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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megállapítja, hogy az Unió egyre nagyratörőbb kereskedelmi menetrenddel rendelkezik – 

amint azt „A mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű stratégia ismerteti –, 

ami egyre nagyobb terheket ró a Kereskedelmi Főigazgatóságra; hangsúlyozza, hogy 

további erőfeszítéseket kell tenni az Unió által kötött kereskedelmi megállapodások 

végrehajtásának és következményeinek előzetes, időközi és utólagos (többek között a civil 

társadalom általi) ellenőrzésére, és az ezzel kapcsolatos információk megfelelő nyilvános 

kommunikációjára és terjesztésére, az Unió és kereskedelmi partnerei kötelezettségei 

végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében, különös tekintettel a 

szegénység elleni küzdelemre, a fenntartható fejlődésre és az emberi jogok tiszteletben 

tartására; tudomásul veszi a tervezett átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás és a 

transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség saját források szintjére gyakorolt 

negatív hatását; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy növelni kell a kereskedelemösztönző 

támogatás kezdeményezéseinek finanszírozását, és elegendő forrást kell rendelni annak 

biztosításához, hogy a Kereskedelmi Főigazgatóság megfelelő létszámmal rendelkezzen 

ahhoz, hogy végre tudja hajtani az egyre nagyobb számú, egymással párhuzamosan zajló 

tárgyalásokat és nyomon követési tevékenységeket;  

2. kiemeli, hogy sürgősen szükség van az Unió költségvetésének és a költségvetés 

szerkezetének alapos újjászervezésére a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatával 

összefüggésben, valamint a kereskedelempolitikai menetrend tekintetében, és felhívja a 

Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban kezdeményezzen lépéseket a Tanácsnál és a 

Parlamentnél; 

3. megjegyzi, hogy az uniós polgárok egyre inkább kérik, hogy jobban vonják be őket az 

Unió kereskedelempolitikájának alakításába, és hogy jelentősebb szerepet tölthessenek be 

ezen a területen, valamint hogy a Bizottság a polgárok ezen érdeklődését prioritásként 

kezeli; hangsúlyozza e tekintetben, hogy alapvető fontosságú, hogy elegendő forrást 

biztosítsanak a polgároknak az uniós kereskedelempolitika alakításába történő aktív 

bevonására, az aktív szerepvállalás, az érdekelt felekkel szervezett találkozók, online és 

offline kommunikációs kezdeményezések, valamint tájékoztatók, tárgyalási szövegek és 

állásfoglalások lefordítása révén; felhívja a tagállamokat, hogy vállaljanak aktívabb 

szerepet az uniós kereskedelempolitika hozzáadott értékének ismertetésében, mivel ők 

alakítják ki a tárgyalási meghatalmazásokat, valamint hogy rendeljenek ehhez elegendő 

forrásokat nemzeti költségvetésükben; 

4. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kereskedelem az Unió külpolitikájának egészét tekintve 

fontos eszköz, amely – amennyiben rendelkezik a szükséges forrásokkal, és koherens 

politikai, gazdasági, kereskedelmi és fejlesztési stratégiák révén kerül végrehajtásra – 

hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez, különösen a fejlődő országokban, ezáltal 

lehetővé téve, hogy az Unió aktív szerepet töltsön be a migráció okainak kezelésében; 

5. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika által a keleti partnerségben található 

közeli partnereink és az arab tavasz által érintett országok számára nyújtott, 

kereskedelemmel kapcsolatos technikai támogatás és gazdasági segítségnyújtás jelentős 

mértékben hozzájárul e régiók stabilitásához; ezért aggodalmát fejezi ki a Mediterrán 
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tengely, valamint a Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti 

palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára nyújtandó támogatás 

javasolt csökkentése miatt; ismételten hangsúlyozza, hogy a partnerországok esetében 

mindenekelőtt azt a célt kell kitűzni, hogy a hétköznapi emberek életkörülményeiben 

kézzelfogható és fenntartható javulás következzen be;  

6. sajnálatát fejezi ki a makroszintű pénzügyi támogatásnak a 2016-os, kivételesen magas 

szintjéhez képest javasolt jelentős csökkentése miatt, tekintettel arra, hogy sok 

partnerország továbbra is súlyos gazdasági nehézségekkel küzd; úgy véli, hogy a 

javasoltnál több forrásra lesz szükség ahhoz, hogy biztosítani lehessen valamennyi 

jövőbeli hiteligény kielégítését; hangsúlyozza, hogy a makroszintű pénzügyi támogatási 

kölcsönök és a vonatkozó visszafizetési feltételek nem hozhatják újból függőségi 

helyzetbe a kedvezményezett országokat; 

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a különféle válságokra válaszul egyre gyakrabban 

fordulnak az uniós költségvetésen kívüli olyan garanciákhoz és pénzügyi eszközökhöz, 

amelyeket részben az uniós költségvetésből finanszíroznak a 4. fejezetben található 

programokkal kapcsolatos előirányzatok csökkentése révén; rámutat, hogy a tagállamok 

nem tudtak az Unióval azonos mértékű hozzájárulást biztosítani a két vagyonkezelői 

alaphoz, ami korlátozza azok potenciális hatását; ragaszkodik ahhoz, hogy az ilyen 

finanszírozási eszközöknek be kell tartaniuk a bevett segélyhatékonysági kritériumokat, 

mint például a felelősségvállalás és az összehangolás kritériumát, valamint hogy továbbra 

is kivételt kell jelenteniük, mivel nem követelik meg az Európai Parlament általi előzetes 

jóváhagyást, ennélfogva nem rendelkeznek demokratikus legitimitással; ismételten 

hangsúlyozza, hogy ezeknek az eszközöknek végső soron a költségvetésben kell 

szerepelniük, a megfelelő demokratikus ellenőrzés biztosítása érdekében; 

8. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, miszerint 2016 őszén az „Új migrációs partnerségi 

keret” részeként be fog nyújtani egy külső beruházási tervre vonatkozó javaslatot; úgy 

véli, hogy a külső beruházási terv új beruházási lehetőségeket fog nyújtani az európai 

vállalkozások számára a fejlődő harmadik országokban, és hozzá fog járulni az európai 

szomszédság fenntartható politikai és gazdasági stabilizációjához; sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy a közelgő javaslatok nem tükröződnek a 2017-es általános költségvetési 

tervezetben; hangsúlyozza, hogy az új alap létrehozása nem történhet a 4. fejezet már így 

is alulfinanszírozott programjainak kárára, hanem ki kell használnia az Európai 

Beruházási Bank forrásait, szakértelmét és irányítási kapacitásait; 

9. tudomásul veszi a Partnerségi Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatainak növelésére 

és kifizetési előirányzatainak jelentős megerősítésére irányuló javaslatot; sajnálatát fejezi 

ki amiatt, hogy az ezen eszköz keretében végrehajtott egyedi kereskedelemösztönző 

projektek nem egészítik ki a meglévő helyi és regionális programokat, hanem 

tisztességtelen versenyt jelentenek számukra; felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a kkv-k 

nemzetközivé válásának előmozdítását célzó meglévő eszközöket a kkv-kat célzó egyéb 

uniós támogatási eszközökkel (pl. COSME) való összhangjuk, a szubszidiaritás, a 

megduplázás elkerülése, és a tagállami programokkal való kiegészítő jelleg tekintetében; 

felhívja a Bizottságot, hogy e programok hatékonyságának és eredményességének javítása 

érdekében tegyen időszerű javaslatokat félidős felülvizsgálatukra. 
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