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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 skydd av unionen och 
dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0775),

– 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 (C9-0000/2021),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna 
rättsliga grunden,

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

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över användningen av 
delegerade akter,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen, kommissionens åtagande att godta 
Europaparlamentets ståndpunkt, och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av 
den 14 december 2021 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 59, 40 och 41 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utrikesfrågor,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 1 i Förenta 
nationernas stadga har Förenta nationerna 
bland annat till syfte att utveckla 
vänskapliga förbindelser mellan nationer 
på grundval av respekt för principen om 
lika rättigheter.

(3) Enligt artikel 1 i Förenta 
nationernas stadga har Förenta nationerna 
bland annat till syfte att utveckla 
vänskapliga förbindelser mellan nationer 
på grundval av respekt för principen om 
lika rättigheter. I enlighet med 
förklaringen om folkrättsliga principer 
rörande vänskapliga förbindelser och 
samarbete mellan stater i enlighet med 
Förenta nationernas stadga ska dessutom 
internationella förbindelser föras i 
enlighet med principerna om suverän 
likställdhet och icke-ingripande.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den internationella rätten om 
statens ansvar för internationella 
överträdelser kodifierades av Förenta 
nationernas folkrättskommission 20011a 
och bör vara vägledande för unionens 
åtgärder när unionen utsätts för 
ekonomiskt tvång från ett tredjeland, 
vilket utgör en handling som strider mot 
internationell rätt. I förklaringen om 
folkrättsliga principer rörande 
vänskapliga förbindelser och samarbete 
mellan stater i enlighet med Förenta 
nationernas stadga 1b anges att ingen stat 
får använda eller uppmuntra användning 
av ekonomiska, politiska eller andra typer 
av åtgärder för att tvinga en annan stat att 
underordna utövandet av sina suveräna 
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rättigheter eller för att få någon fördel av 
den. Dessa kodifierade regler i 
internationell sedvanerätt är bindande.
__________________
1a Artiklarna rörande staters ansvar för 
folkrättsstridiga handlingar, vilka antogs 
av Förenta nationernas 
folkrättskommission vid dess femtiotredje 
möte 2001 och beaktas av Förenta 
nationernas generalförsamling i 
resolution 56/83.
1b Förenta nationernas 
generalförsamlings resolution 2625 
(XXV) av den 24 oktober 1970. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Även om unionen alltid agerar 
inom ramen för den internationella rätten 
är det viktigt att unionen hat ett lämpligt 
instrument för att avskräcka från och 
motverka ekonomiskt tvång från 
tredjeländers sida i syfte att skydda sina 
egna och medlemsstaternas rättigheter och 
intressen. Det gäller särskilt när 
tredjeländer vidtar åtgärder som påverkar 
handeln eller investeringar och som 
inkräktar på unionens eller en 
medlemsstats legitima suveräna val genom 
att de försöker förhindra eller åstadkomma 
att en viss handling från unionens eller en 
medlemsstats sida upphör, ändras eller 
vidtas. Åtgärder som påverkar handeln 
eller investeringar kan omfatta inte bara 
åtgärder som vidtas på, och har verkan 
inom, det tredjelandets territorium utan 
även åtgärder som vidtas av det 
tredjelandet, inbegripet genom enheter som 
kontrolleras eller styrs av det tredjelandet 

(6) Även om unionen alltid agerar 
inom ramen för den internationella rätten 
är det viktigt att unionen har ett lämpligt 
instrument för att avskräcka från och 
motverka ekonomiskt tvång från 
tredjeländers sida i syfte att skydda sina 
egna och medlemsstaternas rättigheter och 
intressen. Det gäller särskilt när 
tredjeländer vidtar, underlåter att vidta 
eller hotar att vidta åtgärder som påverkar 
handeln eller investeringar och som 
inkräktar på unionens eller en 
medlemsstats legitima suveräna val genom 
att de försöker förhindra eller åstadkomma 
att en viss handling från unionens eller en 
medlemsstats sida upphör, ändras eller 
vidtas, inbegripet alla specifika politiska 
val eller en hållning gentemot ett politiskt 
val såsom resolutioner från 
Europaparlamentet. Åtgärder som 
påverkar handeln eller investeringar eller 
hot därom kan omfatta inte bara åtgärder 
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och finns i unionen, som orsakar skada för 
ekonomisk verksamhet i unionen.

som har vidtagits, underlåtenhet att vidta 
åtgärder eller åtgärder som det hotas med 
eller som kommer att vidtas på, och har 
verkan inom, det tredjelandets territorium 
utan även åtgärder som vidtas av det 
tredjelandet eller som det hotar att vidta, 
inbegripet genom enheter som kontrolleras 
eller styrs av det tredjelandet och finns i 
unionen, som orsakar skada för ekonomisk 
verksamhet i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Denna förordning kompletterar 
unionsrätten inom handelsområdet såsom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1671a. Den bör 
endast tillämpas i fall av tvång från 
tredjeländer på vilka andra 
unionsrättsliga instrument inte är 
tillämpliga.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/167 av den 10 
februari 2021 om ändring av förordning 
(EU) nr 654/2014 om utövande av 
unionens rättigheter vid tillämpning och 
genomdrivande av internationella 
handelsregler (EUT L 49, 12.2.2021, s. 1). 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det 
nödvändigt och lämpligt att det, i syfte att 
inrätta en effektiv och övergripande ram 
för unionsåtgärder mot ekonomiskt tvång, 
fastställs regler om undersökning, 
fastställande och motverkande av 
tredjeländers ekonomiska tvångsåtgärder. 
Framförallt bör unionens svarsåtgärder 
föregås av en undersökning av fakta, ett 
fastställande av huruvida ekonomiskt tvång 
föreligger och, när så är möjligt, 
ansträngningar för att komma fram till en 
lösning i samarbete med det berörda 
tredjelandet. Alla åtgärder som vidtas av 
unionen bör stå i proportion till den skada 
som vållats av det tredjelandets 
ekonomiska tvångsåtgärder. Kriterierna för 
att fastställa unionens svarsåtgärder bör 
särskilt ta hänsyn till behovet av att 
undvika eller minimera negativa bieffekter, 
den administrativa bördan och kostnaderna 
för unionens ekonomiska aktörer, samt till 
unionens intresse. Denna förordning går 
således inte utöver vad som är nödvändigt 
för att uppnå de eftersträvade målen, i 
enlighet med artikel 5.4 i fördraget om 
Europeiska unionen.

