
 

AD\1101975LT.doc  PE582.234v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Tarptautinės prekybos komitetas 
 

2016/2047(BUD) 

1.9.2016 

NUOMONĖ 

Tarptautinės prekybos komiteto 

pateikta Biudžeto komitetui 

dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto 

(2016/2047(BUD)) 

Nuomonės referentas: Reimer Böge 



 

PE582.234v02-00 2/5 AD\1101975LT.doc 

LT 

PA_NonLeg 



 

AD\1101975LT.doc 3/5 PE582.234v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad Sąjunga laikosi vis ambicingesnės prekybos darbotvarkės, kaip apibrėžta 

strategijoje „Prekyba visiems“, taigi didėja ir Prekybos GD darbo krūvis; pabrėžia, kad 

reikia dėti daugiau pastangų siekiant intensyvinti ex ante, tarpinę ir ex post stebėseną 

(įskaitant pilietinės visuomenės stebėseną), kaip taikomi Sąjungos pasirašyti prekybos 

susitarimai ir kokie jų padariniai, ir kad reikia vykdyti tinkamą viešą komunikaciją ir 

skleisti informaciją minėtu klausimu siekiant užtikrinti Sąjungos ir jos prekybos 

partnerių įsipareigojimų įgyvendinimą ir vykdymą, ypač atsižvelgiant į kovą su skurdu, 

tvarų vystymąsi ir žmogaus teisių laikymąsi; pripažįsta planuojamo išsamaus 

ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ir Transatlantinės prekybos ir investicijų 

partnerystės (TPIP) susitarimo neigiamą poveikį nuosavų išteklių lygiui; tačiau 

pabrėžia, kad turėtų būti padidintas finansavimas pagalbos prekybai iniciatyvoms ir 

skiriama pakankamai išteklių siekiant užtikrinti, kad Prekybos GD būtų tinkamai 

aprūpintas personalu ir galėtų vykdyti vis dažniau vienu metu vykstančias derybas ir 

stebėseną; 2. pabrėžia, kad vykdant DFP peržiūrą ir atsižvelgiant į prekybos politikos 

darbotvarkę reikia nedelsiant išsamiai reorganizuoti Sąjungos biudžetą ir jo struktūrą, ir 

ragina Komisiją imtis atitinkamų veiksmų Tarybos ir Parlamento atžvilgiu; 

3. pažymi, kad Sąjungos piliečiai vis dažniau prašo suteikti galimybę aktyviau dalyvauti 

Sąjungos prekybos politikoje ir į ją įsitraukti ir kad Komisija šiam piliečių interesui 

skiria prioritetą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad itin svarbu skirti pakankamai 

išteklių, kad būtų galima aktyviai įtraukti piliečius į Sąjungos prekybos politikos 

formavimą, užtikrinant aktyvaus dalyvavimo galimybę, organizuojant susitikimus su 

suinteresuotaisiais subjektais, įgyvendinant komunikacijos iniciatyvas internetu ir 

realiame gyvenime ir verčiant informacijos suvestines, derybų tekstus ir pozicijos 

dokumentus; ragina valstybes nares imtis aktyvesnio vaidmens aiškinant pridėtinę 

Sąjungos prekybos politikos vertę, nes būtent jos formuluoja derybų įgaliojimus, ir 

numatyti pakankamai išteklių tokiam aiškinimui savo nacionaliniuose biudžetuose; 

4. pabrėžia, kad tarptautinė prekyba yra svarbi Sąjungos užsienio politikos veiksmų 

priemonė, kuri, jei remiama teikiant reikiamas lėšas ir įgyvendinama taikant nuoseklias 

politines, ekonomines, prekybos ir vystymosi strategijas, gali prisidėti prie tvaraus 

vystymosi, visų pirma, besivystančiose šalyse, ir taip sudaryti galimybę Sąjungai atlikti 

aktyvų vaidmenį šalinant migracijos priežastis; 

5. pabrėžia, kad su prekyba susijusi techninė parama ir ekonominė pagalba, teikiama pagal 

