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Vec: Stanovisko k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – 
všetky oddiely COM(2019)0400 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD) 

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre medzinárodný obchod požiadaný o predloženie 
stanoviska Vášmu výboru. Na svojej schôdzi 24. septembra 2019 sa rozhodol predložiť toto 
stanovisko vo forme listu.

Na tejto schôdzi Výbor pre medzinárodný obchod vec posúdil a rozhodol o tom, že požiada 
Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy.

S úctou

Bernd Lange
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NÁVRHY

1. konštatuje, že ambiciózny program Únie v oblasti obchodu si vyžaduje dostatočné zdroje 
na vykonávanie; zdôrazňuje preto, že GR pre obchod by malo dostať primerané finančné 
prostriedky, aby sa zabezpečilo rýchle prerokovanie a uzavretie obchodných dohôd a riadne 
pokračovanie vo vykonávaní uzatvorených obchodných dohôd a právnych predpisov v oblasti 
obchodu, a zároveň by sa mali zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky, aby mohol nový 
hlavný úradník pre presadzovanie práva v oblasti obchodu účinne vykonávať novú funkciu; 
vyjadruje podporu zabezpečeniu potrebných rozpočtových prostriedkov pre GR TRADE s 
cieľom vykonávať nariadenie o preverovaní priamych zahraničných investícií od 
nadobudnutia jeho účinnosti v októbri 2020;

2. poukazuje na to, že hoci obchodná politika podporuje najmä vzájomne prospešný 
hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj, okrem iného zabezpečovaním lepšieho prístupu 
na trh a vytváraním medzinárodných pravidiel pre investície, je základným nástrojom pre 
zahraničnú politiku Únie, ktorý môže pomôcť presadzovať hodnoty EÚ na medzinárodnej 
úrovni, najmä dodržiavanie ľudských práv, rodovej rovnosti, ochrana klímy, zásady právneho 
štátu a uplatňovanie medzinárodných pracovných noriem, zabezpečiť dosiahnutie cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja v celosvetovom meradle a zároveň stimulovať našich 
obchodných partnerov, aby sociálne práva a udržateľnosť začlenili do centra svojich 
hospodárskych politík; preto naliehavo žiada, aby sa poskytlo dostatočné financovanie na 
zabezpečenie primeraného monitorovania, predbežných a následných posúdení s údajmi 
rozčlenenými podľa pohlavia, ako aj na zabezpečenie dodržiavania záväzkov prijatých tretími 
krajinami;

3. zdôrazňuje, že prijatie obchodnej politiky EÚ si vyžaduje aktívnu spoluprácu so 
zainteresovanými stranami a s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje preto, že by sa malo 
vyčleniť viac zdrojov na osvetu o obchodnej politike, dialógy s občanmi, asistenčné 
pracoviská a pomoc pre MSP a spotrebiteľov, ako aj na domáce poradné skupiny ako hlavné 
nástroje na dosiahnutie účinnej účasti občianskej spoločnosti na presadzovaní a monitorovaní 
kapitol obchodných dohôd týkajúcich sa udržateľnosti obchodu, ktoré sú nevyhnutnou 
súčasťou obchodnej štruktúry;

4. žiada, aby sa v plnej miere využívali dostupné finančné prostriedky na podporu 
internacionalizácie MSP so zameraním na tie členské štáty, ktoré v súčasnosti zaostávajú, a 
umožnili ich účasť na rozhodovaní v oblasti obchodnej politiky;

5. zdôrazňuje zásadnú úlohu parlamentov v diskusiách o globálnej obchodnej politike; 
konštatuje, že Parlamentná konferencia WTO je v tejto súvislosti cenným nástrojom a 
vyžaduje si primerané finančné prostriedky na pokrytie svojho potenciálu; zdôrazňuje preto, 
že rovnako ako v roku 2019 by sa mali sprístupniť dostatočné zdroje, aby sa umožnila účasť 
EP na tomto fóre a aby sa zabezpečila primeraná infraštruktúra pre činnosti konferencie. 