(9) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen är det 
nödvändigt och lämpligt att det, i syfte att 
inrätta en effektiv och övergripande ram 
för unionsåtgärder mot ekonomiskt tvång, 
fastställs regler om undersökning, 
fastställande och motverkande av 
tredjeländers ekonomiska tvångsåtgärder. 
Framförallt bör unionens svarsåtgärder 
föregås av en undersökning av fakta, ett 
fastställande av huruvida ekonomiskt tvång 
föreligger och, när så är möjligt, 
ansträngningar för att komma fram till en 
lösning i samarbete med det berörda 
tredjelandet. Alla åtgärder som vidtas av 
unionen bör stå i proportion till den skada 
som vållats av det tredjelandets 
ekonomiska tvångsåtgärder. Kriterierna för 
att fastställa unionens svarsåtgärder bör 
särskilt ta hänsyn till behovet av att 
undvika eller minimera riskerna för 
upptrappning inom internationella 
handelsrelationer, negativa bieffekter, den 
administrativa bördan och kostnaderna för 
unionens ekonomiska aktörer, samt till 
unionens intresse. Denna förordning går 
således inte utöver vad som är nödvändigt 
för att uppnå de eftersträvade målen, i 
enlighet med artikel 5.4 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kommissionen bör undersöka 
huruvida det tredjelandets åtgärder utgör 
tvångsåtgärder, antingen på eget initiativ 
eller till följd av information från alla typer 

(13) Kommissionen kan och, i 
synnerhet i händelse av motiverat 
klagomål, bör undersöka huruvida det 
tredjelandets åtgärder utgör tvångsåtgärder, 
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av källor, inbegripet juridiska och fysiska 
personer eller en medlemsstat. Efter 
undersökningen bör kommissionen i ett 
beslut fastställa huruvida det tredjelandets 
åtgärd utgör tvång. Kommissionen bör 
underrätta det berörda tredjelandet om alla 
fastsällanden av att ekonomiskt tvång 
föreligger och samtidigt begära att det 
ekonomiska tvånget upphör och, där så är 
lämpligt, att eventuell skada avhjälps.

antingen på eget initiativ eller till följd av 
information från alla typer av källor, 
inbegripet juridiska och fysiska personer 
eller en medlemsstat. Efter undersökningen 
bör kommissionen i ett beslut fastställa 
huruvida det tredjelandets åtgärd utgör 
tvång. Kommissionen bör underrätta det 
berörda tredjelandet om alla fastställanden 
av att ekonomiskt tvång föreligger och 
samtidigt begära att det ekonomiska 
tvånget upphör och, där så är lämpligt, att 
eventuell skada avhjälps.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Unionen bör stödja och samarbeta 
med tredjeländer som drabbats av samma 
eller liknande ekonomiska tvångsåtgärder 
samt andra berörda tredjeländer. Unionen 
bör delta i internationell samordning inom 
bilaterala, plurilaterala och multilaterala 
forum som är inriktad på att förhindra eller 
undanröja det ekonomiska tvånget.

(14) Unionen bör samarbeta med 
tredjeländer som drabbats av samma eller 
liknande ekonomiska tvångsåtgärder eller 
andra berörda tredjeländer. Unionen bör 
delta i internationell samordning inom alla 
bilaterala, plurilaterala och multilaterala 
forum som är lämpliga för att förhindra 
eller undanröja det ekonomiska tvånget.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Unionen bör endast vidta 
motåtgärder när andra metoder såsom 
förhandlingar, medling eller avgörande inte 
leder till ett snabbt och effektivt 
upphörande av det ekonomiska tvånget och 

(15) Unionen uppmanas att proaktivt 
använda alla tillgängliga metoder för 
samarbete med det berörda tredjelandet 
såsom förhandlingar, avgörande, i 
synnerhet genom WTO:s 
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till avhjälpande av den skada som vållats 
unionen eller dess medlemsstater, samt när 
det är nödvändigt med åtgärder för att 
skydda unionens och dess medlemsstaters 
intressen och rättigheter och vidtagandet 
ligger i unionens intresse. Det är lämpligt 
att det i denna förordning fastställs 
tillämpliga regler och förfaranden för 
införandet och tillämpningen av unionens 
svarsåtgärder och ges möjlighet till snabba 
åtgärder när så är nödvändigt i syfte att 
garantera att unionens alla eventuella 
svarsåtgärder är effektiva.

tvistlösningsmekanism, eller medling och 
bör vidta åtgärder i de fall där sådana 
metoder inte leder till ett snabbt och 
effektivt upphörande av det ekonomiska 
tvånget och till avhjälpande av den skada 
som vållats unionen eller dess 
medlemsstater, samt när det är nödvändigt 
med åtgärder för att skydda unionens och 
dess medlemsstaters intressen och 
rättigheter och vidtagandet ligger i 
unionens intresse. Det är lämpligt att det i 
denna förordning fastställs tillämpliga 
regler och förfaranden för införandet och 
tillämpningen av unionens svarsåtgärder 
och ges möjlighet till snabba åtgärder när 
så är nödvändigt i syfte att garantera att 
unionens alla eventuella svarsåtgärder är 
effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Unionens svarsåtgärder som 
antagits i enlighet med denna förordning 
bör väljas ut och utformas på grundval av 
objektiva kriterier, bland annat hur 
effektiva åtgärderna är när det gäller att 
förmå det tredjelandet att upphöra med sitt 
tvång, vilka möjligheter åtgärderna har att 
hjälpa ekonomiska aktörer i unionen som 
drabbas av tredjelandets ekonomiska 
tvångsåtgärder, målet att undvika eller 
minimera negativa ekonomiska och andra 
effekter för unionen och undvikandet av 
oproportionell administrativ komplexitet 
och oproportionella kostnader. Det är även 
viktigt att man vid urvalet och 
utformningen av unionens svarsåtgärder tar 
hänsyn till unionens intresse. Unionens 
svarsåtgärder bör väljas ut från en bred 

(16) Unionens svarsåtgärder som 
antagits i enlighet med denna förordning 
bör väljas ut och utformas på grundval av 
objektiva kriterier, bland annat hur 
effektiva åtgärderna är när det gäller att 
förmå det tredjelandet att upphöra med sitt 
tvång och att avhjälpa den skada som 
orsakats, vilka möjligheter åtgärderna har 
att hjälpa ekonomiska aktörer i unionen 
som drabbas av tredjelandets ekonomiska 
tvångsåtgärder, målet att undvika eller 
minimera negativa ekonomiska och andra 
effekter för unionen och undvikandet av 
oproportionell administrativ komplexitet 
och oproportionella kostnader. Det är även 
viktigt att man vid urvalet och 
utformningen av unionens svarsåtgärder tar 
hänsyn till unionens intresse. Unionens 
svarsåtgärder bör väljas ut från en bred 
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uppsättning alternativ så att de lämpligaste 
åtgärderna kan väljas i varje enskilt fall.

uppsättning alternativ så att de lämpligaste 
åtgärderna kan väljas i varje enskilt fall.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det är viktigt att säkerställa en 
effektiv kommunikation och ett effektivt 
utbyte av synpunkter och information 
mellan kommissionen, å ena sidan, och 
Europaparlamentet och rådet, å andra 
sidan, särskilt om ansträngningarna för att 
samarbeta med det berörda tredjelandet i 
syfte att undersöka olika alternativ för att 
få det ekonomiska tvånget att upphöra samt 
om frågor som kan leda till att unionen 
antar svarsåtgärder inom ramen för denna 
förordning.

