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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille, että unionilla on yhä kunnianhimoisempi kauppapoliittinen ohjelma, 

joka esitettiin ”Kaikkien kauppa” -strategiassa, mikä lisää kauppapolitiikan pääosaston 

työmäärää; korostaa tarvetta toteuttaa myös kansalaisyhteiskunnan lisätoimia unionin 

allekirjoittamien kauppasopimusten soveltamisen ja vaikutusten ennakko-, jälki- ja 

väliseurannan edistämiseksi sekä tarvetta tätä koskevaan asianmukaiseen 

tiedonvälitykseen ja -levitykseen yleisölle, jotta varmistetaan unionin ja sen 

kauppakumppanien velvoitteiden täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta 

erityisesti sen osalta, miten niillä edistetään köyhyyden torjuntaa, kestävää kehitystä ja 

ihmisoikeuksia; toteaa, että suunnitelluilla TTIP- ja CETA-sopimuksilla on kielteinen 

vaikutus omien varojen tasoon; korostaa kuitenkin, että kaupan alan apua koskevien 

aloitteiden rahoitusta on lisättävä ja on osoitettava riittävät resurssit sen 

varmistamiseksi, että kauppapolitiikan pääosastossa on riittävästi henkilöstöä 

huolehtimaan kasvavasta määrästä samanaikaisia neuvotteluja ja seurantatoimia; 

2. korostaa, että on välttämätöntä toteuttaa kiireesti unionin talousarvion ja sen rakenteen 

perusteellinen uudistus monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä ja 

kauppapoliittisen ohjelman puitteissa, ja kehottaa komissiota tekemään asiasta aloitteen 

neuvostolle ja parlamentille; 

3. toteaa, että unionin kansalaiset haluavat kasvavassa määrin osallistua unionin 

kauppapolitiikkaan ja että komissio on tehnyt tästä kansalaisten mielenkiinnon 

kohteesta prioriteetin; korostaa tältä osin, että on erittäin tärkeää osoittaa tarpeeksi 

resursseja siihen, että kansalaiset otetaan aktiivisesti mukaan unionin kauppapolitiikan 

laadintaan aktiivisen osallistumisen, sidosryhmätapaamisten, niin verkossa kuin verkon 

ulkopuolella toteutettavien viestintäaloitteiden sekä tiedotteiden, neuvottelutekstien ja 

kannanottojen käännösten kautta; kehottaa jäsenvaltioita omaksumaan entistä 

aktiivisemman roolin unionin kauppapolitiikan lisäarvon selvittämisessä, sillä juuri ne 

laativat neuvotteluvaltuutukset, ja osoittamaan tällaisiin selvityksiin riittävästi resursseja 

omissa kansallisissa talousarvioissaan; 

4. korostaa, että kansainvälinen kauppa on unionin kaikessa ulkoisessa toiminnassa 

merkittävä väline ja että jos siihen osoitetaan tarvittava rahoitus ja se pannaan 

täytäntöön johdonmukaisilla toiminta-, talous-, kauppa- ja kehityspoliittisilla 

strategioilla, se voi edistää kestävää kehitystä, erityisesti kehitysmaissa, ja näin 

mahdollistaa unionin aktiivisen panoksen muuttoliikkeen syiden käsittelyssä; 

5. korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikassa tarjottava kauppaan liittyvä tekninen tuki 

ja taloudellinen apu itäisen kumppanuuden läheisille kumppaneillemme samoin kuin 

arabikevään jälkeisessä tilanteessa oleville maille voi merkittävästi edistää kyseisten 

alueiden vakautta; on sen vuoksi huolissaan leikkauksista, joita on ehdotettu Välimeri-

akselille myönnettävään rahoitukseen sekä Palestiinalle ja UNRWA:lle annettavaan 

apuun; toteaa jälleen, että kumppanimaissa tavoitteena on oltava ennen kaikkea 

näkyvien ja kestävien parannusten tuominen tavallisten ihmisten elinoloihin; 
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6. pitää valitettavina makrotaloudelliseen rahoitusapuun ehdotettuja leikkauksia, jotka ovat 

