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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι η Ένωση, όπως αναφέρεται στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους» 

ακολουθεί μια όλο και πιο φιλόδοξη ατζέντα στον εμπορικό τομέα, πράγμα το οποίο 

έχει ως αποτέλεσμα ένα διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας για την ΓΔ Εμπόριο· 

τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η 

εκ των προτέρων, η ενδιάμεση και η εκ των υστέρων παρακολούθηση (και από την 

κοινωνία πολιτών) της εφαρμογής και του αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών που 

έχει υπογράψει η Ένωση, καθώς και την ανάγκη μιας κατάλληλης ενημέρωσης του 

κοινού και διάδοσης των σχετικών πληροφοριών, με στόχο να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή και επιβολή των υποχρεώσεων της Ένωσης και των εμπορικών της εταίρων, 

ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, την αειφόρο ανάπτυξη και την 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· επισημαίνει τις αρνητικές συνέπειες των 

σχεδιαζόμενων εμπορικών συμφωνιών CETA και TTIP στο επίπεδο των ίδιων πόρων· 

τονίζει, ωστόσο, ότι τα κονδύλια που διατίθενται για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της 

ενίσχυσης του εμπορίου πρέπει να αυξηθούν και να διατεθούν στη ΓΔ Εμπορίου 

επαρκείς πόροι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή είναι επαρκώς στελεχωμένη για 

να φέρει εις πέρας τον αυξανόμενο αριθμό ταυτόχρονων διαπραγματεύσεων και 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης·  

2. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για ουσιαστική αναδιοργάνωση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ και της δομής του στο πλαίσιο της επανεξέτασης του ΠΔΠ και αναφορικά με το 

εμπορικό πρόγραμμα δράσης, και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει την 

πρωτοβουλία στο θέμα αυτό έναντι του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· 

3. σημειώνει ότι οι πολίτες της Ένωσης ολοένα και περισσότερο ζητούν αυξημένη 

συμμετοχή και συμβολή στην εμπορική πολιτική της Ένωσης και ότι η Επιτροπή έχει 

θέσει το θέμα αυτό, που ενδιαφέρει τους πολίτες, ως προτεραιότητα· τονίζει, σε αυτό το 

πλαίσιο, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατίθενται επαρκείς πόροι ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες της Ένωσης στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής, 

μέσω της ενεργού εμπλοκής τους , συνεδριάσεων με ενδιαφερόμενα μέρη, 

ενημερωτικών πρωτοβουλιών εντός και εκτός Διαδικτύου, και μετάφρασης 

ενημερωτικών δελτίων, κειμένων διαπραγμάτευσης και εγγράφων θέσης· ζητεί από τα 

κράτη μέλη να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου να εξηγήσουν την προσθετική 

αξία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, καθόσον αυτά διατυπώνουν τις 

διαπραγματευτικές εντολές, και να διαθέσουν επαρκείς πόρους στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς τους· 

4. τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης το οποίο, εφόσον στηρίζεται με επαρκή 

χρηματοδότηση και εφόσον η εφαρμογή του βασίζεται σε συνεκτικές πολιτικές, 

οικονομικές, εμπορικές και αναπτυξιακές στρατηγικές, μπορεί να συμβάλει στην 

αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον 

τρόπο στην Ένωση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των αιτίων της 

μετανάστευσης· 
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5. υπογραμμίζει ότι η τεχνική στήριξη και βοήθεια που σχετίζονται με το εμπόριο, τις 

οποίες παρέχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) στους στενούς εταίρους μας της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά και στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, αποτελούν 

σημαντική συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής· εκφράζει, συνεπώς, ανησυχία 

σχετικά με τις προτεινόμενες περικοπές στη χρηματοδότηση του μεσογειακού άξονα, 

καθώς και στη βοήθεια προς την Παλαιστίνη και το UNWRA· επαναλαμβάνει ότι για 

τις χώρες εταίρους που πλήττονται από οικονομική κρίση ο στόχος πρέπει να είναι, 

πρωτίστως, η απτή και βιώσιμη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των απλών 