(21) Det är viktigt att säkerställa en 
effektiv kommunikation och ett effektivt 
utbyte av synpunkter och information 
mellan kommissionen, å ena sidan, och 
Europaparlamentet och rådet, å andra 
sidan, särskilt om ansträngningarna för att 
samarbeta med det berörda tredjelandet i 
syfte att undersöka olika alternativ för att 
få det ekonomiska tvånget att upphöra eller 
avhjälpa den skada som orsakats samt om 
frågor som kan leda till att unionen antar 
svarsåtgärder inom ramen för denna 
förordning, inklusive olika stadier av 
granskning av tredjelandsåtgärder och 
fastställandet av ekonomiska 
tvångsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning fastställer regler 
och förfaranden i syfte att säkerställa ett 
ändamålsenligt skydd av unionens och dess 
medlemsstaters intressen i de fall ett 
tredjeland, genom åtgärder som påverkar 
handeln eller investeringar, försöker att 
tvinga unionen eller en medlemsstat att 

1. Denna förordning fastställer regler 
och förfaranden i syfte att säkerställa ett 
ändamålsenligt skydd av unionens och dess 
medlemsstaters intressen i de fall ett 
tredjeland, genom alla former av åtgärder, 
underlåtenhet att vidta åtgärder eller hot 
om åtgärder och som påverkar handeln 
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vidta eller avstå från att vidta en viss 
handling. Denna förordning utgör en ram 
för unionens svar i dessa situationer i syfte 
att avskräcka det tredjelandet, eller att få 
det att avstå, från denna typ av åtgärder, 
samtidigt som unionen som en sista utväg 
ges möjlighet att motverka åtgärderna.

eller investeringar, försöker att tvinga 
unionen eller en medlemsstat att vidta eller 
avstå från att vidta en viss handling, 
inklusive ett specifikt politiskt val, en 
rättsakt eller ett ställningstagande inför 
ett politiskt val. Denna förordning utgör en 
ram för unionens svar i dessa situationer i 
syfte att avskräcka, få denna typ av 
åtgärder att upphöra eller avhjälpa den 
skada som orsakats, samtidigt som 
unionen som en sista utväg ges möjlighet 
att motverka åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje åtgärd som vidtas i enlighet 
med denna förordning ska vara förenlig 
med unionens skyldigheter enligt 
internationell rätt och genomföras inom 
ramen för de principer och mål som gäller 
för unionens yttre åtgärder.

2. Alla åtgärder som vidtas enligt 
denna förordning ska vara förenliga med 
unionens skyldigheter enligt internationell 
rätt.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Definitioner

I denna förordning gäller följande 
definitioner:
(a) tvång: tredjeländers handlingar 
eller åtgärder som inkräktar på unionens 
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eller en medlemsstats legitima suveräna 
val genom att de försöker förhindra eller 
åstadkomma att en viss handling från 
unionens eller en medlemsstats sida 
upphör, ändras eller vidtas,
(b)  tredjeländers handlingar eller 
åtgärder: alla typer av åtgärder, 
handlingar, underlåtenhet att agera eller 
hot om åtgärder som kan tillskrivas det 
berörda tredjelandet. 
(c) ekonomiskt tvång: tvång genom ett 
tredjelands handling eller åtgärd som 
påverkar handel eller investeringar.
(d) viss handling: ett visst politiskt val, 
en viss rättsakt eller en viss hållning när 
det gäller unionens eller en medlemsstats 
politiska val.
(e)  skada: negativ inverkan som 
åsamkats unionen eller en medlemsstat, 
inbegripet ekonomiska aktörer i unionen. 
(f) unionens svarsåtgärd: varje åtgärd 
som uppfyller unionens internationella 
förpliktelser eller är tillåten enligt 
internationell rätt gentemot det tredjeland 
som är ansvarigt för ekonomiskt tvång 
och som står i proportion till den skada 
som unionen eller en medlemsstat lidit 
och syftar till att få till stånd ett 
upphörande av ekonomiskt tvång eller 
avhjälpande av den vållade skadan.
(g) unionens intresse: först och främst 
behovet av att bevara unionens eller dess 
medlemsstaters politiska utrymme att göra 
legitima suveräna val samt unionens 
strategiska ekonomiska intressen, 
inbegripet ekonomisk och social 
sammanhållning. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen



PR\1245607SV.docx 15/36 PE703.008v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning är tillämplig när 
ett tredjeland

1. Denna förordning är endast 
tillämplig i fall av ekonomiskt tvång. 

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– inkräktar på unionens eller en 
medlemsstats legitima suveräna val 
genom att det försöker förhindra eller 
åstadkomma att en viss handling från 
unionens eller en medlemsstats sida 
upphör, ändras eller vidtas,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genom att vidta, eller hota att 
vidta, åtgärder som påverkar handeln 
eller investeringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna förordning 
ska sådana tredjelandsåtgärder benämnas 
ekonomiska tvångsåtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid fastställandet av huruvida de 
villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda 
ska följande beaktas:

2. Vid fastställandet av ekonomiskt 
tvång ska kommissionen beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hur intensiv, allvarlig, frekvent, 
varaktig, bred och omfattande 
tredjelandsåtgärden är och det tryck den 
ger upphov till.

(a) Hur intensiv, allvarlig, frekvent, 
varaktig, bred och omfattande 
tredjelandsåtgärden eller underlåtenheten 
att agera är och det tryck den ger upphov 
till. kommissionen ska bedöma om ett 
sådant tryck är tillräckligt för att unionen 
ska kunna vidta en svarsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Huruvida det tredjelandet uppvisar 
ett mönster av inkräktande som syftar till 
att försöka förmå unionen eller 
medlemsstaterna eller andra länder att 
agera på ett visst sätt.

