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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

Suositukset

1. toteaa, että vaikka erilaisissa välineissä säädetään toimista, joilla pyritään edistämään 
EU:n kauppa- ja taloussuhteita, monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 koskevan 
ehdotuksen otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) yksittäisissä alaotsakkeissa on otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon EU:n kauppapolitiikan tavoitteena oleva avointen 
markkinoiden vastavuoroinen edistäminen taloudellisen kasvun ja työllisyyden 
aikaansaamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi;

2. katsoo, että vaikka kumppanuusvälineiden taloutta ja kauppaa koskevat osat pysyvätkin 
nykyisen kokonaisbudjetin puitteissa, niille pitäisi antaa suurempi osa määrärahoista sen 
varmistamiseksi, että monivuotista rahoituskehystä koskevissa lopullisissa neuvotteluissa 
ei jätetä huomiotta EU:n tärkeimpiä kanavia, joiden avulla se tekee taloudellista 
yhteistyötä tärkeimpien kauppakumppaneidensa kanssa;

3. panee merkille komission ehdotuksen lisätä otsakkeeseen 4 kuuluvia sitoumuksia; vaatii, 
että ehdotettua eteläisen ja itäisen naapuruuspolitiikan määrärahojen lisäystä käytetään 
edistämään merkittävästi näiden alueiden väestön sosiaalisia ja taloudellisia pyrkimyksiä; 
katsoo, että rahoitusta voidaan lisätä sillä ehdolla, että edistetään kestävää talouskehitystä 
ja syvempää alueellista yhteistyötä, vähennetään työttömyyttä ja parannetaan koko 
väestön elintasoa;

4. ottaa huomioon makrotalouden tilanteen ja muuttuvan maailman aiheuttamat haasteet sekä 
tarpeen varmistaa, että unionin nykyisiä varoja käytetään paremmin ja tehokkaammin, ja 
kehottaa luomaan monivuotiseen rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020 lisää 
joustavuutta, jotta muuttuviin olosuhteisiin ja painopisteisiin voidaan puuttua 
asianmukaisesti ja noudattaa samalla maksumäärärahojen sovittuja määriä;

5. kehottaa johdonmukaisuuteen otsakkeen 4 välineiden ja niille otsakkeessa 5 varattujen 
talousarviomäärärahojen välillä; korostaa, että otsakkeen 4 välineiden onnistunut toteutus 
varmistetaan menettelyjä ja menojen tasoa koskevilla tarkastuksilla, joita voidaan 
varsinkin kolmansissa maissa suorittaa parhaiten, jos käytettävissä on riittävät määrärahat;

6. pyytää noudattamaan johdonmukaisuutta monivuotisen rahoituskehyksen kaikkien 
välineiden yhteydessä, jotta voidaan mahdollistaa tutkimukseen ja innovointiin perustuvan 
yhteisen teollisuusstrategian toteuttaminen ja varmistaa siten, että Euroopan unioni 
säilyttää tuotantokapasiteettinsa;

7. toteaa, että EU:n tavoitteena on osoittaa vähintään 20 prosenttia talousarviostaan toimiin, 
joilla edistetään vähähiilistä ja ilmaston kannalta kestävää yhteiskuntaa, ja valtavirtaistaa 
ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät toimet kaikissa ulkoisissa 
välineissään; korostaa tavoitteen ensisijaisuutta ja toteaa, että 20 prosentin osuutta on 
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pidettävä ehdottomana vähimmäismääränä; vaatii, että tämä tavoite ilmenee EU:n 
kauppapolitiikassa ulkoisten välineiden kautta;

8. katsoo, että Euroopan unionin pitäisi kauppasopimuksista neuvotellessaan ottaa huomioon 
sosiaaliset sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät normit sen sijaan, että luodaan 
budjettikohtia sellaisten vahinkojen korvaamiseksi, joita tällaisten kauppasopimusten 
voimaantulosta voi aiheutua.



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

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 18.9.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

21
3
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

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

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

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

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Emilio Menéndez del Valle