Europos kaimynystės politiką (EKP) mūsų artimiems partneriams, dalyvaujantiems 

Rytų partnerystėje, taip pat šalims, kuriose įvyko Arabų pavasaris, yra svarbus indėlis 

siekiant stabilumo šiuose regionuose; todėl reiškia susirūpinimą dėl to, kad siūloma 

mažinti Viduržemio jūros ašiai skirtą finansavimą, taip pat paramą Palestinai ir 

Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose 

organizacijai (JTPDO); pakartoja, kad tikslas šalyse partnerėse visų pirma turi būti 

apčiuopiamai ir tvariai pagerinti paprastų žmonių gyvenimo sąlygas;  
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6. apgailestauja dėl to, kad siūloma itin mažinti makrofinansinę paramą, kai 2016 m. 

numatytos sumos buvo išskirtinai didelės ir daugelis šalių partnerių ir toliau patiria 

didelių ekonominių sunkumų; mano, kad reikės daugiau lėšų negu pasiūlyta, siekiant 

užtikrinti, kad ateityje būtų galima atsižvelgti į visus prašymus dėl paskolų; pabrėžia, 

kad makrofinansinės pagalbos paskolos ir atitinkamos skolos grąžinimo sąlygos 

neturėtų sukurti pagalbą gaunančioms šalims naujos priklausomybės; 

7. reiškia susirūpinimą dėl to, kad siekiant reaguoti į įvairias krizes vis dažniau taikomos 

Sąjungos biudžete nenumatytos garantijos ir finansinės priemonės, kurios iš dalies 

finansuojamos iš Sąjungos biudžeto mažinant programų lėšas pagal IV išlaidų 

kategoriją; atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėms narėms nepavyko priderinti savo įnašų 

prie Sąjungos įnašo į du patikos fondus, todėl jų potencialus poveikis yra ribotas; 

primygtinai pabrėžia, kad tokios finansavimo priemonės turi būti kuriamos laikantis 

nustatytų pagalbos veiksmingumo kriterijų, kaip antai atsakomybė ir suderinimas, ir 

toliau turi būti taikomos išimtiniais atvejais, nes joms kurti nereikalingas išankstinis 

Europos Parlamento patvirtinimas, taigi jos stokoja demokratinio teisėtumo; pakartoja, 

kad tokios priemonės ilgainiui turėtų būti įtrauktos į Sąjungos biudžetą, kad būtų galima 

užtikrinti deramą demokratinę kontrolę; 

8. palankiai vertina Komisijos pranešimą, kad 2016 m. rudenį ji kartu su nauja 

partnerystės migracijos srityje sistema pateiks pasiūlymą dėl išorės investicijų plano; 

mano, kad išorės investicijų planas suteiks naujų investavimo galimybių Europos 

įmonėms besivystančiose trečiose šalyse ir prisidės prie tvarios politinės ir ekonominės 

stabilizacijos Europos kaimyninėse šalyse; apgailestauja dėl to, kad būsimi pasiūlymai 

neatspindėti 2017 m. bendrojo biudžeto projekte; pabrėžia, kad sukūrus naują fondą 

neturėtų nukentėti programos, kuriuos pagal IV išlaidų kategoriją jau yra nepakankamai 

finansuojamos, o reikėtų pasinaudoti Europos investicijų banko lėšomis, praktine 

patirtimi ir valdymo pajėgumais; 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad siūloma padidinti įsipareigojimų asignavimus ir itin padidinti 

mokėjimų asignavimus, skiriamus partnerystės priemonei; reiškia susirūpinimą dėl to, 

kad atskiri prekybos skatinimo projektai, įgyvendinami pagal šią priemonę, nepapildo 

esamų vietos ir regioninių programų, bet sudaro joms nesąžiningą konkurenciją; prašo 

Komisijos įvertinti esamas priemones, kurių tikslas – skatinti MVĮ tarptautinimą, 

siekiant užtikrinti jų suderinamumą su kitomis Europos MVĮ paramos priemonėmis, 

pvz., programa COSME, taip pat subsidiarumą, papildomumą atitinkamoms valstybių 

narių programoms ir išvengti dubliavimosi su jomis; ragina Komisiją laiku pateikti 

pasiūlymus šių programų laikotarpio vidurio peržiūrai, kad būtų galima pagerinti jų 

veiksmingumą ir efektyvumą. 
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