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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Under perioden 1999–2004 ökade EU:s budget med 8,2 procent, medan de nationella 
budgetarna växte med i genomsnitt 22,9 procent.

B. Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 24–25 oktober 2002 fattades beslut om 
jordbruksutgifterna för perioden 2007–2013.

C. Europeiska utvecklingsfonden (EUF) kommer att ingå i EU:s budget från och med 
2007.

D. EU:s uppgifter har samtidigt blivit mer omfattande de senaste åren och en bred majoritet 
av EU-medborgarna vill att EU skall spela en aktivare roll på exempelvis 
utrikespolitikens område.

E. På grund av globaliseringen blir EU:s handelspolitik allt viktigare, och EU är en viktig 
internationell handelspartner, både i bilaterala och i multilaterala förhandlingar.

1. Europaparlamentet stöder storleken på de betalnings- och åtagandebemyndiganden som 
kommissionens föreslagit för perioden 2007–2013. Nya politiska behov måste 
finansieras med ytterligare medel och får inte tillfredsställas på bekostnad av annan 
verksamhet. Parlamentet välkomnar balansen i kommissionens förslag (införandet av en 
nivå för åtagandebemyndiganden på 1,14 procent och ett tak för de egna medlen på 
1,24 procent av BNI).

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens viktiga bidrag till budgetplanen 
2007-2013 samt den krävande tidsplanen för godkännandet. Parlamentet betonar att det 
är viktigt att planen samordnas med Lissabonstrategin. Målet att Europa skall ”bli 
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi” är 
synnerligen viktigt för Europa i dess roll som huvudaktör inom världsekonomin.

3. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken spelar en mycket viktig roll i 
budgetplanen. Sammanhållningsstödet bör i Lissabonstrategins anda inriktas på både 
social och regional kapacitetsuppbyggnad för att stimulera hållbar tillväxt, integrering 
och konkurrenskraft. Parlamentet understryker att budgetplanen måste bidra till att 
minska anpassningskostnaderna och underlätta den sociala och regionala anpassningen 
till de omfattande följderna av att den internationella marknaden stegvis öppnas i en 
global ekonomi i ständig omvandling (t.ex. på textil- och jordbruksområdet).

4. Europaparlamentet begär särskilt att tillräckliga medel skall anslås i EU:s budget för att 
möjliggöra ett ökat deltagande från Europaparlamentets sida i handelspolitiken, särskilt 
i WTO-förhandlingarna och i arbetet som utförs av WTO:s parlamentariska konferens.
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5. Europaparlamentet begär att nödvändiga medel anslås för att Europaparlamentet skall få 
bättre information om utrikeshandelspolitiken, och särskilt för att garantera parlamentet 
tillgång till alla handelsdokument som rör handelsförhandlingar och inom ramen för 
WTO.

6. Europaparlamentet hoppas att EUF:s utgifter, vilka kommer att ingå i de nya finansiella 
ramarna, även skall göra det möjligt för AVS-länderna att i större utsträckning delta i 
det internationella handelsutbytet på ett jämbördigt sätt. Parlamentet begär att medel 
skall anslås till EUF till minst lika stora belopp som hittills och att dessa medel skall tas 
från samma finansieringskällor även efter det att fonden har införlivats i de nya 
finansiella ramarna.

7. Europaparlamentet välkomnar att EUF kommer att ingå i de nya finansiella ramarna 
(och bidra till tillfredsställa behovet av att garantera ändamålsenliga ekonomiska 
resurser). Parlamentet välkomnar även kommissionens förslag att förenkla förfarandena 
och stärka förenligheten mellan och klarheten i de olika existerande instrumenten. 
Insynen och tillförlitligheten bör ökas samtidigt som parlamentets roll stärks. 
Samordnad tillämpning av åtgärder och instrument bör leda till att fler möjligheter 
skapas i mottagarländerna så att dessa till fullo, men på ett sunt och rättvist sätt, kan 
delta i världshandeln.

8. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att det görs en grundlig utvärdering av alla 
handelsavtal med länder utanför EU, även med  utvecklingsländer och de minst 
utvecklade länderna,  så att man med hjälp av fleråriga vägledande program och 
landstrategidokument kan rätta till eventuella negativa effekter som drabbat de berörda 
länderna.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att öka samordningen med de 
åtgärder som de enskilda länderna, EU:s övriga institutioner och Bretton Woods-
institutionerna vidtagit. Samtidigt anser parlamentet att det är viktigt att en sådan 
ansträngning inriktas på att stärka utvecklingsländernas kapacitet för att möjliggöra en 
sund balans mellan tillväxt och ett stegvis men rättvist deltagande i den internationella 
handeln, särskilt på social- och miljöområdet.

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att regelbundet utnyttja 
utvärderingar av hur hållbara handelsavtal är för tredjeländer i syfte att maximera de 
positiva och minska de negativa effekterna av förhandlingar om sådana avtal.

11. Europaparlamentet föreslår att ett nytt interinstitutionellt förfarande skall införas som 
ser till att parlamentet involveras på ett ändamålsenligt sätt då dessa politiska strategier 
dras upp som skall fastställa riktlinjer och sammanhållning i det sätt på vilket EU möter 
nya behov och utmaningar inom världshandeln.
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