(b) Huruvida det tredjelandet uppvisar 
ett tydligt mönster av inkräktande som 
syftar till att försöka förmå unionen eller 
medlemsstaterna eller andra länder att 
agera på ett visst sätt.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I vilken utsträckning 
tredjelandsåtgärden inkräktar på någon del 
av unionens eller en medlemsstats 
suveränitet.

(c) I vilken utsträckning 
tredjelandsåtgärden eller underlåtenheten 
att agera inkräktar på någon del av 
unionens eller en medlemsstats suveränitet.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Huruvida det tredjelandet har ett 
legitimt skäl till att agera som är 
internationellt erkänt.

(d) Huruvida det tredjelandet har ett 
skäl till att agera som är erkänt som 
legitimt enligt internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan undersöka alla 
tredjelandsåtgärder i syfte att fastställa 
huruvida den uppfyller de villkor som 
anges i artikel 2.1. Kommissionen ska 
agera snabbt.

1. Kommissionen kan eller, i 
händelse av ett tillräckligt motiverat 
klagomål, ska undersöka alla 
tredjelandsåtgärder eller hot därom i syfte 
att fastställa huruvida de uppfyller de 
villkor som anges i artikel 2. 
Kommissionen ska agera snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan genomföra den 
undersökning som avses i punkt 1 på eget 
initiativ eller till följd av information från 
alla typer av källor. Kommissionen ska 
säkerställa skyddet av konfidentiell 
information i enlighet med artikel 12, 
vilken kan omfatta informationslämnarens 
identitet.

2. Kommissionen ska genomföra den 
undersökning som avses i punkt 1 baserad 
på underbyggd information som samlats 
på eget initiativ eller till följd av 
information från alla typer av tillförlitliga 
källor. Kommissionen ska säkerställa 
skyddet av konfidentiell information i 
enlighet med artikel 12, vilken kan omfatta 
döljande av informationslämnarens 
identitet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan offentliggöra ett 
tillkännagivande, i Europeiska unionens 
officiella tidning eller genom andra 
lämpliga offentliga kommunikationsmedel, 
med en uppmaning att lämna information 

Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om all 
utveckling i den pågående granskningen 
av tredjelandsåtgärder. Den kan 
offentliggöra ett tillkännagivande, i 
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inom en angiven tidsfrist. I sådana fall ska 
kommissionen underrätta det berörda 
tredjelandet om inledandet av 
undersökningen.

Europeiska unionens officiella tidning och 
genom andra lämpliga offentliga 
kommunikationsmedel, med en uppmaning 
att lämna information inom en angiven 
tidsfrist och en tidsplan för det 
fastställande som avses i artikel 4, som 
inte får överstiga sex månader. I sådana 
fall ska kommissionen underrätta det 
berörda tredjelandet om inledandet av 
undersökningen.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att en undersökning har 
genomförts i enlighet med artikel 3 ska 
kommissionen anta ett beslut som 
fastställer huruvida den berörda 
tredjelandsåtgärden uppfyller de villkor 
som anges i artikel 2.1. Kommissionen ska 
agera snabbt.

Efter det att en undersökning har 
genomförts i enlighet med artikel 3 ska 
kommissionen anta ett beslut som 
fastställer huruvida den berörda 
tredjelandsåtgärden uppfyller de villkor 
som anges i artikel 2. Kommissionen ska 
agera snabbt. Kommissionen ska 
offentliggöra beslutet i Europeiska 
unionens officiella tidning och genom 
andra lämpliga offentliga 
kommunikationsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan kommissionen antar detta beslut kan 
den uppmana det berörda tredjelandet att 
lämna synpunkter.

Innan kommissionen antar detta beslut kan 
den uppmana det berörda tredjelandet att 
lämna synpunkter inom en angiven 
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tidsfrist som inte i onödan får försena 
kommissionens beslut.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen beslutar att den berörda 
tredjelandsåtgärden uppfyller de villkor 
som anges i artikel 2.1 ska den underrätta 
det berörda tredjelandet om sitt beslut och 
begära att det upphör med sitt ekonomiska 
tvång och, när så är lämpligt, avhjälper den 
skada som unionen eller dess 
medlemsstater lidit.

Om kommissionen beslutar att den berörda 
tredjelandsåtgärden uppfyller de villkor 
som anges i artikel 2.1 ska den underrätta 
det berörda tredjelandet om sitt beslut och 
begära att det upphör med sitt ekonomiska 
tvång och, när så är lämpligt, avhjälper den 
skada som unionen eller dess 
medlemsstater lidit inom en angiven 
tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vara öppen för att på 
unionens vägnar samarbeta, med det 
berörda tredjelandet i syfte att undersöka 
olika alternativ för att få det ekonomiska 
tvånget att upphöra. Detta samarbete kan 
inbegripa

Kommissionen ska vara öppen för att på 
unionens vägnar samarbeta, med det 
berörda tredjelandet i syfte att undersöka 
olika alternativ för att få det ekonomiska 
tvånget att upphöra och, i förekommande 
fall, avhjälpa den skada det har vållat 
unionen eller dess medlemsstater. Detta 
samarbete kan inbegripa

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hänskjutande av frågan till 
internationellt avgörande.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hänskjutande av frågan till 
internationellt avgörande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet och rådet informerade 
om utvecklingen.

Kommissionen ska i god tid hålla 
Europaparlamentet och rådet fullständigt 
informerade om utvecklingen av 
samarbetet med det berörda tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inleda samråd eller ett 
samarbete, på unionens vägnar, med varje 
annat land som drabbats av samma eller 
liknande ekonomiska tvångsåtgärder och 
med alla andra berörda tredje länder i syfte 
att få tvånget att upphöra. När så är 
lämpligt kan detta omfatta samordning 
inom relevanta internationella forum och 
samordning för att svara på tvånget.

