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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen, da ima Unija vse bolj velikopotezen trgovinski program, zastavljen v 

strategiji z naslovom „Trgovina za vse“, kar pomeni večji obseg dela za generalni 

direktorat za trgovino; poudarja, da se je treba bolj potruditi, da bi izboljšali predhodno, 

vmesno in naknadno ocenjevanje (tudi s strani civilne družbe) izvajanja in posledic 

trgovinskih sporazumov, ki jih je podpisala Unija, prav tako pa je treba poskrbeti za 

ustrezno komuniciranje z javnostjo in obveščanje o teh sporazumih, da bodo uresničene 

in izpolnjene vse obveznosti Unije in njenih trgovinskih partneric, zlasti kar zadeva boj 

proti revščini, trajnostni razvoj in spoštovanje človekovih pravic; se zaveda negativnih 

posledic načrtovanih sporazumov CETA in TTIP za raven lastnih sredstev; vseeno 

poudarja, da bi bilo treba povečati financiranje pobud v okviru pomoči za trgovino in 

dodeliti dovolj sredstev, da bo imel generalni direktorat za trgovino dovolj zaposlenih 

za izvedbo vse številnejših sočasnih pogajanj in dejavnosti spremljanja; 

2. poudarja, da je treba med vmesnim pregledom večletnega finančnega okvira ob 

upoštevanju programa trgovinske politike nujno temeljito reorganizirati proračun Unije 

in njegovo sestavo, in poziva Komisijo, naj prevzame pobudo ter pritegne Svet in 

Parlament; 

3. ugotavlja, da državljani Unije zahtevajo tesnejšo udeležbo in sodelovanje pri trgovinski 

politiki Unije in da je Komisija ocenila, da so njihovi interesi prednostna naloga; v zvezi 

s tem poudarja, da je treba za dejavno vključitev državljanov v oblikovanje trgovinske 

politike Unije – z aktivno udeležbo, srečanji deležnikov, spletnimi in tradicionalnimi 

komunikacijskimi pobudami ter prevajanjem informacijskih preglednic, pogajalskih 

besedil in stališč – nujno nameniti dovolj sredstev; poziva države članice, naj 

prevzamejo dejavnejšo vlogo pri pojasnjevanju dodane vrednosti trgovinske politike 

Unije, saj prav one oblikujejo pogajalske mandate, za te razlage pa naj v državnih 

proračunih predvidijo tudi dovolj sredstev; 

4. poudarja, da je mednarodna trgovina pomembno orodje v celotni zunanji politiki Unije 

in lahko v primeru, da je podprta s potrebnimi finančnimi sredstvi in se izvaja z jasnimi 

političnimi, gospodarskimi, trgovinskimi in razvojnimi strategijami, prispeva k 

trajnostnemu razvoju, zlasti v državah v razvoju, s tem pa Uniji omogoči, da dejavno 

odpravlja vzroke za migracijo; 

5. poudarja, da tehnična podpora za trgovino in gospodarska pomoč iz evropskega 

sosedskega instrumenta za tesne partnerje vzhodnega partnerstva in tudi za države v 

obdobju po arabski pomladi pomembno prispevata k stabilnosti v teh regijah; je zato 

zaskrbljen zaradi predlaganega zmanjšanja finančnih sredstev za sredozemsko os, pa 

tudi za pomoč Palestini in UNRWA; ponavlja, da bi moral biti cilj partnerskih držav 

zlasti občutno in trajno izboljšati življenjske razmere navadnih ljudi;  

6. obžaluje predlagano občutno zmanjšanje makrofinančne pomoči glede na izjemno velik 

znesek v letu 2016, saj se številne partnerske države še vedno soočajo s hudimi 

gospodarskimi težavami; je prepričan, da bo potrebno več sredstev, kot je predlagano, 

da bo mogoče ugoditi vsem prihodnjim prošnjam za posojila; poudarja, da posojila v 
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okviru makrofinančne pomoči in pogoji za njihovo odplačilo ne bi smeli povzročiti 

nove odvisnosti držav prejemnic; 

7. je zaskrbljen, ker se pri odzivanju na številne krize čedalje pogosteje sega po jamstvih 

in finančnih instrumentih zunaj proračuna Unije, ki se delno financirajo iz proračuna 

Unije s krčenjem programov v razdelku IV; opozarja, da države članice v skrbniška 

sklada niso vplačale toliko, kot je prispevala Unija, kar omejuje njun potencialni učinek; 

vztraja, da morajo biti ti finančni instrumenti skladni z uveljavljenimi merili za 

učinkovitost pomoči, kot sta tisti o občutku odgovornosti in prilagoditvah, ter ostati 

izjema, saj ne zahtevajo vnaprejšnje odobritve Evropskega parlamenta in jim zato 

primanjkuje demokratične legitimnosti; znova poudarja, da bi bilo treba te instrumente 

sčasoma vključiti v proračun Unije, da se omogoči ustrezen demokratični nadzor; 

8. pozdravlja napoved Komisije, da bo jeseni 2016 v sklopu novega okvira za partnerstvo 

na področju migracij predstavila predlog načrta za zunanje naložbe; je prepričan, da bo 

ta načrt ponudil nove naložbene priložnosti za evropska podjetja v tretjih državah v 

razvoju ter prispeval k trajni politični in gospodarski stabilizaciji evropske soseščine; 

obžaluje, da ti predlogi še niso vključeni v predlog proračuna za leto 2017; poudarja, da 

ustanovitev novega sklada ne bi smela škodovati programom v razdelku IV, ki že tako 

ne prejemajo dovolj finančnih sredstev, ampak bi bilo treba uporabiti tako finančna 

sredstva kot strokovno znanje in upravljavske zmogljivosti Evropske investicijske 

banke; 

9. je seznanjen s predlaganim povečanjem obveznosti in korenitim povečanjem plačil za 

instrument partnerstva; je zaskrbljen, ker posamezni projekti za spodbujanje trgovine v 

sklopu tega instrumenta ne dopolnjujejo obstoječih lokalnih in regionalnih programov, 

temveč so njihova nepoštena konkurenca; poziva Komisijo, naj oceni obstoječa orodja 

za spodbujanje internacionalizacije evropskih malih in srednjih podjetij ter poskrbi za 

skladnost z drugimi instrumenti podpore za ta podjetja, kot je COSME, pa tudi za 

subsidiarnost, nepodvajanje in dopolnjevanje z ustreznimi programi držav članic; 

poziva Komisijo, naj pravočasno pripravi predloge za vmesni pregled teh programov, da 

bi izboljšala njihovo učinkovitost in uspešnost. 
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