU och det därmed 
följande behovet av att anpassa 
interimsavtalet när det gäller Bosnien och 
Hercegovina. I detta sammanhang är det 
också nödvändigt att beakta unionens 
otvetydiga stöd till Bosnien och 
Hercegovinas EU-perspektiv, såsom det 
anges i slutsatserna från rådets (utrikes 
frågor) möte den 15 december 2014. I 
dessa slutsatser upprepade man att den 
politiska ledningen i Bosnien och 
Hercegovina måste förankra de reformer 
som behövs för EU-integrationen i alla 
relevanta institutioners arbete, och att det 
är nödvändigt att se till att alla 
förvaltningsnivåer fungerar och är 
effektiva så att Bosnien och Hercegovina 
kan förbereda sig för ett framtida EU-
medlemskap.

Or. en

Ändringsförslag4Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt -1 (ny)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Skäl 14a (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1. Följande skäl ska införas:
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”(14a) För att möjliggöra en korrekt 
demokratisk kontroll av tillämpningen av 
denna förordning bör befogenheten att 
anta akter enligt artikel 290 i EUF-
fördraget delegeras till kommissionen 
beträffande nödvändiga ändringar och 
tekniska justeringar av bilagorna I och II 
till följd av ändringar av KN-nummer och 
underuppdelningar i Taric, beträffande 
nödvändiga justeringar till följd av 
beviljade av handelsförmåner enligt 
andra arrangemang mellan EU och 
länder och territorier som omfattas av 
denna förordning, och beträffande 
indragning av förmåner enligt denna 
förordning vid bristande efterlevnad av 
villkoret om effektivt administrativt 
samarbete för att förhindra bedrägeri, 
villkoret om respekt för de mänskliga 
rättigheterna och rättsstatsprinciperna 
samt villkoret om att genomföra konkreta 
ekonomiska reformer och om regionalt 
samarbete. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 
Kommissionen bör lämna fullständig 
information och dokumentation om sina 
möten med nationella experter inom 
ramen för arbetet med att förbereda och 
genomföra delegerade akter. 
Kommissionen bör i detta avseende se till 
att Europaparlamentet vederbörligen 
involveras, med utgångspunkt i bästa 
praxis utifrån tidigare erfarenheter på 
andra politikområden, i syfte att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för 
Europaparlamentets framtida kontroll av 
delegerade akter.”

Or. en
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Motivering

Sedan förordning (EG) nr 1215/2009 antogs har den ändrats flera gånger. Användningen av 
delegerade akter infördes genom förordning 1336/2011, vilken dock inte införde något skäl 
som förklarade användningen av delegerade akter. Föredraganden föreslår att delegerade 
akter används i ytterligare fall för att säkra en korrekt demokratisk kontroll av tillämpningen 
av den grundläggande förordningen från kommissionens sida. Detta bör tydligt anges i ett 
motsvarande skäl, i linje med den gemensamma överenskommelsen mellan parlamentet och 
rådet om delegerade akter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 2 – punkt 1 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) de länder och territorier som avses i 
artikel 1 ska avstå från att på ett allvarligt 
och systematiskt sätt kränka de mänskliga 
rättigheterna, däribland arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter, 
grundläggande principer om demokrati 
och rättsstaten.

(d) respekt för de demokratiska 
principerna, de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, 
däribland arbetstagarnas grundläggande 
rättigheter, samt rättsstatsprincipen från 
de länder och territorier som avses i 
artikel 1.

Or. en

Motivering

Genom kommissionens förslag vill man åtgärda en brist i förordning (EG) nr 1215/2009, 
nämligen det faktum att den inte innehåller någon människorättsklausul som gör det möjligt 
att dra in handelsförmånerna vid kränkningar av de grundläggande principerna om 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen. Formuleringen av 
kommissionens förslag är inte helt tillfredsställande. En positiv formulering av denna klausul, 
i linje med Köpenhamnskriterierna, vore att föredra.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 2 – punkt 3
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) I artikel 2 ska punkt 3 ändras på 
följande sätt:

3. Om ett land eller territorium inte 
uppfyller villkoren i punkt 1 eller 2 får 
kommissionen genom genomförandeakter 
helt eller delvis upphäva rätten till 
förmåner enligt denna förordning för 
berörda länder eller territorier. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 8.4.

3. Om ett land eller territorium inte 
uppfyller villkoren i leden a eller b i punkt 
1 får kommissionen genom 
genomförandeakter helt eller delvis 
upphäva rätten till förmåner enligt denna 
förordning för berörda länder eller 
territorier. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
8.4.