Kommissionen ska inleda samråd eller ett 
samarbete, på unionens vägnar, med varje 
annat land som drabbats av samma eller 
liknande ekonomiska tvångsåtgärder och 
med alla andra berörda tredje länder i syfte 
att få tvånget att upphöra. När så är 
lämpligt kan detta omfatta samordning 
inom relevanta internationella forum och 
samordning för att svara på tvånget. Ett 
sådant samarbete får inte i onödan 
försena tillämpningen av detta 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt som fastställer att den 
ska vidta en unionens svarsåtgärd i de fall 
då

1. Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt för att vidta en 
unionsåtgärd på följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) åtgärder i enlighet med artiklarna 4 
och 5 inte har lett till att det ekonomiska 
tvånget upphört och till att den skada som 
vållats unionen eller en medlemsstat inte 
avhjälps inom en rimlig tidsperiod,

(a) åtgärder i enlighet med artiklarna 4 
och 5 inte har lett till att det ekonomiska 
tvånget upphört och, i förekommande fall, 
till att den skada som vållats unionen eller 
dess medlemsstater inte avhjälps inom den 
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tidsperiod som angivits i det beslut som 
avses i artikel 4,

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) åtgärder ligger i unionens intresse. (c) åtgärder ligger i unionens intresse i 
det specifika fallet.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I genomförandeakten ska kommissionen 
även fastställa vilken av de åtgärder som 
anges i bilaga I som ska vara ett lämpligt 
svar från unionen. Dessa åtgärder kan även 
vara tillämpliga på fysiska och juridiska 
personer som utsetts i enlighet med artikel 
8. Kommissionen kan även anta åtgärder 
som den kan vidta i enlighet med andra 
rättsliga instrument.

I den genomförandeakt som avses i första 
stycket ska kommissionen motivera att de 
villkor som avses i leden a, b och c är 
uppfyllda. Den ska även fastställa och 
rättfärdiga vilken av de åtgärder som 
anges i bilaga I som ska vara ett lämpligt 
svar från unionen. Dessa åtgärder kan även 
vara tillämpliga på fysiska och juridiska 
personer som utsetts i enlighet med artikel 
8. Kommissionen kan även anta åtgärder 
som inte anges i bilaga I i enlighet med 
andra rättsliga instrument. Ett sådant 
antagande ska samordnas och vara 
förenligt med åtgärder enligt denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeakten ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.2.

Genomförandeakten ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.2. Kommissionen ska 
offentliggöra beslutet i Europeiska 
unionens officiella tidning och genom 
andra lämpliga offentliga 
kommunikationsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens svarsåtgärder ska 
tillämpas från och med en angiven dag 
efter antagandet av den genomförandeakt 
som avses i punkt 1. Kommissionen ska 
fastställa denna tillämpningsdag, med 
hänsyn tagen till omständigheterna, på ett 
sådant sätt att det berörda tredjelandet kan 
underrättas i enlighet med punkt 3 och ges 
möjlighet att upphöra med sitt ekonomiska 
tvång.

2. Unionens svarsåtgärder ska 
tillämpas från och med en angiven dag 
efter antagandet av den genomförandeakt 
som avses i punkt 1. Kommissionen ska 
fastställa denna tillämpningsdag, med 
hänsyn tagen till omständigheterna, på ett 
sådant sätt att det berörda tredjelandet kan 
underrättas i enlighet med punkt 3 och ges 
möjlighet att upphöra med sitt ekonomiska 
tvång och, i förekommande fall, avhjälpa 
den skada som orsakats.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3



PR\1245607SV.docx 25/36 PE703.008v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, efter 
antagandet av genomförandeakten, 
underrätta det berörda tredjelandet om de 
unionens svarsåtgärder som antagits i 
enlighet med punkt 1. I underrättelsen ska 
kommissionen, på unionens vägnar, 
uppmana det berörda tredjelandet att 
omedelbart upphöra med det ekonomiska 
tvånget, erbjuda förhandlingar om en 
lösning och underrätta det berörda 
tredjelandet om att unionens svarsåtgärder 
kommer att börja tillämpas om det 
ekonomiska tvånget inte upphör.

3. Kommissionen ska, efter 
antagandet av genomförandeakten, 
underrätta det berörda tredjelandet om de 
unionens svarsåtgärder som antagits i 
enlighet med punkt 1. I underrättelsen ska 
kommissionen, på unionens vägnar, 
uppmana det berörda tredjelandet att 
omedelbart upphöra med det ekonomiska 
tvånget, erbjuda förhandlingar om en 
lösning inbegripet avhjälpande av den 
skada som det har orsakat unionen och 
dess medlemsstater och underrätta det 
berörda tredjelandet om att unionens 
svarsåtgärder kommer att börja tillämpas 
om det ekonomiska tvånget inte upphör 
eller, i förekommande fall, den skada som 
orsakats inte blir avhjälpt.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den genomförandeakt som avses i 
punkt 1 ska ange att tillämpningen av 
unionens svarsåtgärder kommer att skjutas 
upp under en i genomförandeakten angiven 
tidsperiod i det fall kommissionen har 
trovärdig information om att det 
tredjelandet har upphört med det 
ekonomiska tvånget innan de antagna 
unionens svarsåtgärder börjat tillämpas. I 
sådant fall ska kommissionen offentliggöra 
ett tillkännagivande i Europeiska unionens 
officiella tidning i vilket det anges att detta 
slags information finns samt den dag från 
och med vilken uppskjutandet ska gälla. 
Om det tredjelandet upphör med det 
ekonomiska tvånget innan unionens 
svarsåtgärder har börjat tillämpas ska 

4. Den genomförandeakt som avses i 
punkt 1 ska ange att tillämpningen av 
unionens svarsåtgärder kommer att skjutas 
upp under en i genomförandeakten angiven 
tidsperiod i det fall kommissionen har 
trovärdig information om att det 
tredjelandet har upphört med det 
ekonomiska tvånget eller, i förekommande 
fall, har avhjälpt den skada som orsakats 
innan de antagna unionens svarsåtgärder 
börjat tillämpas. I sådant fall ska 
kommissionen offentliggöra ett 
tillkännagivande i Europeiska unionens 
officiella tidning i vilket det anges att detta 
slags information finns samt den dag från 
och med vilken uppskjutandet ska gälla. 
Om det tredjelandet upphör med det 
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kommissionen avsluta unionens 
svarsåtgärder i enlighet med artikel 10.

ekonomiska tvånget eller, i förekommande 
fall, avhjälper den skada som orsakats 
innan unionens svarsåtgärder har börjat 
tillämpas ska kommissionen avsluta 
unionens svarsåtgärder i enlighet med 
artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det föreligger vederbörligen 
motiverade och tvingande skäl till 
skyndsamhet ska kommissionen, i syfte att 
undvika att de ekonomiska 
tvångsåtgärderna vållar unionen eller dess 
medlemsstater irreparabel skada, anta 
omedelbart tillämpliga genomförandeakter 
om införande av unionens svarsåtgärder, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 15.3. De krav som anges i punkterna 
2–5 är tillämpliga. Dessa akter ska förbli i 
kraft under en period på högst tre månader.

