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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised ettepanekud:

Soovitused

1. märgib, et kuigi meetmed ELi kaubandus- ja majandussuhete edendamiseks on ette nähtud 
eri instrumentide all, tuleb aastaid 2014–2020 hõlmavat mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevas ettepanekus rubriigi 4 (Globaalne Euroopa) konkreetsetes alamrubriikides võtta 
nõuetekohaselt arvesse ELi kaubanduspoliitika eesmärke, milleks on avatud turgude 
edendamine vastastikkuse põhimõtte alusel eesmärgiga ergutada majanduskasvu, luua 
tööhõivet ja edendada säästvat arengut;

2. on seisukohal, et kuigi partnerlusinstrumentide majandust ja kaubandust puudutavad osad 
jäävad üldeelarvesse, tuleks neile eraldada suurem osa assigneeringutest, millega 
tagatakse see, et ELi peamiste kaubanduspartneritega tehtava majandusalase koostöö 
põhilisi kanaleid ei jäeta mitmeaastase finantsaamistiku lõplike läbirääkimiste ajal 
tähelepanuta;

3. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku suurendada rubriigi 4 kulukohustusi; nõuab, et 
lõuna- ja idasuunalise naabruspoliitika kavandatavat eelarve suurendamist tuleb kasutada 
selleks, et anda tuntav panus nende piirkondade elanike hulkade sotsiaalsete ja 
majanduslike püüdluste õnnestumisse, ja et rahastamise kasvu tingimusteks oleks säästva 
majandusarengu edendamine, tihedam piirkondlik koostöö, töötuse vähenemine ja terve 
elanikkonna elutaseme tõus;

4. nõuab tungivalt, et arvestades makromajanduslikku keskkonda ja suuri probleeme, millega 
muutuvas maailmas kokku tuleb puutuda, ning selleks et tagada olemasolevate ELi 
rahaliste vahendite parem ja tõhusam kasutamine, peaks aastaid 2014–2020 hõlmav 
mitmeaastane finantsraamistik võimaldama suuremat paindlikkust, et asjakohaselt 
käsitleda muutuvaid asjaolusid ja prioriteete, pidades samas kinni kokku lepitud maksete 
assigneeringute tasemetest;

5. taotleb järjepidevust rubriigi 4 instrumentide ja selleks rubriigis 5 ette nähtud eraldiste 
vahel; toonitab, et rubriigi 4 instrumentide edukas rakendamine tagatakse menetluslike ja 
kulude tasandi kontrollidega, mida on võimalik kõige paremini teha (eriti kolmandates 
riikides), kui selleks on kasutada piisavad ressursid;

6. taotleb järjepidevust kõigi mitmeaastase finantsraamistiku instrumentide vahel eesmärgiga 
teha võimalikuks teadusuuringutel ja innovatsioonil põhineva ühise tööstusstrateegia 
kehtestamine, et tagada Euroopa Liidu tootmisvõimsuse säilimine; 

7. märgib ELi püüet eraldada vähemalt 20 % oma eelarvest vähese CO2-heitega ja 
kliimamuutusele vastupanuvõimelise ühiskonna toetamiseks ning pidada oma 
välisvahendites läbivalt silmas kliimaga seotud ja bioloogilise mitmekesisuse meetmeid; 
rõhutab eesmärgi prioriteetsust ja kinnitab, et 20 % eraldamine kujutab endast kõige 
minimaalsemat rahastamist; nõuab, et see eesmärk väljenduks ELi kaubanduspoliitikas 
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välisvahendite kaudu;

8. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks kaubanduskokkulepete läbirääkimistel võtma arvesse 
sotsiaal-, sanitaar- ja keskkonnastandardeid, selmet luua eelarveridu nende 
kaubanduskokkulepete jõustumisega kaasnevate võimalike kahjude hüvitamiseks. 
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