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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v poročilo, 
ki ga sprejme, vključi naslednje pobude:

Priporočila

1. meni, da bi morala biti, če se bosta sozakonodajalca dogovorila o novem in celovitem 
instrumentu za zunanje delovanje, v naslovu izrecno omenjena „trgovina“, zato bi ga 
bilo treba na primer poimenovati „Instrument za sosedstvo, razvoj, trgovino in 
mednarodno sodelovanje“;

2. pozdravlja povečanje sredstev za ukrepe v šestem razdelku (Sosedstvo in svet) predloga 
Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 ter poziva, naj se v tem 
razdelku sorazmerno (za 30 %) povečajo sredstva, predvidena za mednarodno trgovino 
ter namenijo izključno trgovini;

3. poudarja, da je namen večletnega finančnega okvira izvajanje politik; glede na to 
pozdravlja dejstvo, da je ambiciozna strategija trgovine za vse za Unijo začrtala na 
vrednotah temelječ pristop k trgovinski politiki, vključno s pravičnimi in etičnimi 
trgovinskimi načeli, in poziva, naj večletni finančni okvir 2021–2027 omogoči zadostna 
sredstva ter politično in upravno podporo, da bi se s skladnimi strategijami nadaljeval 
razvoj trgovinske politike Unije v podporo ciljem Združenih narodov za trajnostni 
razvoj; je zaskrbljen, da v predlogih o večletnem finančnem okviru ni jasnih in 
prepoznavnih obveznosti v zvezi s tem; poudarja, da je treba ustrezno upoštevati cilje 
trajnostnega razvoja, da bo mogoče ustvariti trajnostno gospodarsko rast in zagotoviti 
stabilnost, zaposlovanje ter trajnostni razvoj Evropske unije in tretjih držav, zlasti držav 
v razvoju; opozarja, da izvajanje ciljev trajnostnega razvoja zadeva notranjo in zunanjo 
politiko EU; zato zahteva, da se cilji trajnostnega razvoja v naslednjem večletnem 
finančnem okviru vključijo v vse politike, tudi trgovinsko, in pobude EU; poudarja, da 
je treba prispevek k izvajanju Agende 2030 uporabiti kot merilo za uspeh politik; meni, 
da je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju dovolj kakovostne hrane in čiste 
vode ter gradnji dodatnih naprav za čiščenje odpadne vode, da bi dosegli cilja 
trajnostnega razvoja 2 in 6; poleg tega opozarja na obseg in posledice energijske 
revščine v državah v razvoju ter poziva k dodatnim ukrepom za zmanjšanje energijske 
revščine v skladu s ciljem trajnostnega razvoja 7, zlasti na oddaljenih podeželskih 
območjih in v regijah, ločenih od energetskega omrežja; poudarja, da bi bilo treba 
povečati financiranje pobud v okviru pomoči za trgovino;

4. poudarja, da je treba v prihodnji strukturi zunanjih instrumentov za financiranje ohraniti 
prilagodljivost, ki se v obstoječih instrumentih, kot je instrument partnerstva, uporablja 
za financiranje s trgovino povezanih nalog, kot so domače svetovalne skupine, in poziva 
k povečanju razpoložljivih zneskov za takšne spremljevalne ukrepe; ugotavlja, da je 
eden od ciljev zunanjih instrumentov Unije javna diplomacija, da bi v zvezi s politikami 
EU vzpostavili zaupanje in razumevanje v državah, ki niso članice EU; poudarja, da je 
sodelovanje civilne družbe izjemno pomembno, in priznava, kako pomembne so 
domače svetovalne skupine, saj nadzirajo pravilno izvajanje sporazumov o trgovinskem 
partnerstvu; kljub temu z zaskrbljenostjo ugotavlja, da imajo premajhen proračun in 
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preslabo zmogljivost, zlasti v tretjih državah, zato poziva, naj se povečajo dodeljena 
sredstva, s katerimi bi podrli udeležbo organizacij civilne družbe v partnerskih državah 
v domačih svetovalnih skupinah;