6. När det föreligger vederbörligen 
motiverade och tvingande skäl till 
skyndsamhet ska kommissionen, i syfte att 
undvika att de ekonomiska 
tvångsåtgärderna vållar unionen eller dess 
medlemsstater irreparabel skada, anta de 
genomförandeakter som avses i artikel 7.1 
som omedelbart tillämpliga 
genomförandeakter om införande av 
unionens svarsåtgärder, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 15.3. De 
villkor som avses i punkt 1 förutom led a 
och de krav som anges i punkterna 2-5 är 
tillämpliga. Dessa akter ska förbli i kraft 
under en period på högst tre månader efter 
vilken en genomförandeakt som avses i 
artikel 7.1 får antas om så är lämpligt. 
Kommissionen ska offentliggöra 
genomförandeakterna i Europeiska 
unionens officiella tidning och genom 
andra lämpliga offentliga 
kommunikationsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, antingen i den 
genomförandeakt som avses i artikel 7.1 
eller i en separat genomförandeakt, 
föreskriva

1. Kommissionen kan, antingen i den 
genomförandeakt som avses i artikel 7.1 
och 7.6, eller i en separat 
genomförandeakt, föreskriva

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärdernas ändamålsenlighet när 
det gäller att förmå det tredjelandet att 
upphöra med sitt ekonomiska tvång.

(a) Åtgärdernas ändamålsenlighet när 
det gäller att förmå det tredjelandet att 
upphöra med sitt tvång och avhjälpa den 
skada som orsakats.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan besluta att 
tillämpa unionens svarsåtgärder enligt 
artiklarna 7 och 8, som utgörs av 
begränsningar för utländska 
direktinvesteringar eller tjänstehandeln, 
även på tjänster som tillhandahålls eller 
direktinvesteringar som görs inom unionen 
av en eller flera juridiska personer som är 
etablerade i unionen och som ägs eller 
kontrolleras av personer från det berörda 
tredjelandet, när så är nödvändigt för att 
uppnå målen för denna förordning. 
Kommissionen kan besluta om sådan 
tillämpning i de fall unionens svarsåtgärder 

3. Kommissionen kan besluta att 
tillämpa unionens svarsåtgärder enligt 
artiklarna 7 och 8, som utgörs av 
begränsningar för utländska 
direktinvesteringar eller tjänstehandeln, 
även på tjänster som tillhandahålls eller 
direktinvesteringar som görs inom unionen 
av en eller flera juridiska personer som är 
etablerade i unionen och som ägs eller 
kontrolleras av personer från det berörda 
tredjelandet, när så är nödvändigt för att 
uppnå målen för denna förordning. 
Kommissionen kan besluta om sådan 
tillämpning i de fall unionens svarsåtgärder 
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som inte omfattar detta slags situationer 
inte är tillräckliga för att uppnå målen för 
denna förordning, särskilt i de fall då dessa 
åtgärder skulle kunna kringgås. Vid sin 
bedömning av huruvida den ska anta ett 
sådant beslut ska kommissionen, förutom 
de kriterier som anges i punkterna 1 och 2, 
överväga bland annat följande:

som inte omfattar detta slags situationer 
inte är tillräckliga för att uppnå målen för 
denna förordning, särskilt i de fall då 
effekten av dessa åtgärder skulle kunna 
undvikas eller kringgås. Vid sin 
bedömning av huruvida den ska anta ett 
sådant beslut ska kommissionen, förutom 
de kriterier som anges i punkterna 1 och 2, 
överväga bland annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det faktiska bidraget från dessa 
begränsningar inom unionen till 
uppnåendet av målet att få den ekonomiska 
tvångsåtgärden att upphöra.

(b) Det möjliga faktiska bidraget från 
dessa begränsningar inom unionen till 
uppnåendet av målet att få den ekonomiska 
tvångsåtgärden att upphöra.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I det fall det berörda tredjelandet 
tillfälligt upphäver sitt ekonomiska tvång, 
eller när så är nödvändigt i unionens 
intresse, kan kommissionen tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den unionens 
svarsåtgärd som utgör ett svar på detta 
tvång så länge det tredjelandets tillfälliga 
upphävande varar, eller så länge som det 
är nödvändigt mot bakgrund av unionens 
intresse. Kommissionen ska tillfälligt 
upphäva unionens svarsåtgärder om det 
berörda tredjelandet har erbjudit, och 

2. I det fall det berörda tredjelandet 
tillfälligt upphäver sitt ekonomiska tvång 
ska kommissionen tillfälligt upphäva 
tillämpningen av den unionens svarsåtgärd 
som utgör ett svar på detta tvång så länge 
det tredjelandets tillfälliga upphävande 
varar, eller där det är nödvändigt i 
unionens intresse, kan kommissionen 
tillfälligt upphäva tillämpningen så länge 
som det är nödvändigt. Kommissionen ska 
tillfälligt upphäva unionens svarsåtgärder 
om det berörda tredjelandet har erbjudit, 
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unionen har ingått, en överenskommelse 
om att hänskjuta frågan till ett 
internationellt förfarande med ett bindande 
avgörande från en tredje part och det 
tredjelandet också tillfälligt upphäver sina 
ekonomiska tvångsåtgärder. 
Kommissionen ska, genom en 
genomförandeakt, besluta att tillfälligt 
upphäva unionens svarsåtgärd. En sådan 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.2.

och unionen har ingått, en 
överenskommelse om att hänskjuta frågan 
till ett internationellt förfarande med ett 
bindande avgörande från en tredje part och 
det tredjelandet också tillfälligt upphäver 
sina ekonomiska tvångsåtgärder. 
Kommissionen ska, genom en 
genomförandeakt, besluta att tillfälligt 
upphäva unionens svarsåtgärd. En sådan 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det föreligger vederbörligen 
motiverade och tvingande skäl till 
skyndsamhet, ska kommissionen anta 
omedelbart tillämpliga genomförandeakter 
om ändring eller avslutande av sådana 
unionens svarsåtgärder som antagits i 
enlighet med artikel 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 15.3 
och de ska gälla under en period av högst 
två månader.

