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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Συστάσεις

1. Επισημαίνει ότι, αν και σε διάφορα μέσα προβλέπονται δράσεις που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της ΕΕ, στην πρόταση που αφορά το 
ΠΔΠ 2014-2020, στον τομέα 4 (Η Ευρώπη στο κόσμο), πρέπει να ληφθούν δεόντως 
υπόψη στους επιμέρους υποτομείς οι στόχοι εμπορικής πολιτικής της ΕΕ για επίτευξη της 
προώθησης των ανοικτών αγορών σε πνεύμα αμοιβαιότητας, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και να προαχθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη·

2. πιστεύει ότι οι οικονομικές και εμπορικές συνιστώσες των μέσων εταιρικής σχέσης, αν 
και θα παραμείνουν μέσα στα όρια του συνολικού υφιστάμενου προϋπολογισμού, θα 
πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο των διατιθέμενων κονδυλίων, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι κατά τις τελικές διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ δεν θα παραμεληθούν οι 
βασικοί δίαυλοι οικονομικής συνεργασίας της ΕΕ με τους μείζονες εμπορικούς εταίρους 
της·

3. επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση των υποχρεώσεων στον τομέα 4· 
επιμένει ότι η προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού για την πολιτική γειτονίας με 
τις νότιες και ανατολικές χώρες πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει ουσιαστικά 
στην εκπλήρωση των κοινωνικών και οικονομικών επιδιώξεων του πληθυσμού αυτών των 
περιοχών και ότι θα υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι θα 
προάγει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη στενότερη περιφερειακή συνεργασία, τη 
μείωση της ανεργίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου για ολόκληρο τον πληθυσμό·

4. παροτρύνει, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπισθούν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και προκειμένου να 
εξασφαλισθεί καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων κεφαλαίων της 
ΕΕ, να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία στο ΠΔΠ 2014-2020, ώστε να αντιμετωπίσει με 
τον ενδεδειγμένο τρόπο τις μεταβαλλόμενες περιστάσεις και προτεραιότητες τηρώντας 
παράλληλα τα συμπεφωνημένα επίπεδα πιστώσεων πληρωμών·

5. ζητεί συνέπεια όσον αφορά τα μέσα που προβλέπονται στον τομέα 4 και τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού που προβλέπονται για τα εν λόγω μέσα στον τομέα 5· τονίζει ότι η 
επιτυχής εφαρμογή των μέσων που προβλέπονται στον τομέα 4 θα εξασφαλιστεί μέσω 
διαδικαστικών ελέγχων και ελέγχων του επιπέδου δαπανών, των οποίων η βέλτιστη 
διεξαγωγή εξασφαλίζεται, ιδίως σε τρίτες χώρες, εάν υπάρχουν επαρκείς πόροι·

6. ζητεί συνέπεια όσον αφορά όλα τα μέσα του ΠΔΠ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή μιας κοινής βιομηχανικής στρατηγικής που να βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τις παραγωγικές 
ικανότητές της· 
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7. σημειώνει τη φιλοδοξία της ΕΕ να διαθέσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της 
για να συνεισφέρει σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στις αλλαγές του κλίματος και για να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα σε όλα τα εξωτερικά μέσα της· υπογραμμίζει ότι ο στόχος αυτός 
συνιστά προτεραιότητα και δηλώνει ότι το ποσοστό του 20% πρέπει να θεωρηθεί ως το 
απολύτως ελάχιστο· επιμένει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να εκφραστεί στην εμπορική 
πολιτική της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζεται στα εξωτερικά μέσα·

8. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα όταν διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες 
αντί να δημιουργεί γραμμές του προϋπολογισμού που αποσκοπούν στην καταβολή 
αποζημιώσεων για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της έναρξης 
ισχύος των εν λόγω εμπορικών συμφωνιών.
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