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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:  

1. konstatuje, že, jak je uvedeno ve strategii „Obchod pro všechny“, má Unie stále 

ambicióznější program v oblasti obchodu, což klade zvýšenou pracovní zátěž na GŘ pro 

obchod; zdůrazňuje, že je třeba dále posílit průběžné monitorování, jakož i 

monitorování ex-ante a ex-post (také ze strany občanské společnosti), pokud jde o 

uplatňování a dopady obchodních dohod podepsaných Unií, a také že je zapotřebí o 

nich vhodným způsobem komunikovat s veřejností a šířit o nich informace, aby se 

zajistilo provádění a prosazování povinností Unie a jejích obchodních partnerů, zejména 

pokud jde o boj s chudobou, udržitelný rozvoj a dodržování lidských práv; uznává 

negativní dopad plánované Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) a 

Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) na úroveň vlastních 

zdrojů; zdůrazňuje však, že financování iniciativy „Aid for trade“ je třeba navýšit a že je 

zapotřebí přidělit dostatečné dostatečné zdroje k zajištění toho, aby GŘ pro obchod 

mělo dostatek zaměstnanců ke zvládání zvyšujícího se počtu souběžných jednání a 

objemu monitorování; 2. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné důkladně reorganizovat 

rozpočet Unie a jeho strukturu v souvislosti s přezkumem VFR a s ohledem na program 

v oblasti obchodní politiky, a vyzývá Komisi, aby v této věci přijala iniciativu směrem k 

Radě a Parlamentu; 

3. konstatuje, že občané Unie stále více žádají o hlubší zapojení do obchodní politiky Unie 

a že Komise tento zájem občanů považuje za prioritu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

je klíčové, aby byl přidělen dostatek zdrojů na aktivní zapojení občanů do tvorby 

obchodní politiky Unie, a to prostřednictvím aktivní účasti, setkávání zúčastněných 

stran, komunikačních iniciativ on-line i off-line a překladů informativních přehledů, 

projednávaných dokumentů a stanovisek; vyzývá členské státy, aby aktivněji 

vysvětlovaly přínos obchodní politiky Unie, protože právě ony formulují mandáty k 

vyjednávání, a aby na toto vysvětlování vyčleňovaly dostatečné zdroje ze svých 

vnitrostátních rozpočtů; 

4. zdůrazňuje, že mezinárodní obchod je důležitým nástrojem v rámci celé zahraniční 

politiky Unie a že pokud bude podpořen nezbytnými finančními prostředky a prováděn 

prostřednictvím soudržných politických, hospodářských, obchodních a rozvojových 

strategií, může přispět k udržitelnému rozvoji, a to zejména v rozvojových zemích, což 

Unii umožní hrát důležitou aktivní úlohu při řešení příčin migrace; 

5. zdůrazňuje, že technická podpora a hospodářská pomoc v oblasti obchodu poskytovaná 

v rámci evropské politiky sousedství našim blízkým partnerům z Východního 

partnerství i zemím, v nichž došlo k událostem arabského jara, představuje významný 

přínos ke stabilitě v tomto regionu; je proto znepokojen navrhovanými škrty 

financování středomořské osy i pomoci Palestině a UNWRA; znovu opakuje, že v 

partnerských zemích musí být hlavním cílem hmatatelné a udržitelné zlepšení životních 

podmínek běžných lidí;  

6. lituje navrhovaných výrazných škrtů v makrofinanční pomoci ve srovnání s výjimečně 

vysokou úrovní v roce 2016, vzhledem k tomu, že mnohé partnerské země i nadále čelí 
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závažným ekonomickým obtížím; domnívá se, že aby bylo možné vyhovět všem 

budoucím žádostem o půjčku, bude nezbytná vyšší úroveň financování, než je 

navrhováno; zdůrazňuje, že úvěry v rámci makrofinanční pomoci a příslušné podmínky 

splácení by neměly vytvářet novou závislost pro přijímající země; 

7. je znepokojen stále častějším využíváním záruk a finančních nástrojů mimo rozpočet 

Unie v reakci na mnohé krize, jež jsou zčásti financované z rozpočtu Unie 

prostřednictvím škrtů programů v rámci okruhu IV; zdůrazňuje, že členské státy 

nepřispívají do dvou svěřenských fondů stejnými příspěvky jako Unie, což omezuje 

jejich potenciální dopad; trvá na tom, že takovéto nástroje financování musí dodržovat 

zavedená kritéria pro účinnost pomoci, např. odpovědnost a shodu, a musí zůstat 

výjimkou, vzhledem k tomu, že nevyžadují předběžné potvrzení Evropským 

parlamentem, a chybí jim tudíž demokratická legitimita; opakuje, že tyto nástroje by 

měly být nakonec zahrnuty do rozpočtu Unie, aby byla možná jejich řádná 

demokratická kontrola; 

8. vítá oznámení Komise, že na podzim 2016 předloží návrh plánu vnějších investic 

jakožto součást nového rámce partnerství pro migraci; domnívá se, že plán vnějších 

investic poskytne nové investiční příležitosti pro evropské podniky tím, že povede k 

rozvoji třetích zemí a přispěje k udržitelné politické a hospodářské stabilizaci 

evropského sousedství; lituje skutečnosti, že nadcházející návrhy se neodráží v návrhu 

souhrnného rozpočtu na rok 2017; zdůrazňuje, že k vytvoření nového fondu by nemělo 

dojít na úkor již tak podfinancovaných programů okruhu IV, ale mělo by být využito 

finančních prostředků i odborných znalostí a řídících kapacit Evropské investiční 

banky; 

9.   bere na vědomí navrhované zvýšení prostředků na závazky a výrazné posílení 

prostředků na platby pro nástroj partnerství; je znepokojen tím, že jednotlivé projekty na 

podporu obchodu prováděné v rámci tohoto nástroje se nedoplňují se stávajícími 

místními a regionálními programy, ale představují pro ně nekalou konkurenci; žádá 

Komisi, aby posoudila stávající nástroje zaměřené na podporu internacionalizace 

malých a středních podniků, pokud jde o jejich soudržnost s ostatními evropskými 

nástroji na podporu malých a středních podniků, jako je COSME, i o subsidiaritu, 

zamezení zdvojování úsilí a doplňkovost s ostatními programy členských států; žádá 

Komisi, aby předložila včasné návrhy na přezkum těchto programů v polovině období s 

cílem zlepšit jejich účinnost a účelnost. 
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