5. När det föreligger vederbörligen 
motiverade och tvingande skäl till 
skyndsamhet, ska kommissionen anta 
omedelbart tillämpliga genomförandeakter 
om tillfälligt upphävande eller ändring av 
sådana unionens svarsåtgärder som antagits 
i enlighet med artikel 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 15.3 
och de ska gälla under en period av högst 
två månader, efter vilken en 
genomförandeakt som avses i punkterna 
2, 3 eller 4 får antas i förekommande fall.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, innan den antar 
en unionens svarsåtgärd, eller ändrar en 
sådan åtgärd, och kan, innan den tillfälligt 
upphäver eller avslutar en unionens 
svarsåtgärd, inhämta information och 
synpunkter vad gäller de ekonomiska 
konsekvenserna för unionens aktörer och 
unionens intresse genom ett 
tillkännagivande i Europeiska unionens 
officiella tidning eller genom andra 
lämpliga offentliga kommunikationsmedel. 
Tillkännagivandet ska ange inom vilken 
tidsfrist bidragen ska lämnas.

1. Kommissionen ska, innan den antar 
en unionens svarsåtgärd, eller ändrar en 
sådan åtgärd, och kan, innan den tillfälligt 
upphäver eller avslutar en unionens 
svarsåtgärd, inhämta information och 
synpunkter vad gäller de ekonomiska 
konsekvenserna för unionens aktörer 
genom ett tillkännagivande i Europeiska 
unionens officiella tidning eller genom 
andra lämpliga offentliga 
kommunikationsmedel. Tillkännagivandet 
ska ange inom vilken tidsfrist bidragen ska 
lämnas.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Samspelet mellan dessa åtgärder 
och relevant lagstiftning i medlemsstaterna.

(b) Samspelet mellan dessa åtgärder 
och relevant lagstiftning i unionen och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Unionens intresse. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ta största 
möjliga hänsyn till den information den har 
samlat in i samband med 
informationsinsamlingen. En analys av de 
planerade åtgärderna ska åtfölja utkastet till 
genomförandeakt när det föreläggs 
kommittén inom ramen för det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
15.2.

5. Kommissionen ska ta största 
möjliga hänsyn till den information den har 
samlat in i samband med 
informationsinsamlingen. En analys av de 
planerade åtgärderna ska åtfölja utkastet till 
genomförandeakt när det föreläggs 
kommittén inom ramen för det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
15.2. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet i enlighet med artikel 
10 i förordning (EU) nr 182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Innan kommissionen antar en 
genomförandeakt i enlighet med artikel 7.6 
eller 10.5 ska den inhämta information och 
synpunkter från berörda parter på ett riktat 
sätt, såvida tvingande skäl till skyndsamhet 
gör att det inte är möjligt eller nödvändigt 
av objektiva skäl med insamling av 
information och samråd, till exempel för att 
säkerställa iakttagandet av unionens 
internationella förpliktelser.

6. Innan kommissionen antar en 
genomförandeakt i enlighet med artikel 7.6 
eller 10.5 ska den inhämta information och 
synpunkter från berörda parter, såvida 
tvingande skäl till skyndsamhet gör att det 
inte är möjligt eller nödvändigt av 
objektiva skäl med insamling av 
information och samråd, till exempel för att 
säkerställa iakttagandet av unionens 
internationella förpliktelser.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Uppgifter som tas emot enligt 
denna förordning får endast användas för 
de ändamål för vilka de begärdes.

1. Uppgifter som tas emot enligt 
denna förordning får endast användas för 
de ändamål för vilka de tillhandahölls, 
begärdes och erhölls.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgiftslämnaren får begära att 
uppgifterna ska behandlas konfidentiellt. I 
så fall ska uppgifterna åtföljas av en icke-
konfidentiell sammanfattning eller en 
motivering av varför uppgifterna inte kan 
sammanfattas. Kommissionen, rådet, 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och 
deras tjänstemän får inte avslöja 
konfidentiella uppgifter som mottagits i 
enlighet med denna förordning, utan 
uttryckligt tillstånd från uppgiftslämnaren.

2. Uppgiftslämnaren får begära att 
uppgifterna ska behandlas konfidentiellt. I 
så fall ska uppgifterna åtföljas av en icke-
konfidentiell ändamålsenlig 
sammanfattning eller en motivering av 
varför uppgifterna inte kan sammanfattas. 
Kommissionen, rådet, Europaparlamentet, 
medlemsstaterna och deras tjänstemän är 
förbjudna att avslöja konfidentiella 
uppgifter som mottagits i enlighet med 
denna förordning, utan uttryckligt tillstånd 
från uppgiftslämnaren.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 2 hindrar inte kommissionen 
från att lämna ut allmän information i 
sammanfattad form, vilken inte innehåller 
information som gör det möjligt att 
identifiera uppgiftslämnaren. Ett sådant 
utlämnande ska ske med beaktande av de 

3. Punkt 2 hindrar inte kommissionen 
från att lämna ut allmän information i 
sammanfattad men ändamålsenlig form, 
vilken inte innehåller information som gör 
det möjligt att identifiera uppgiftslämnaren. 
Ett sådant utlämnande ska ske med 
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berörda parternas legitima intresse av att 
deras affärshemligheter inte röjs.

beaktande av de berörda parternas legitima 
intresse av att deras affärshemligheter inte 
röjs.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast tre år efter antagandet av 
den första genomförandeakten enligt 
denna förordning eller sex år efter denna 
förordnings ikraftträdande, beroende på 
vilket som infaller först, ska 
kommissionen se över denna förordning 
och dess tillämpning och lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet.

2. Senast tre år efter denna 
förordnings ikraftträdande, ska 
kommissionen se över denna förordning 
och dess tillämpning, särskilt inför 
översynen av den blockerande stadgan1a, 
och lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet. Dessutom 
ska kommissionen nämna all utveckling 
som rör denna förordning i samband med 
den relevanta rapporteringen till 
Europaparlamentet och rådet av den 
ansvarige för efterlevnaden av 
handelsbestämmelserna.
__________________
1a Rådets förordning (EG) nr 2271/96 av 
den 22 november 1996 om skydd mot 
följderna av tillämpning av 
extraterritoriell lagstiftning som antas av 
ett tredje land, och åtgärder som grundar 
sig på eller är en följd av denna 
lagstiftning (EGT L 309, 29.11.1996, s. 1).

Or. en
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MOTIVERING

EU behöver ett instrument mot tvång för att täppa till en olycklig lucka i EU-lagstiftningen: 
samtidigt som EU står inför en övergång från regelbaserad till maktbaserad internationell 
handel har EU för närvarande inget verktyg för att avskräcka från och vid behov reagera på 
ekonomiska påtryckningar för att skydda unionens och dess medlemsstaters legitima 
intressen. 

