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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Aanbevelingen

1. merkt op dat, zelfs indien in diverse instrumenten is voorzien in acties ter bevordering van de 
economische en handelsbetrekkingen van de EU, er in het voorstel voor het MFK 2014-2020 
onder rubriek 4 (Europa in de wereld) in de afzonderlijke subrubrieken naar behoren 
rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het EU-handelsbeleid inzake het 
bevorderen van open markten in een geest van wederkerigheid, ten einde economische groei 
en werkgelegenheid te creëren en duurzame ontwikkeling te bevorderen;

2. meent dat de economische en handelsaspecten van de partnerschapsinstrumenten wel binnen 
de algemene bestaande begroting moeten blijven, maar dat ze meer begrotingsmiddelen 
moeten krijgen om ervoor te zorgen dat de belangrijkste kanalen die de EU heeft voor 
economische samenwerking met haar voornaamste handelspartners in de definitieve MFK-
onderhandelingen niet worden verwaarloosd;

3. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om de vastleggingen onder rubriek 4 uit te 
breiden; dringt er op aan dat de voorgestelde verhoging van de begroting voor het zuidelijk 
en oostelijk nabuurschapsbeleid wordt aangewend om een substantiële bijdrage te leveren 
aan de verwezenlijking van zowel de sociale als de economische aspiraties van de grote 
massa in deze regio en dat de verhoging van de financiële middelen afhankelijk wordt 
gemaakt van de voorwaarde dat deze worden ingezet ter bevordering van de economische 
ontwikkeling, sterkere regionale samenwerking, vermindering van de werkloosheid en 
verbetering van de levensstandaard voor de hele bevolking;

4. dringt er, gezien het macro-economische klimaat en de uitdagingen die de veranderende 
wereld stelt en met het oog op een beter en efficiënter gebruik van de EU-middelen, op aan 
om binnen het MFK 2014-2020 een grotere mate van flexibiliteit toe te staan om adequaat te 
reageren op veranderende omstandigheden en prioriteiten, met inachtneming van de 
overeengekomen omvang van de betalingskredieten;

5. vraagt om samenhang tussen de instrumenten onder rubriek 4 en de begrotingstoewijzingen 
die hiervoor onder rubriek 5 worden uitgetrokken; wijst erop dat zal worden gezorgd voor 
een succesvolle uitvoering van de instrumenten onder rubriek 4 door middel van procedurele 
controles en controles op het niveau van de uitgaven, die het best kunnen worden uitgevoerd, 
met name in derde landen, indien er voldoende middelen ter beschikking zijn;

6. dringt aan op consistentie tussen alle instrumenten van het MFK om een gemeenschappelijke 
industriestrategie te kunnen uitvoeren, gebaseerd op onderzoek en innovatie, en aldus ervoor 
te zorgen dat de Europese Unie haar productiecapaciteit op peil houdt;

7. neemt nota van de ambitie van de EU om ten minste 20% van haar begroting uit te trekken 
voor de totstandbrenging van een koolstofarme en klimaatresistente samenleving en voor 
integratie van de thema's klimaat en biodiversiteit in alle externe instrumenten; wijst op de 
grote prioriteit die aan deze doelstelling gehecht dient te worden en verklaart dat de 



PE492.948v02-00 4/5 AD\912358NL.doc

NL

toewijzing van 20% gezien moet worden als een absoluut minimum;  onderstreept dat deze 
doelstelling haar beslag moet vinden in het EU-handelsbeleid middels de externe 
instrumenten;

8. is van mening dat de Europese Unie rekening moet houden met de sociale, gezondheids- en 
milieunormen bij de onderhandelingen over handelsovereenkomsten, in plaats van 
begrotingsposten te creëren die tot doel hebben compensatie te bieden voor eventuele schade 
als gevolg van de inwerkingtreding van dergelijke handelsovereenkomsten.
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