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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

Ajánlások

1. rámutat, hogy bár az EU kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainak javítását célzó 
fellépések szerepelnek az egyes eszközökben, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatban a 4. cím (Globális Európa) alatti egyes 
alfejezetekben kellően figyelembe kell venni a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a 
fenntartható fejlődés előmozdítását segítő, kölcsönösségre épülő nyitott piacok 
kiteljesítésére irányuló uniós kereskedelempolitikai célkitűzéseket;

2. úgy véli, hogy a partnerségi eszközök gazdasági és kereskedelmi összetevőinek 
előirányzatait – a meglévő költségvetési határokat nem túllépve – növelni kell annak 
biztosítása érdekében, hogy a jelentősebb kereskedelmi partnerekkel folytatott gazdasági 
együttműködés főbb csatornái a többéves pénzügyi keretre irányuló végső tárgyalások 
során ne sikkadjanak el;

3. tudomásul veszi a 4. cím alatti kötelezettségvállalások bővítésére irányuló bizottsági 
javaslatot; ragaszkodik ahhoz, hogy a déli és keleti szomszédságpolitika tekintetében 
javasolt költségvetés-növelést arra fordítsák, hogy e régiók lakosainak szociális és 
gazdasági elvárásait jelentős mértékben teljesítsék, és hogy e többletfinanszírozást tegyék 
függővé a fenntartható gazdasági fejlődéstől, a regionális együttműködés szorosabbra 
fűzésétől, a munkanélküliség csökkentésétől és a lakosság egésze életszínvonalának 
növekedésétől;

4. a makrogazdasági környezetre és a változó világban jelentkező kihívásokra tekintettel, 
valamint a rendelkezésre álló európai uniós alapok jobb és hatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében sürgeti, hogy a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret számára 
biztosítsanak nagyobb rugalmasságot, hogy megfelelő választ nyújthasson a változó 
körülményekre és prioritásokra, tiszteletben tartva a kifizetési előirányzatok 
megállapodásban rögzített szintjét;

5. a 4. cím alatti eszközök és az 5. cím alatt ugyanezen eszközök számára előirányzott 
összegek közötti konzisztenciát hiányolja; hangsúlyozza, hogy a 4. cím alatti eszközök 
sikeres végrehajtását az eljárások és a kiadási szintek ellenőrzése révén lehet biztosítani, 
de ezt – különösen a harmadik országokban – csak a megfelelő források rendelkezésre 
állása mellett lehet megtenni;

6. a kutatáson és innováción alapuló közös iparstratégia végrehajtásának lehetővé tétele 
érdekében a többéves pénzügyi keret eszközeivel való összhang megteremtésére szólít fel 
abból a célból, hogy az Európai Unió fenn tudja tartani termelési kapacitásait; 

7. tudomásul veszi azt az uniós törekvést, hogy a költségvetés legalább 20%-át az alacsony 
széndioxid-kibocsátású, éghajlat-rezisztens társadalom előmozdítására irányozzák elő, 
valamint hogy az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos fellépéseket a külső 
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eszközök összességére kiterjesszék; rámutat, hogy e célkitűzések igen fontosak, és hogy a 
20%-os előirányzatnak a puszta minimumnak kell lennie; ragaszkodik ahhoz, hogy e 
célkitűzéseket az uniós kereskedelempolitika megnyilvánulásaként a külső eszközökben is 
érvényre kell juttatni;

8. úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodások megkötésekor az Európai Uniónak 
figyelembe kellene vennie a szociális, egészségügyi és környezeti normákat, ahelyett, 
hogy olyan költségvetési tételeket hozna létre, amelyek a kereskedelmi megállapodások 
hatályba lépéséből adódó esetleges károk kompenzálására szolgálnak.
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