Or. en

Motivering

I ändringsförslag 6 föreslår föredraganden att förfarandet med delegerade akter tillämpas för 
indragning av förmåner vid bristande efterlevnad av villkoret om effektivt administrativt 
samarbete för att förebygga bedrägeri, villkoret om respekt för mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprinciperna och villkoret om genomförandet av effektiva ekonomiska reformer samt 
regionalt samarbete. Därför måste artikel 2.3 ändras för att utesluta användning av 
genomförandeakter i dessa tre fall.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 7 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I artikel 7 ska följande led läggas till:
(c) upphävande, helt eller delvis, av rätten 
för ett land eller territorium till förmåner 
enligt denna förordning, vid bristande 
efterlevnad från landets eller territoriets 
sida av villkoren i leden (c) och (d) i 
artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning. 

Or. en
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Motivering

Föredraganden föreslår att förfarandet med delegerade akter tillämpas för upphävande av 
förmåner vid bristande efterlevnad av villkoret om effektivt administrativt samarbete för att 
förebygga bedrägeri, villkoret om respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciperna 
och villkoret om genomförandet av effektiva ekonomiska reformer samt regionalt samarbete. 
Föredraganden anser att kommissionens bedömningsutrymme i dessa tre fall är alltför stort 
och att det är nödvändigt att involvera medlagstiftarna. (Se även motiveringen.)

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1c) I artikel 10.1 ska den inledande 
formuleringen ändras på följande sätt:

1. Om kommissionen finner att det finns 
tillräckliga bevis för bedrägeri, för 
avsaknad av det administrativa samarbete 
som krävs för kontroll av ursprung, för en 
extrem ökning av exporten till 
gemenskapen som överskrider de berörda 
ländernas och territoriernas normala 
produktions- och exportkapacitet eller för 
att de länder och territorier som avses i 
artikel 1 inte iakttar bestämmelserna i 
artikel 2.1, får kommissionen vidta 
åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt 
upphäva ordningarna enligt denna 
förordning under en period av tre månader, 
förutsatt att kommissionen först har

1. Om kommissionen finner att det finns 
tillräckliga bevis för bedrägeri, för 
avsaknad av det administrativa samarbete 
som krävs för kontroll av ursprung, för en 
extrem ökning av exporten till 
gemenskapen som överskrider de berörda 
ländernas och territoriernas normala 
produktions- och exportkapacitet eller för 
att de länder och territorier som avses i 
artikel 1 inte iakttar bestämmelserna i 
leden a och b artikel 2.1, får kommissionen 
vidta åtgärder för att helt eller delvis 
tillfälligt upphäva ordningarna enligt denna 
förordning under en period av tre månader, 
förutsatt att kommissionen först har 

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av den föreslagna användningen av delegerade akter för upphävande av 
förmåner vid bristande efterlevnad av villkoret om effektivt administrativt samarbete för att 
förebygga bedrägeri, samt villkoret om respekt för mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprinciperna från det deltagande landets eller territoriets sida, bör 
skyddsbestämmelsen om tillfälligt upphävande av förmåner genom genomförandeakter 
ändras i enlighet därmed.



PE546.867v02-00 12/16 PR\1049469SV.doc

SV



PR\1049469SV.doc 13/16 PE546.867v02-00

SV

MOTIVERING

Bakgrund till kommissionens förslag

Handeln mellan EU och länderna på västra Balkan liberaliseras genom ett antal stabiliserings- 
och associeringsavtal och ett interimsavtal i fallet med Bosnien och Hercegovina. Dessutom 
omfattas Kosovo (som ännu inte har något eget stabiliserings- och associeringsavtal) och hela 
regionen av autonoma handelsåtgärder, som EU beviljar sedan 2000. Dessa unilaterala 
förmåner möjliggör obegränsad tullfri tillgång till EU för de flesta produkter. I motsats till 
stabiliserings- och associeringsavtal, där varje part beviljar förmåner, är autonoma 
handelsåtgärder en ensidigt förmånssystem till förmån för västra Balkan. Omfånget för 
tulliberaliseringen enligt stabiliserings- och associeringsavtalen och de förmåner som beviljas 
enligt förordning (EG) nr 1215/2009 skiljer sig åt, särskilt när det gäller jordbruksprodukter. 
Graden av liberalisering gällande jordbruksprodukter enligt de autonoma handelsåtgärderna är 
större än enligt stabiliserings- och associeringsavtalen/interimsavtalen. 

I det kommissionsförslag som övervägs föreslås tre huvudsakliga ändringar av den 
grundläggande 
förordningen (EG) nr 1215/2009: 

1. Förlängning av de aktuella förmånerna till slutet av 2020:

Målet med förlängningen är att ge förmånsländerna mer tid för att anpassa förmånerna enligt 
den grundläggande förordningen till de förmåner som ges enligt stabiliserings- och 
associeringsavtalen/interimsavtalen.

2. Införande av den så kallade människorättsklausulen i förordningen om autonoma 
handelsåtgärder

Denna klausul möjliggör indragande av förmåner vid allvarliga och systematiska kränkningar 
av grundläggande principer gällande mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten från 
något av förmånsländerna. 

