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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et liidu plaanid kaubanduse valdkonnas on üha ambitsioonikamad, nagu näitab 

strateegia „Kaubandus kõigile“, ning see toob kaubanduse peadirektoraadile kaasa 

suurema töökoormuse; rõhutab vajadust teha täiendavaid jõupingutusi, et edendada liidu 

poolt allkirjastatavate kaubanduslepingute kohaldamise ja mõju eel-, vahe- ja 

järelkontrolli (muu hulgas kodanikuühiskonna poolt), samuti rõhutab vajadust 

avalikkust sel teemal nõuetekohaselt teavitada ja infot levitada, et tagada liidu ja tema 

kaubanduspartnerite kohustuste rakendamine ja täitmine, eelkõige vaesuse vastu 

võitlemise, säästva arengu ja inimõiguste austamise valdkonnas; tunnistab kavandatava 

laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ning Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse (TTIP) negatiivset mõju omavahendite tasemele; rõhutab 

siiski, et tuleks suurendada kaubandusabi algatuste rahastamist ja eraldada piisavad 

vahendid, et tagada kaubanduse peadirektoraadile piisav hulk töötajaid, et ta saaks 

kanda hoolt üha suurema hulga üheaegselt toimuvate läbirääkimiste ja 

järelevalvemeetmete eest; 

 2. rõhutab tungivat vajadust korraldada liidu eelarve ja selle struktuur mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamise raames ja seoses kaubanduspoliitika tegevuskavaga 

põhjalikult ümber ning palub komisjonil selles küsimuses nõukogule ja parlamendile 

ettepaneku esitada; 

3. märgib, et liidu kodanikud nõuavad üha enam suuremat kaasatust ja osalemist liidu 

kaubanduspoliitikas ning et komisjon on seadnud kodanike huvi prioriteediks; rõhutab 

sellega seoses, et tingimata on vaja eraldada piisavalt vahendeid, et kaasata kodanikke 

aktiivselt liidu kaubanduspoliitika kujundamisse, kasutades aktiivset osalemist, 

sidusrühmade koosolekuid, internetis ja väljaspool internetti toimuva kommunikatsiooni 

algatusi ning teabelehtede, läbirääkimiste tekstide ja seisukohtade tõlkimist; palub 

liikmesriikidel olla aktiivsem liidu kaubanduspoliitika lisaväärtuse selgitamisel, sest just 

nemad koostavad läbirääkimisvolitused, ning palub eraldada riigieelarves piisavalt 

vahendeid sellise selgitustegevuse jaoks; 

4. rõhutab, et rahvusvaheline kaubandus on tähtis vahend terves liidu välispoliitikas, mis 

juhul, kui sellega kaasneb vajalik rahastamine ja seda rakendatakse sidusate poliitiliste, 

majandus-, kaubandus- ja arengustrateegiate abil, võib anda panuse säästvasse 

arengusse, eelkõige arenguriikides, võimaldades liidul seeläbi osaleda aktiivselt 

rändepõhjuste käsitlemises; 

5. rõhutab, et Euroopa naabruspoliitika raames antav kaubandusega seotud tehniline tugi ja 

majandusabi meie idapartnerluse lähedastele partneritele ja araabia kevade järgses 

olukorras olevatele riikidele annab olulise panuse nende piirkondade stabiilsusesse; 

väljendab seetõttu muret kavandatavate rahastamise kärbete pärast Vahemere teljel ning 

Palestiinale ja ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas 

(UNRWA) antava abi puhul; kordab, et partnerriikides peab eesmärk olema eelkõige 

tavakodanike elutingimuste tuntav ja püsiv paranemine;  
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6. taunib makromajandusliku finantsabi kavandatavaid märkimisväärseid kärpeid 

võrreldes 2016. aasta erakordselt kõrge tasemega, arvestades et paljud partnerriigid 

seisavad jätkuvalt silmitsi tõsiste majandusraskustega; on veendunud, et vaja läheb 

kavandatust kõrgemat rahastamismäära, et kõik tulevased laenutaotlused oleks võimalik 

rahuldada; rõhutab, et makromajandusliku finantsabi laenud ja vastavad 

tagasimaksetingimused ei tohiks abi saavates riikides uut sõltuvust tekitada; 

7. väljendab muret asjaolu pärast, et mitmetele kriisidele reageerimiseks kasutatakse üha 

enam ELi eelarve väliseid garantiisid ja rahastamisvahendeid, mida rahastatakse 

osaliselt liidu eelarvest, kärpides rubriigi 4 alla kuuluvate programmide assigneeringuid; 

toonitab, et liikmesriigid ei ole panustanud liidu panusele vastavalt kahte usaldusfondi, 

mis piirab nende võimalikku mõju; rõhutab, et sellised rahastamisvahendid peavad 

vastama abi tõhususe väljakujunenud kriteeriumidele, nagu omavastutus ja 

kooskõlastamine, ning need peavad jääma erandiks, sest nende puhul ei nõuta eelnevat 

kinnitamist Euroopa Parlamendi poolt ja seega puudub neil demokraatlik legitiimsus; 

rõhutab, et need vahendid tuleks lõpuks lisada liidu eelarvesse, et võimaldada 

nõuetekohast demokraatlikku kontrolli; 

8. väljendab heameelt komisjoni teadaande üle, et ta kavatseb esitada 2016. aasta sügisel 

uue rändepartnerluse raamistiku osana välisinvesteeringute kava kohta ettepaneku; on 

veendunud, et välisinvesteeringute kava pakub Euroopa äriühingutele uusi 

investeerimisvõimalusi arenevates kolmandates riikides ning annab panuse Euroopa 

naabruse jätkusuutlikku poliitilisse ja majanduslikku stabiliseerimisse; taunib asjaolu, et 

tulevased ettepanekud ei kajastu 2017. aasta üldeelarve projektis; rõhutab, et uue fondi 

loomine ei tohiks toimuda rubriigi 4 juba niigi alarahastatud programmide arvelt, vaid 

selleks tuleks kasutada Euroopa Investeerimispanga vahendeid, ekspertiisi ja 

juhtimisvõimekust; 

9. võtab teadmiseks kulukohustuste assigneeringute kavandatava kasvu ning maksete 

assigneeringute märkimisväärse tugevdamise partnerluse rahastamisvahendi puhul; 

väljendab muret, et üksikud kaubanduse edendamise projektid, mida selle vahendi 

alusel rakendatakse, ei täienda olemasolevaid kohalikke ja piirkondlikke programme, 

vaid kujutavad endast neile ebaõiglast konkurentsi; palub komisjonil hinnata VKEde 

rahvusvahelistumise edendamisele suunatud olemasolevaid vahendeid, et need oleksid 

kooskõlas Euroopa VKEde toetamise muude vahenditega, nt COSME programmiga, 

samuti subsidiaarsuse põhimõttega, ning et need ei dubleeriks, vaid täiendaksid 

liikmesriikide programme; palub komisjonil esitada aegsasti ettepanekud nende 

programmide vahehindamise jaoks, et parandada nende tõhusust ja tulemuslikkust; 
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