ανθρώπων·  

6. εκφράζει τη λύπη του για τις προτεινόμενες σημαντικές περικοπές στη 

μακροοικονομική βοήθεια σε σύγκριση με το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο του 2016, 

δεδομένου ότι πολλές χώρες εταίροι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 

οικονομικές δυσκολίες· φρονεί ότι είναι απαραίτητο ένα υψηλότερο επίπεδο από αυτό 

που έχει προταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ικανοποιηθούν όλα 

τα μελλοντικά αιτήματα για δάνεια· τονίζει ότι τα δάνεια στο πλαίσιο της ΜΧΣ και οι 

αντίστοιχες προϋποθέσεις επιστροφής δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε νέες εξαρτήσεις 

για τις αποδέκτριες χώρες· 

7. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την όλο και συχνότερη προσφυγή σε εγγυήσεις 

και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που δεν υπάγονται στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης για την αντιμετώπιση πολλαπλών κρίσεων, τακτική η οποία χρηματοδοτείται 

εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω περικοπών σε προγράμματα του 

τομέα IV· επισημαίνει ότι η συνεισφορά των κρατών μελών στα δύο καταπιστευματικά 

ταμεία δεν είναι ισοδύναμη με την συνεισφορά της Ένωσης, το οποίο έχει σαν 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η πιθανή αποτελεσματικότητα των ταμείων· επιμένει ότι 

τέτοιοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να σέβονται τα καθορισμένα κριτήρια για 

την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, όπως είναι η ίδια ευθύνη και η ευθυγράμμιση, 

και να χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση, δεδομένου ότι δεν εγκρίνονται εκ των 

προτέρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεπώς στερούνται δημοκρατικής 

νομιμοποίησης· επισημαίνει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν τελικά στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να μπορούν να υποβληθούν στον δέοντα 

δημοκρατικό έλεγχο· 

8. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι το φθινόπωρο του 2016 θα υποβάλει 

πρόταση για εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα αποτελεί μέρος του νέου 

πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση· φρονεί ότι το εξωτερικό επενδυτικό 

σχέδιο θα προσφέρει νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις 

αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες και θα συμβάλει στη βιώσιμη πολιτική και οικονομική 

σταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Γειτονίας· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι 

επερχόμενες προτάσεις δεν αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο του γενικού 

προϋπολογισμού για το 2017· τονίζει ότι η δημιουργία του νέου ταμείου δεν πρέπει να 

αποβεί εις βάρος των ήδη υποχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον τομέα IV, αλλά 

θα χρησιμοποιηθούν τόσο οι πόροι όσο και η  εμπειρογνωμοσύνη και οι διαχειριστικές 

δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· 

9. σημειώνει την προτεινόμενη αύξηση στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τη 

σημαντική ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών για το Μέσο Εταιρικής Σχέσης· εκφράζει 

ανησυχία για το γεγονός ότι τα μεμονωμένα σχέδια εμπορικής προώθησης στο πλαίσιο 
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του μέσου αυτού δεν είναι συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα τοπικά και περιφερειακά 

προγράμματα, αλλά συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό προς αυτά· ζητεί από την Επιτροπή 

να αξιολογήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που έχουν ως σκοπό να προωθήσουν τη 

διεθνοποίηση των ΜΜΕ κατά το σκέλος της συνοχής τους με άλλα ευρωπαϊκά μέσα 

στήριξης των ΜΜΕ, όπως το COSME, καθώς και κατά το σκέλος της επικουρικότητας, 

της αποφυγής επικαλύψεων και της συμπληρωματικότητας με τα προγράμματα των 

κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα προτάσεις για την ενδιάμεση 

επανεξέταση των προγραμμάτων αυτών με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

και η αποδοτικότητά τους· 
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