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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning:

Indstillinger

1. noterer sig, at der i de forskellige underudgiftsområder skal tages behørigt hensyn til 
målsætningerne for EU’s handelspolitik om at fremme åbne markeder på et gensidigt 
grundlag for derigennem at skabe vækst og beskæftigelse samt fremme bæredygtig 
udvikling, til trods for at de forskellige instrumenter i forslaget til den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020 under udgiftsområde 4 (det globale Europa) indeholder aktioner til 
fremme af EU's handelsmæssige og økonomiske forbindelser;

2. mener, at der bør afsættes en større del af bevillingerne – dog stadig inden for de 
eksisterende budgetrammer – til de økonomiske og handelsmæssige elementer i 
partnerskabsinstrumenterne for at sikre, at EU's vigtigste kanaler for økonomisk 
samarbejde med de vigtigste partnere ikke glemmes i de afsluttende forhandlinger om den 
flerårige finansielle ramme;

3. noterer sig Kommissionens forslag om at forhøje bevillingerne til udgiftsområde 4; 
insisterer på, at den foreslåede forhøjelse af budgettet for den europæiske 
naboskabspolitiks sydlige og østlige dimension skal anvendes til at bidrage væsentligt til 
at opfylde de sociale og økonomiske forventninger hos befolkningen i disse områder, og 
at der bliver bevilget øget støtte under forudsætning af, at midlerne anvendes til at fremme 
bæredygtig økonomisk udvikling, øget regionalt samarbejde, faldende arbejdsløshed og 
øget levestandard for befolkningen som helhed;

4. opfordrer indtrængende til, at der i forbindelse med den flerårige finansielle ramme for 
perioden 2014-2020 som følge af den makroøkonomiske situation og udfordringerne i en 
verden i forandring og af hensyn til en bedre og mere effektiv udnyttelse af EU-
bevillingerne gives mulighed for større fleksibilitet, så der på behørig vis kan reageres på 
ændrede forhold og prioriteter uden at de aftale betalingsbevillingsrammer sprænges;

5. opfordrer til konsekvens i forbindelse med instrumenterne under udgiftsområde 4 og 
budgetbevillingerne til sidstnævnte under udgiftsområde 5; understreger, at en vellykket 
gennemførelse af instrumenterne under udgiftsområde 4 skal sikres gennem procedure- og 
udgiftskontrol, som bedst kan udføres, navnlig i tredjelande, hvis der forefindes 
tilstrækkelige ressourcer;

6. opfordrer til konsekvens i forbindelse med alle instrumenterne i den flerårige finansielle 
ramme med henblik på at muliggøre gennemførelsen af en fælles industristrategi baseret 
på forskning og innovation for at sikre, at EU bevarer sin produktionskapacitet; 

7. noterer sig EU's mål om at afsætte mindst 20 % af budgettet for at bidrage til en økonomi, 
der er klimarobust og CO2-fattig, og integrere klima- og biodiversitetsforanstaltninger i 
dets eksterne instrumenter; understreger, at dette mål har prioritetsstatus, og påpeger, at 
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bevillingen på 20 % skal være det absolutte minimum; insisterer på, at dette mål skal 
komme til udtryk i EU's handelspolitik, der afspejles i de eksterne instrumenter;

8. mener, at Den Europæiske Union bør tage højde for sociale, sundhedsmæssige og 
miljømæssige standarder, når den forhandler handelsaftaler, i stedet for at oprette 
budgetposter, som har til formål at yde erstatning for skader, der kan være en følge af 
disse handelsaftalers ikrafttræden;



AD\912358DA.doc 5/5 PE492.948v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 18.9.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

21
3
2

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell 
Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, 
Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, 
Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje 
Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Emilio Menéndez del Valle