3. Möjlig indragning av autonoma handelsåtgärder för Bosnien och Hercegovina från 
den 1 januari 2016
Efter Kroatiens anslutning till EU den 1 juli 2013 har Bosnien och Hercegovina ännu inte 
accepterat att anpassa interimsavtalet för att ta hänsyn till den traditionella handeln mellan 
Kroatien och Bosnien och Hercegovina inom ramen för Centraleuropeiska frihandelsavtalet 
(Cefta) som förenade de båda länderna före den 1 juli 2013. Till följd av detta tillämpas de 
förmånskvoter som 2008 beslutades i interimsavtalet för 27 EU-medlemsstater av 28 
medlemsstater (enligt principen först till kvarn). EU:s metod för att ändra sina handelsavtal 
efter en EU-utvidgning bygger på den traditionella handeln mellan den nya EU-
medlemsstaten och det land som har handelsavtal med EU. Alla länder på västra Balkan som 
är Cefta-medlemmar, förutom Bosnien och Hercegovina, har godtagit denna metod och har 
slutfört förhandlingar för att ändra sina avtal med EU. 

Efter tre förhandlingsrundor med Bosnien och Hercegovina kunde inget avtal ingås. 



PE546.867v02-00 14/16 PR\1049469SV.doc

SV

I motsättning till EU:s metod anser Bosnien och Hercegovina inte att landet skulle kunna öka 
sin förmån för mängden traditionell handel. Enligt Bosnien och Hercegovina skulle detta 
endast kunna ske om EU:s skulle erbjuda ytterligare medgivanden. 

Till följd av detta dödläge och skadan för EU:s kommersiella intresse föreslår kommissionen 
att en förlängning av de autonoma handelsåtgärderna för Bosnien och Hercegovina inte sker 
automatiskt, utan skulle villkoras av att landet godtar EU:s metod när det gäller anpassningen 
av interimsavtalet. När Bosnien och Hercegovina och EU väl enas, undertecknar och 
provisoriskt tillämpar ett avtal om anpassning av handelsmedgivandena, kommer förmånerna 
för Bosnien och Hercegovina att återinföras.

Villkor för berättigande till förmånerna

I den grundläggande förordningen, närmare bestämt i artikel 2.1, anges flera villkor för 
berättigande till förmånerna:

a) iakttagande av definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” i enlighet med förordning 
(EEG) nr 2454/93,

b) förmånstagarna ska avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan 
för produkter med ursprung i EU,

c) förmånstagarna ska delta i ett effektivt administrativt samarbete med gemenskapen i syfte 
att förhindra alla former av bedrägeri.

Genom det aktuella kommissionsförslaget införs ett fjärde villkor, den så kallade 
människorättsklausulen. Berättigandet till förmånerna underordnas därmed också följande: 

d) Förmånstagarna ska avstå från att på ett allvarligt och systematiskt sätt kränka de 
mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, de 
grundläggande principerna om demokrati och rättsstaten.

Vidare innehåller artikel 2.2 i den grundläggande förordningen ytterligare ett villkor för 
berättigande till förmånerna – beredvilligheten hos de länder som omfattas av förmånerna att 
genomföra konkreta ekonomiska reformer och regionalt samarbete med andra länder på 
västra Balkan, särskilt genom att upprätta frihandelsområden.

Enligt artikel 2.3 i den grundläggande förordningen får kommissionen, om ett land inte 
uppfyller alla de ovannämnda villkoren, genom genomförandeakter antagna i enlighet 
med granskningsförfarandet upphäva (helt eller delvis) rätten till förmåner.

Ändringsrekommendationer:

Delegerade akter:

Ett av de huvudsakliga syftena med de ändringar som föreslås av föredraganden (dvs. äf 5, 6 
och 7) är att ersätta användningen av genomförandeakter med delegerade akter för beslut om 
indragning av förmåner vid bristande efterlevnad av villkoren i artikel 2.1 leden c) och d) 
och artikel 2.2, dvs.:
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Artikel 2.1:

c) förmånstagarna ska delta i ett effektivt administrativt samarbete med gemenskapen i 
syfte att förhindra alla former av bedrägeri,

d) de länder och territorier som avses i artikel 1 ska avstå från att på ett allvarligt och 
systematiskt sätt kränka de mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas 
grundläggande rättigheter, de grundläggande principerna om demokrati och rättsstaten 
(införs genom kommissionsförslaget under övervägande).

Artikel 2.2: 

Beredvilligheten hos de länder som omfattas av förmånerna att genomföra konkreta 
ekonomiska reformer och regionalt samarbete med andra länder på västra Balkan, särskilt 
genom att upprätta frihandelsområden.

