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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
(COM(2020)135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0135),

– 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 (C9-0099/2020),

– 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 (A9-0000/2020),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) En förlängning av 
tillämpningsperioden för förordning (EG) 
nr 1215/2009 anses vara den bästa 
garantin för unionens engagemang för 
västra Balkans handelsintegration.

(5) En förlängning av 
tillämpningsperioden för förordning (EG) 
nr 1215/2009 anses vara en lämplig 
garanti för unionens ökade engagemang 
och åtagande för västra Balkans 
handelsintegration. Det nuvarande 
systemet med autonoma handelsåtgärder 
är fortfarande ett värdefullt stöd för 
ekonomierna i partnerländerna på västra 
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Balkan.

Or. en

Motivering

EU önskar förlänga det förmånliga tillträdet till EU:s marknad.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 1215/2009
Artikel 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I artikel 7 ska följande led läggas 
till: 
”ca) för att kontrollera att varje berörd 
enhet uppfyller villkoren i artikel 2.1 d, 
särskilt mot bakgrund av kommissionens 
meddelande av den 5 februari 2020 och 
Zagrebförklaringen av den 6 maj 2020, 
ska kommissionen göra en 
interimsutvärdering av införandet av 
förordningen före den 1 juli 2023 och 
utarbeta en rapport till 
Europaparlamentets berörda utskott.”

Or. fr
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MOTIVERING

Bakgrund

EU är den överlägset största handelspartnern i länderna på västra Balkan (dvs. Albanien, 
Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien), motsvarande 
över 72 % av den totala handeln, långt före andra konkurrenter som är ekonomiskt och 
politiskt verksamma i regionen, såsom Kina, Ryssland eller Turkiet. 

Handeln mellan EU och länderna på västra Balkan har ökat med nästan 130 % under de 
senaste 10 åren. 2019 motsvarade handeln 55 miljarder euro.

Sedan stabiliserings- och associeringsprocessen inleddes 1999 har EU gradvis ingått 
stabiliserings- och associeringsavtal med vart och ett av partnerländerna på västra Balkan. 

Dessa stabiliserings- och associeringsavtal sågs som instrument som främjade ekonomisk 
utveckling och politisk stabilisering i regionens länder, och de utgör fortfarande en av de 
viktigaste mekanismerna för anpassning till EU:s regelverk och gradvis integrering på 
EU:s marknad. I avtalen föreskrivs avskaffande av tullar och icke-tariffära hinder för den 
bilaterala handeln och de omfattar varor i alla kapitel i Harmoniserade systemet.

Samtidigt har det sedan 2009 införts en uppsättning autonoma handelsåtgärder genom en 
förordning från 2009, som också bidrog till utökningen av den totala handeln mellan EU och 
västra Balkan. 

Ursprungligen omfattades nästan alla produkter som importerades från regionen, men 2017 
begränsades denna förordnings tillämpningsområde till produkterna i kapitel 7 (grönsaker 
samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar) och kapitel 8 (ätbar frukt samt ätbara bär 
och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner) i Kombinerade nomenklaturen i Gemensamma 
tulltaxan, samt till kvoterad import av vin motsvarande 30 000 hl.

Kommissionens förslag är förenligt med EU-stöd till regionens successiva ekonomiska 
integration i EU och de enskilda anslutningsprocesserna.

Även om de flesta av de handelsförmåner som ursprungligen beviljades västra Balkan genom 
ordningen för autonoma handelsförmåner nu har integrerats i ländernas respektive 
stabiliserings- och associeringsavtal med EU, anser kommissionen att de begränsade förmåner 
som beviljas genom denna förordning fortfarande utgör ett värdefullt stöd till regionens 
ekonomi och näringsliv, och förblir därför ett användbart instrument för EU:s stöd till västra 
Balkans ekonomiska integration.

Den föreslagna förordningen medför inga ytterligare kostnader för EU:s budget.