5. znova poziva, naj se zagotovijo zadostna sredstva za predhodne, vmesne in naknadne 
ocene trgovinskih sporazumov ter pregled uporabljene metodologije, med drugim 
kumulativnih učinkov ter vpliva na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in 
izvajanje Pariškega sporazuma; meni, da bi morala Evropska unija pri ocenjevanju 
sedanjih in prihodnjih scenarijev v večji meri upoštevati socialne, zdravstvene in 
okoljske posledice svojih trgovinskih odnosov in sporazumov, in poudarja, da je treba 
zbrane podatke razčleniti po spolu; poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z znanstvenimi 
oddelki Konference OZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) in Organizacije za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD);

6. ugotavlja, da se lahko s sklenitvijo vsakega novega trgovinskega sporazuma precej 
zmanjšajo prihodki v proračun lastnih sredstev Unije; poziva Komisijo, naj natančno 
izmeri to izgubo in Parlamentu posreduje ustrezne podatke za vse sklenjene sporazume; 
ugotavlja, da države članice za proizvode, ki se uvozijo v Unijo, kot stroške pobiranja 
zadržijo 20 % carine; podpira predlog, da se ta delež v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 v korist proračuna lastnih sredstev Unije zmanjša na 10 %; poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja za boj proti carinskim goljufijam;

7. spominja, da je carinska unija eden najpomembnejših virov finančne zmogljivosti 
Evropske unije; zato poziva k bolj doslednemu in enotnemu izvajanju carinskega 
zakonika Unije; ponovno izraža zaskrbljenost zaradi poročila urada OLAF1 iz leta 2017, 
ki navaja, da so se uvozniki v Združeno kraljestvo visokim carinam izognili tako, da so 
uporabljali navidezne in napačne račune ter ob uvozu podajali nepravilne carinske 
deklaracije; potrjuje tudi, da so nadaljnje preiskave Komisije razkrile, da se je obseg te 
goljufije z navajanjem prenizke vrednosti, katere središče je bilo v Združenem 
kraljestvu, precej povečal; opozarja, da Združeno kraljestvo kljub temu, da je bilo že 
leta 2007 seznanjeno s tveganji goljufije v zvezi z uvozom oblačil in obuval iz Ljudske 
republike Kitajske in da je bilo pozvano k sprejetju ustreznih ukrepov za nadzor 
tveganja, ni ukrepalo, da bi preprečilo goljufijo; se z zaskrbljenostjo seznanja z 
ugotovitvami urada OLAF, da je bila Evropska unija zaradi vztrajne malomarnosti 
carinskih organov Združenega kraljestva prikrajšano za prihodke v znesku 1,987 
milijarde EUR iz naslova izgubljenih carin, in poziva Združeno kraljestvo, naj plača 
kazen v znesku 2,7 milijarde, kakor zahteva Komisija;

8. poudarja, da sta trgovinska in razvojna politika dopolnjujoča se elementa zunanje 
politike Unije ter tvorita pomemben del Evropskega soglasja o razvoju, načela o 
učinkovitosti pomoči pa bi bilo treba uveljavljati tudi v okviru pomoči za trgovino; 
opozarja na neizpolnjeno zavezo Unije in večine držav članic, da bodo povečale svojo 
uradno razvojno pomoč na 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (BND) do leta 2030 ter 
med drugim namenile 20 % uradne razvojne pomoči EU za socialno vključevanje in 
človekov razvoj ter 0,2 % BND EU za uradno razvojno pomoč najmanj razvitim 
državam;

                                               
1 Evropski urad za boj proti goljufijam, „Poročilo urada OLAF za leto 2016 – sedemnajsto poročilo Evropskega 
urada za boj proti goljufijam, 1. januar do 31. december“, 2017.
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9. poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotavljati 
makrofinančno pomoč pod strogimi pogoji gospodarskega in socialnega napredka;