Utlösande faktorer för detta instrument måste definieras brett och vara landsneutrala. 
Ekonomiskt tvång kan ta många olika former, såsom Washingtons hot om motåtgärder mot 
den digitala skatten i flera EU-medlemsstater. Kinas blockad av import från Litauen efter det 
att Taiwan öppnat en de facto-ambassad i Vilnius, de ”spontana” bojkotter av västliga 
varumärken och förbud mot ledamöter av Europaparlamentet som är kritiska mot Kina, ryskt 
importförbud för jordbruksprodukter från EU:s medlemsstater. 

Samtidigt som EU, när så är möjligt, använder sig av befintliga tvistlösningsmekanismer och 
söker efter en global och gemensam strategi, bör EU kunna ingripa snabbare i en situation där 
ett land, genom att tillämpa eller hota att tillämpa åtgärder som påverkar handel och 
investeringar, försöker pressa EU eller dess medlemsstater att göra eller avstå från att göra ett 
politiskt val. Avsaknaden av ett sådant verktyg är en svaghet i vårt rättssystem eftersom 
motverkande av ekonomiskt tvång är tillåtet enligt internationell rätt. Blotta förekomsten av 
ett sådant verktyg skulle ha en avskräckande effekt. Dessutom bör vi ta hänsyn till att våra 
handelspartner redan har liknande instrument – EU håller på att komma ikapp men trappar 
inte upp en kapprustning.

Vidare måste det förstås att åtgärder som vidtas inom ramen för instrumentet mot tvång är en 
sista utväg i EU:s reaktion på tvångsåtgärder från ett tredjelands sida med det enda syftet att 
skydda unionens legitima politiska utrymme. Det är inte ett offensivt verktyg som EU kan 
använda utan åtskillnad. 

Under de senaste åren har vi upplevt globala handelsspänningar och covid-19-pandemins 
inverkan på de globala leveranskedjorna, vars sårbarhet avslöjades ytterligare efter Rysslands 
militära invasion av Ukraina i februari 2022. I detta sammanhang anser jag att EU inte kan 
vara en trovärdig samtalspartner på den globala arenan utan ett kraftfullt handelsinstrument 
som bevarar EU:s intressen, rättigheter och suveräna politiska val. I den nyligen 
offentliggjorda Versailles-förklaringen från stats- och regeringscheferna av den 10–11 mars 
2022 betonas den roll som EU:s handelspolitik spelar för att uppnå målet att bygga upp EU:s 
strategiska oberoende genom en stabilare ekonomisk bas genom att göra den senare mer 
motståndskraftig, konkurrenskraftig och rustad för den gröna och digitala omställningen, 
samtidigt som ingen lämnas utanför.

Europaparlamentet uppmanade kommissionen att under 2020 lägga fram ett förslag till ett 
instrument mot tvång, vilket ledde till en gemensam förklaring från EU-institutionerna som 
bifogades den ändrade verkställighetsförordningen1. I detta sammanhang uttryckte både 
medlemsstaterna och Europaparlamentet oro för vissa tredjeländers praxis att försöka tvinga 

1 Gemensam förklaring EUT C 49, 12.2.2021, s.1.
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unionen och/eller dess medlemsstater att vidta eller dra tillbaka vissa åtgärder. Jag ser fram 
emot rådets gemensamma ståndpunkt om detta nya instrument.

Jag välkomnar att Europeiska kommissionens ordförande tog upp våra farhågor i september 
2020 och att kommissionen, såsom utlovats, lade fram ett förslag om ett instrument mot tvång 
före utgången av 2021. Detta nya verktyg kommer att komplettera EU:s verktygslåda för 
handel, tillsammans med de nya reglerna om ömsesidighet för tillträde till globala 
upphandlingsmarknader och om snedvridande utländska subventioner, som detta parlament 
har arbetat intensivt med som en del av översynen av EU:s handelspolitik. Som vi också 
påpekade i vårt betänkande om effekterna av covid-19 på handeln2 är syftet med en sådan 
översyn att säkerställa att handeln bidrar till det övergripande målet för EU:s strategiska 
oberoende. 

Därför stöder jag generellt kommissionens förslag till ett handelsinstrument, och de ändringar 
som föreslås i mitt förslag till betänkande är inriktade på följande sju punkter: 

1. En ännu bredare definition av ekonomiskt tvång för att säkerställa faktisk 
avskräckande effekt. Detta instrument ska också omfatta hot om åtgärder från ett tredjeland, 
vilket i sig kan betecknas som ekonomiskt tvång, samt varje åtgärd som påverkar ett visst 
politiskt val av EU, oavsett vilken form detta val kommer att ha. 

2. Vid behov kommer ett snabbt och effektivt svar från EU att göra detta 
instrument trovärdigt: EU:s motåtgärder ska vara proportionella och snabba, i brådskande 
fall, och ska inte bara syfta till att upphöra med tvånget utan , när så är möjligt, även till att 
åtgärda den skada som orsakats av tvång.

3. Rättsstatsprincipen måste bevaras genom rättssäkerhet och motåtgärder som är 
förenliga med internationell rätt. Förfarandet måste hitta rätt balans mellan behovet av en 
snabb reaktion och vikten av att tillhandahålla uppgifter om tidsramen för nödvändiga steg i 
förfarandet.

4. Engagemang för en förhandlingslösning men utan att processen försenas i 
onödan: Tillräckligt utrymme för dialog med tredjelandet samt för samarbete i internationella 
forum och med andra av EU:s handelspartner bör säkerställas utan att införandet av 
motåtgärder försenas i onödan. 

5. Unionens intresse står i centrum för detta instrument: Att effektivt motverka 
tredjeländers åtgärder som otillbörligt inkräktar på unionens och/eller medlemsstaternas 
legitima suveräna val är i detta sammanhang en avgörande del av unionens intresse. Unionens 
intresse måste också säkerställa att alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning tar hänsyn 
till den ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen och inte påverkar den negativt. 

6. Samstämmighet måste säkerställas med andra instrument som tar itu med 
extraterritoriella effekter av åtgärder som vidtas av länder utanför EU, såsom den blockerande 
stadgan. I detta syfte kan det bli nödvändigt med en tidig översyn av denna förordning.

2 Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om de handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19 
(2020/2117(INI)).
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7. Demokratisk kontroll i alla skeden: Det är mycket viktigt att berörda parter deltar – 
samtidigt som fullständig konfidentialitet säkerställs – för att identifiera tvång, fastställa dess 
storlek och effekter och på så sätt utforma effektiva motåtgärder. Parlamentet, som ska utöva 
demokratisk kontroll av detta instrument, ska hållas informerat tillsammans med rådet i alla 
relevanta skeden, från granskningen till den fortlöpande översynen av EU:s åtgärder.


