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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar att unionens handelsagenda blir alltmer ambitiös, vilket 

framgår av strategin ”Handel för alla”, och detta innebär en större arbetsbörda för GD 

Handel. Parlamentet understryker behovet av ytterligare insatser för att stärka förhands- 

och efterhandsutvärderingarna samt delutvärderingarna (även från det civila samhällets 

sida) av genomförandet och konsekvenserna av handelsavtal som ingås av unionen, 

liksom av korrekt kommunikation och spridning av information om handelsavtal, i syfte 

att säkerställa att unionens och dess handelspartners skyldigheter med avseende på 

kampen mot fattigdom, hållbar utveckling och respekten för mänskliga rättigheter 

genomförs och verkställs. Parlamentet bekräftar de negativa konsekvenserna för 

EU:s egna medel till följd av de planerade TTIP- och CETA-avtalen. Parlamentet 

betonar dock att medlen till Aid for Trade-initiativ bör ökas och att tillräckliga medel 

måste anslås för att säkerställa att GD Handel har nödvändig personalstyrka för att 

kunna hantera det stigande antalet samtidiga förhandlingar och övervakningsuppdrag. 

2. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att inom ramen för översynen av 

den fleråriga budgetramen och med avseende på den handelspolitiska agendan, 

omgående göra en grundläggande omarbetning av EU-budgeten och dess struktur, och 

uppmanar kommissionen att ta initiativ till detta tillsammans med rådet och 

Europaparlamentet. 

3. Europaparlamentet noterar att unionsmedborgarna i allt högre grad kräver att involveras 

och engageras i unionens handelspolitik och att kommissionen har gjort detta intresse 

till en prioritering. Parlamentet betonar i detta avseende att det är av största vikt att 

anslå tillräckliga medel för att aktivt involvera medborgarna i utformningen av unionens 

handelspolitik, med hjälp av ett aktivt engagemang, möten med intressenter, 

kommunikationsinitiativ både online och offline samt översättning av faktablad, 

förhandlingstexter och ståndpunktsdokument. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att, eftersom det är de som utformar förhandlingsmandaten, mer aktivt bidra till att 

förklara handelspolitikens mervärde och att anslå tillräckliga medel till sådana 

förklaringar i sina egna nationella budgetar. 

4. Europaparlamentet betonar att internationell handel är ett viktigt verktyg i hela unionens 

utrikespolitik, som, om det ges nödvändiga ekonomiska medel och genomförs med 

hjälp av sammanhängande politiska, ekonomiska och handels- och utvecklingspolitiska 

strategier, kan bidra till en hållbar utveckling, särskilt i utvecklingsländerna, och 

därmed göra det möjligt för unionen att spela en aktiv roll för att komma till rätta med 

orsakerna till migrationen. 

5. Europaparlamentet betonar att handelsrelaterat tekniskt stöd och ekonomiskt bistånd 

inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken till våra nära partner i det östliga 

partnerskapet och i de länder som upplevde den arabiska våren är ett viktigt bidrag till 

stabilitet i dessa regioner. Parlamentet är därför bekymrat över de föreslagna 

nedskärningarna av finansieringen till länderna längs Medelhavet liksom av stödet till 

Palestina och UNWRA. Parlamentet upprepar att målet för partnerländerna framför allt 
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måste vara att få till stånd konkreta och hållbara förbättringar av vanliga människors 

levnadsvillkor.  

6. Europaparlamentet beklagar de föreslagna avsevärda minskningarna av det 

makroekonomiska stödet jämfört med den exceptionellt höga nivån under 2016, 

eftersom många partnerländer fortfarande brottas med allvarliga ekonomiska 

svårigheter. Parlamentet anser att det kommer att krävas en högre finansieringsnivå än 

vad som föreslås för att säkerställa att framtida låneansökningar kan tillgodoses. 

Parlamentet betonar att lån för makroekonomiskt stöd och de dithörande 

återbetalningsvillkoren inte får skapa ett nytt beroende för mottagarländerna. 

7. Europaparlamentet oroar sig över att man i allt högre grad använder garantier och 

finansieringsinstrument utanför unionsbudgeten för att bemöta olika kriser, vilket delvis 

finansieras av unionsbudgeten genom nedskärningar i program under rubrik IV. 

Parlamentet betonar att medlemsstaternas bidrag till de två förvaltningsfonderna inte 

matchar unionens bidrag, vilket begränsar deras potentiella verkningar. Parlamentet 

insisterar på att sådana finansieringsinstrument måste uppfylla de fastställda kriterierna 

för biståndseffektivitet, såsom egenansvar och anpassningar, och att de måste förbli ett 

undantag, eftersom de inte kräver en föregående bekräftelse av Europaparlamentet och 

därför saknar demokratisk legitimitet. Parlamentet upprepar att dessa instrument så 

småningom bör inkluderas i unionsbudgeten för att säkerställa en lämplig demokratisk 

kontroll. 

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande att den under hösten 2016 

kommer att lägga fram ett förslag om en extern investeringsplan som en del av den nya 

ramen för migrationspartnerskap. Parlamentet tror att den externa investeringsplanen 

kommer att erbjuda nya investeringsmöjligheter för europeiska företag i 

utvecklingsländer och bidra till en hållbar politisk och ekonomisk stabilisering i det 

europeiska grannskapet. Parlamentet beklagar att de väntade förslagen inte återspeglas 

i förslaget till allmän budget för 2017. Parlamentet betonar att inrättandet av den nya 

fonden inte får ske till förfång för redan underfinansierade program under rubrik IV, 

utan att man måste utnyttja Europeiska investeringsbankens medel, kompetens och 

förvaltningskapacitet. 

9. Europaparlamentet noterar den föreslagna ökningen av åtagandebemyndigandena och 

den avsevärda förstärkningen av betalningsbemyndigandena för 

partnerskapsinstrumentet. Parlamentet är bekymrat över att enskilda handelsfrämjande 

projekt som genomförs inom ramen för detta instrument inte kompletterar befintliga 

lokala och regionala program utan konkurrerar på ett otillbörligt sätt med dem. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de existerande verktygen för att 

främja internationalisering av små och medelstora företag när det gäller deras 

samstämmighet med andra verktyg för att stödja europeiska små och medelstora 

företag, såsom Cosme, samt när det gäller subsidiaritet, undvikande av dubbelhantering 

och komplementaritet i förhållande till medlemsstaternas program. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i god tid inför halvtidsöversynen av dessa program lägga 

fram förslag i syfte att göra dem mer effektiva och ändamålsenliga. 
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