merkittäviä verrattuna sen poikkeuksellisen korkeaan tasoon vuonna 2016, sillä monilla 

kumppanimailla on edelleen vakavia taloudellisia vaikeuksia; katsoo, että rahoituksen 

tason on oltava ehdotettua korkeampi, jotta kaikki tulevat lainahakemukset voidaan 

ottaa huomioon; korostaa, että makrotaloudelliseen rahoitusapuun perustuvat lainat ja 

niiden takaisinmaksuehdot eivät saisi luoda uudenlaista riippuvuutta apua saaville 

maille; 

7. pitää huolestuttavana, että unionin talousarvion ulkopuolisia takuita ja rahoitusvälineitä 

käytetään entistä useammin moninaisiin kriiseihin vastaamiseksi ja että ne rahoitetaan 

osittain unionin talousarviosta leikkaamalla otsakkeen IV ohjelmien määrärahoja; 

toteaa, että jäsenvaltiot eivät ole nostaneet rahoitusosuuksiaan kahteen erityisrahastoon 

unionin rahoitusosuuksien tasolle, mikä rajoittaa niiden mahdollista vaikutusta; vaatii, 

että tällaisten rahoitusvälineiden on oltava sopusoinnussa avun tuloksellisuutta 

koskevien vakiintuneiden vaatimusten, kuten omavastuullisuuden ja 

yhteensovittamisen, kanssa ja niiden on oltava poikkeus, sillä ne eivät edellytä 

Euroopan parlamentin etukäteisvahvistusta, joten niiltä puuttuu demokraattinen 

legitimiteetti; toteaa jälleen, että tällaiset rahoitusvälineet olisi lopulta sisällytettävä 

unionin talousarvioon, jotta varmistetaan asianmukainen demokraattinen valvonta; 

8. suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen, että se aikoo esittää ehdotuksen 

ulkoiseksi investointiohjelmaksi osana uutta muuttoliikekumppanuuden kehystä 

syksyllä 2016; katsoo, että ulkoinen investointiohjelma tarjoaa uusia 

investointimahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille kolmansissa kehitysmaissa ja että 

se voi edistää Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden kestävää 

poliittista ja taloudellista vakauttamista; pitää valitettavana, että tulevia ehdotuksia ei 

ole otettu huomioon esityksessä yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017; 

korostaa, että uuden rahaston perustaminen ei saisi heikentää jo liian vähän rahoitusta 

saavia ohjelmia otsakkeessa IV vaan että olisi hyödynnettävä Euroopan 

investointipankin varoja samoin kuin sen asiantuntemusta ja johtamisvalmiuksia; 

9. panee merkille ehdotuksen, jonka mukaan maksusitoumusmäärärahoja lisätään ja 

maksumäärärahoja vahvistetaan tuntuvasti kumppanuusvälineessä; on huolestunut siitä, 

että tämän välineen puitteissa toteutetut yksittäiset kaupan edistämishankkeet eivät 

täydennä olemassa olevia paikallisia ja alueellisia ohjelmia vaan merkitsevät niille 

vilpillistä kilpailua; pyytää komissiota arvioimaan pk-yritysten kansainvälistymistä 

edistävien nykyisten välineiden johdonmukaisuutta muiden pk-yrityksiä tukevien 

eurooppalaisten välineiden, kuten COSMEn, kanssa ja arvioimaan niitä 

toissijaisuusperiaatteen ja päällekkäisyyksien välttämisen suhteen sekä sen suhteen, 

ovatko ne jäsenvaltioiden ohjelmia täydentäviä; kehottaa komissiota tekemään ajoissa 

ehdotuksia kyseisten ohjelmien väliarvioinnista, jotta niiden tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta voidaan parantaa. 
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