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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i sitt betänkande:

Rekommendationer

1. Europaparlamentet noterar att även om det ingår åtgärder för att förstärka EU:s handel och 
ekonomiska förbindelser i olika instrument, måste det i förslaget till den fleråriga 
budgetramen 2014–2020, under rubrik 4 (EU i världen), i enskilda underrubriker tas 
vederbörlig hänsyn till EU:s handelspolitiska mål att främja öppna marknader i en anda av 
ömsesidighet för att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning och främja hållbar 
utveckling.

2. Europaparlamentet anser att de ekonomiska och handelsrelaterade delarna av 
partnerskapsinstrumenten bör finns kvar i den övergripande budgeten men tilldelas
utökade anslag, för att säkra att EU:s huvudsakliga kanaler för ekonomiskt samarbete med 
sina stora handelspartner inte förbises i de slutliga förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen.

3. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att utöka åtagandena under rubrik 4. 
Parlamentet insisterar på att den föreslagna budgetökningen för den sydliga och 
östra grannskapspolitiken väsentligt måste bidra till att uppnå befolkningarnas sociala och 
ekonomiska förväntningar i dessa regioner och att finansieringen kommer att ökas på 
villkor att man främjar hållbar ekonomisk utveckling, fördjupat regionalt samarbete, 
en minskning av arbetslösheten och högre levnadsstandard för hela befolkningen.

4. Europaparlamentet kräver, mot bakgrund av den makroekonomiska situationen och de 
utmaningar som måste mötas i en värld i förändring samt för att disponibla EU-medel ska 
användas bättre och effektivare, att den fleråriga budgetramen 2014–2020 ges ökad 
flexibilitet så att ändrade omständigheter och prioriteringar kan bemötas på lämpligt sätt 
med full respekt för de överenskomna nivåerna för betalningsbemyndigandena.

5. Europaparlamentet kräver konsekvens i förbindelse med instrumenten under rubrik 4 och 
budgetanslagen till dessa under rubrik 5. Parlamentet betonar att ett framgångsrikt 
genomförande av instrumenten under rubrik 4 ska säkras genom kontroller av förfaranden 
och utgiftsnivåer, vilket kräver, särskilt i tredjeländer, att lämpliga resurser finns 
tillgängliga.

6. Europaparlamentet begär konsekvens med avseende på alla instrument i den fleråriga 
budgetramen för att man ska kunna genomföra en gemensam industristrategi baserad på 
forskning och innovation, i syfte att garantera att Europeiska unionen upprätthåller sin 
produktionskapacitet.

7. Europaparlamentet noterar EU:s mål att anslå minst 20 procent av sin budget för att bidra 
till ett utsläppssnålt samhälle som kan motstå klimatförändringens påfrestningar och att 
integrera åtgärder avseende miljö och biologisk mångfald i sina externa instrument. 
Parlamentet betonar att målet ska prioriteras och uppger att anslaget på 20 procent måste 
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ses som ett strikt minimum. Parlamentet insisterar på att detta mål ska återspeglas 
i EU:s handelspolitik som avspeglas i de externa instrumenten.

8. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör ta hänsyn till sociala, hälsorelaterade
och miljömässiga standarder i samband med förhandlingar om handelsavtal, i stället för att 
inrätta budgetposter för att kompensera de skador som skulle kunna bli en följd av
ikraftträdandet av dessa handelsavtal.
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