10. poudarja, da bi bilo treba osrednjo vlogo malih in srednjih podjetij za gospodarstvo 
Unije poudariti v celoviti in dosledni strategiji, ki bi evropskim malim in srednjim 
podjetjem zagotovila ozračje, primerno za poslovanje, ter spodbujala njihove priložnosti 
za mednarodno trgovino in naložbe; ponovno poziva Komisijo, naj oceni in izboljša 
učinkovitost in uspešnost različnih pobud, ki podpirajo internacionalizacijo malih in 
srednjih podjetij, tudi v okviru instrumenta partnerstva, v odnosu do zasebnih pobud in 
pobud držav članic, pa tudi drugih instrumentov za financiranje Unije, ki podpirajo 
mala in srednja podjetja, na primer COSME, da bi zagotovila dopolnjevanje in evropsko 
dodano vrednost; poziva Komisijo, naj še naprej financira programe internacionalizacije 
malih in srednjih podjetij ter si prizadeva uvesti računalo za pravila o poreklu, ki bo 
prilagojeno malim in srednjim podjetjem ter jim bo omogočilo uporabo preferencialov, 
ki so na voljo v obstoječih sporazumih, da se poveča stopnja izkoriščenosti 
preferencialov; ugotavlja, da bi bilo treba z manj kompleksno in uporabnikom 
prijaznejšo zakonodajo izboljšati dostop malih in srednjih podjetij do zunanjih 
instrumentov financiranja, s čimer bi olajšali bolj dinamično uporabo sredstev, ki so na 
voljo, obenem pa malim in srednjim podjetjem pomagali pri nabiranju mednarodnih 
izkušenj;  poudarja, da morajo biti mala in srednja podjetja bolje obveščena o obstoječih 
instrumentih in seznanjena z njimi, zlasti na nacionalni ravni;

11. priporoča, naj se v strukturi prihodnjih instrumentov za financiranje vzpostavijo trdni in 
dosledni mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje, vključno s tistimi, ki so zahtevani za 
izpolnitev obveznosti iz poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju, da bi povečali 
odgovornost, preglednost in demokratični nadzor, ki ga izvaja Parlament, ter bolje 
usmerjali odhodke; poziva, naj se v strukturi prihodnjih instrumentov za financiranje 
zagotovijo višji in zadostni proračunski viri, generalnemu direktoratu Komisije za 
trgovino pa dodeli dovolj osebja, ki bo kos čedalje večjemu številu nalog, naj se 
spremlja izvajanje trgovinskih sporazumov in uvajanje instrumentov trgovinske zaščite, 
da bi zlasti branili in spodbujali večstranskost pri oblikovanju svetovnih trgovinskih 
pravil in predpisov, naj se Svetovna trgovinska organizacija reformira in naj se zagotovi 
boljše vključevanje trgovinske politike in sprejemanja pravil v okvir sistema OZN; 
zahteva dodatno podporo Unije za parlamentarno razsežnost STO, tudi s povečanjem 
finančne in kadrovske podpore za pristojni sekretariat; poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti zadostna finančna sredstva, s katerimi bi omogočili redno in učinkovito 
spremljanje obveznosti, izhajajočih iz poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju 
mednarodnih organizacij, na primer misij Mednarodne organizacije dela, ter nadzornih 
dejavnosti in dejavnosti za ugotavljanje dejstev drugih organizacij OZN;

12. poziva Komisijo, naj prek instrumentov za zunanje financiranje nameni dovolj sredstev 
za sodelovanje s tretjimi državami, zlasti državami v razvoju, in tehnično pomoč zanje, 
za potrebne spremljevalne ukrepe trgovinske zakonodaje, kot so uredba o določitvi 
obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo 
kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in 
območij z visokim tveganjem, proces Kimberley, vodilna pobuda Komisije za sektor 
oblačil, druge pobude ter globalni dogovor OZN;

13. meni, da je evropski jamstveni sklad za zunanje ukrepe učinkovit in uspešen mehanizem 
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za oblikovanje rezervacij za tveganja, povezana z dajanjem posojil Unije v tretjih 
državah; poziva, naj se da na voljo več posojil, s katerimi bi v regijah, ki jih je najbolj 
prizadela migracijska in begunska kriza, podprli mala in srednja podjetja ter spodbudili 
razvoj socialne in gospodarske infrastrukture;

14. poudarja, da mora ostati podpora olajševanju trgovine v partnerskih državah pomembna 
naloga večletnega finančnega okvira, hkrati pa priporoča, da se več poudarka nameni 
skrajšanju časa do uvedbe na lokalne in regionalne trge, povečanju podpore v zvezi s 
prostori za skladiščenje rib in kmetijskih pridelkov ter okrepitvi spodbud za pravično in 
etično trgovino v Uniji. 
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