Vid valet mellan delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget) och genomförandeakter 
(artikel 291 i EUF-fördraget), bör medlagstiftarna ta hänsyn till, som huvudkriterium, det 
bedömningsutrymme som getts till kommissionen, särskilt genom att ta hänsyn till 
omfattningen av den politiska bedömningen i sammanhanget.

Föredraganden anser att kommissionen, vid beslut om indragande av förmåner av de skäl som 
beskrivs ovan, har ett betydande bedömningsutrymme som väl överskrider ett enkelt 
verkställande av bestämmelserna i den grundläggande akten på grundval av en objektiv 
bedömning, nämligen av följande skäl:

 De exakta bedömningskriterierna för huruvida de ovannämnda villkoren är uppfyllda finns 
inte fastställda i den grundläggande akten och medför därför oundvikligen en subjektiv 
bedömning som går utöver ett enkelt genomförande.

 Enligt artikel 2.3 är omfattningen för upphävandet inte klart definierad (förmånerna ska 
dras in helt eller delvis), och det saknas exakta kriterier för hur omfattningen för 
indragandet ska bestämmas.

 I artikel 2.3 anges vidare att kommissionen får upphäva rätten till förmåner – 
kommissionen kan därmed även besluta att inte upphäva förmånerna över huvud taget. 

Föredraganden anser att en kombination av de tre beaktandena ovan leder till ett mycket 
betydande bedömningsutrymme för kommissionen när den beslutar om att upphäva 
förmånerna. Detta medför en subjektiv bedömning och överskrider gränserna för ett 
genomförande. Ett sådant beslut bör därför fattas genom delegerade akter som 
säkerställer en korrekt kontroll från medlagstiftarnas sida. 

Bedömningsutrymmet när det gäller de villkor som anges i andra bestämmelser i den 
grundläggande förordningen är mer begränsat och kriterierna för bedömningen av huruvida 
dessa villkor efterlevs är mycket mer objektiva, såsom i fallet med de villkor som anges i 
artikel 2.1 c och d och i artikel 2.2. Föredraganden är därmed förvissad om att användningen 
av genomförandeakter är godtagbar i dessa fall.
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Dessutom införs genom ändringsförslag 3 ett skäl i förordningen som förklarar användningen 
av delegerade akter. Sedan förordning (EG) nr 1215/2009 antogs har den ändrats flera gånger. 
Användningen av delegerade akter infördes genom förordning 1336/2011, vilken dock inte 
införde något skäl som förklarade användningen av delegerade akter. Föredraganden föreslår 
att delegerade akter används i ytterligare fall, för att säkra en korrekt demokratisk kontroll av 
tillämpningen av den grundläggande förordningen från kommissionens sida. Detta bör tydligt 
anges i ett motsvarande skäl, i linje med den gemensamma överenskommelsen mellan 
parlamentet och rådet om delegerade akter.

Övriga ändringar:

I ändringsförslag 1 uppmanar föredraganden EU och Bosnien och Hercegovina att försöka nå 
en överenskommelse om anpassning av interimsavtalet med EU efter Kroatiens anslutning, 
för att undvika att förmåner dras in för Bosnien och Hercegovina från den 1 januari 2016.

I ändringsförslag 2 påminner föredraganden om de framsteg som gjorts av länderna på västra 
Balkan mot djupare integrering med EU samt den senaste tidens slutsatser från rådet 
beträffande Bosnien och Hercegovina.

I ändringsförslag 4 lägger föredraganden fram ändringar av den så kallade 
människorättsklausulen för att uppnå en positiv formulering i linje med 
Köpenhamnskriterierna.

Slutsatser:

Det övergripande målet med föredragandens ändringsförslag är att bekräfta EU:s verkliga och 
djupgående åtagande till framtida europeisk integration av de länder och territorier som 
omfattas av denna förordning genom att bevilja unilaterala handelsförmåner. 
EU-integrationsprocessen har otvivelaktigt varit en utmanande process för länder som har 
genomfört den, men den har visat sig vara det effektivaste instrumentet för stabilitet i 
regionen. Ur detta perspektiv måste dessa medgivanden eller ett eventuellt indragande av 
dessa godtas som en ansats för att påskynda politiska och socioekonomiska reformer, såsom 
understryks i ”Compact for Growth”, vilka är oumbärliga för att länderna på västra Balkan 
ska uppfylla kraven enligt Köpenhamnskriterierna och EU:s regelverk. I detta syfte uppmanar 
föredraganden Bosnien och Hercegovina att anpassa interimsavtalet om förmånshandel med 
Kroatien efter Kroatiens anslutning till Europeiska unionen den 1 juli 2013. Samtidigt 
uppmanar föredraganden parterna att ta hänsyn till ömsesidiga intressen för att nå ett 
tillfredsställande avtal för både EU-medlemsstaterna och medlemmarna i Cefta.