Föredragandens ståndpunkt

Västra Balkan är en prioritering för EU och EU har ett särskilt ansvar när det gäller att bistå 
Balkanländerna i regionen.
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Syftet med att utvidga de autonoma handelsåtgärderna på detta sätt är att säkerställa 
överensstämmelse med de riktlinjer som nyligen bekräftades på nytt av kommissionen och 
med Sofiaförklaringen av den 17 maj 2018. 

Föredraganden ifrågasätter inte att de autonoma handelsåtgärderna bidrar till den ekonomiska 
utvecklingen i de berörda länderna, eftersom de tillhandahåller avsättningsmöjligheter för 
deras produktion av vin, frukt och grönsaker, och bidrar därmed till att stärka deras primära 
sektorer, som fortsätter att stå för en viktig andel av ländernas BNP.

De föreslagna åtgärderna har hittills bidragit till upprättandet av starka partnerskap mellan 
företag i EU och de lokala producenterna i västra Balkan 

Kommissionens förslag att förlänga åtgärderna med ytterligare fem år anses därför vara den 
lämpligaste åtgärden för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling i partnerländerna på 
västra Balkan. Man kan därmed undvika en mycket lång och komplicerad process med att 
ändra varje enskilt bilateralt handelsavtal som en del av stabiliserings- och 
associeringsavtalen.

Om dessa autonoma handelsåtgärder inte förlängs till 2025 kan det uppstå negativa och 
problematiska effekter med minskat marknadstillträde för alla länder på västra Balkan. Detta 
skulle inte ligga i linje med EU:s stödinriktade tillvägagångssätt.

Efter Frankrikes begäran till rådet om att bevilja Nordmakedonien och Albanien status som 
kandidatländer för EU-anslutning, definierade kommissionen om utvidgningsprocessen 
i februari 2020.

Länderna på västra Balkan, som 2018 i Sofia på nytt bekräftade att en EU-anslutning var 
deras ”bestämda strategiska val”, noterade därför under videokonferensen från Zagreb den 
6 maj 2020 följande:

– Ett ökat EU-bistånd kommer att knytas till konkreta framsteg med de rättsstatliga 
och socioekonomiska reformerna samt till att partnerna på västra Balkan ansluter 
sig till EU:s värden, regler och normer.

– Ledarna på västra Balkan bör säkerställa att grundläggande värden, demokratiska 
principer och rättsstatsprincipen strikt upprätthålls och genomförs.

– Det krävs kraftfullare insatser för att bekämpa korruption och organiserad 
brottslighet, och betydande resultat måste uppnås på dessa områden.

Det har gjorts fem ändringar sedan 2009 och i den ändring som Europaparlamentet antog den 
16 december 2015 uppgavs det uttryckligen att tillämpningen av denna förordning ska ske på 
villkor att ”de länder och territorier som avses i [...] ska avstå från att på ett allvarligt och 
systematiskt sätt kränka de mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas grundläggande 
rättigheter, samt grundläggande principer om demokrati och rättsstaten” (artikel 2.1 d).

Enligt de senaste bedömningarna av länderna på västra Balkan har det skett en allmän 
försämring av situationen när det gäller korruption, rättsstatsprincipen och grundläggande 
friheter, med undantag för Nordmakedonien.
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Enligt artikel 2.3 i denna förordning får kommissionen redan genom genomförandeakter helt 
eller delvis upphäva tillämpningen av förordningen, efter granskning av 
genomförandekommittén för västra Balkan i enlighet med artikel 2.1 d.

Mot bakgrund av att situationen för närvarande håller på att försämras och att parlamentet och 
rådet tydligt har angett att de önskar att arrangemangen som syftar till att bana väg för 
anslutning, däribland denna förordning, i högre grad ska anpassas till EU:s värden, anser 
föredraganden att det är lämpligt att

– förordningens löptid förlängs med fem år, i enlighet med kommissionens begäran, 

– förlängningen sker på villkor att det görs en obligatorisk översyn efter 
30 månader, och att en rapport överlämnas till Europaparlamentets utskott för 
internationell handel och utrikesfrågor.


