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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za mednarodno trgovino je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi 
mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 24. septembra 2019 je odbor odločil, da bo 
pripravil mnenje v obliki pisma.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je preučil zadevo in sklenil, da bo Odbor za 
proračun pozval, naj kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude.

S spoštovanjem!

Bernd Lange
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POBUDE

1. ugotavlja, da so za uresničitev ambicioznega trgovinskega programa Unije potrebna 
zadostna sredstva; zato poudarja, da bi moral GD za trgovino prejeti ustrezna sredstva, da bo 
lahko hitro zaključeval pogajanja in sklepal trgovinske sporazume ter ustrezno spremljal 
izvajanje že sklenjenih trgovinskih sporazumov in trgovinske zakonodaje, obenem pa meni, 
da bi bilo treba priskrbeti tudi zadostna sredstva, da bo lahko začela nova odgovorna oseba za 
trgovino učinkovito opravljati svoje naloge; podpira, da se GD TRADE namenijo proračunska 
sredstva, ki jih potrebuje, da bo lahko začel oktobra 2020 takoj ob začetku veljavnosti izvajati 
uredbo o pregledu neposrednih tujih naložb;

2. poudarja, da se s trgovinsko politiko sicer v prvi vrsti spodbujata vzajemno koristna 
gospodarska rast in trajnostni razvoj, med drugim z zagotavljanjem boljšega dostopa do trga 
in oblikovanjem mednarodnih naložbenih pravil, vendar gre pri tej politiki tudi za osrednje 
zunanjepolitično orodje Unije, s katerim lahko EU na mednarodnem prizorišču uveljavlja 
svoje vrednote, predvsem spoštovanje človekovih pravic, enakost spolov, varstvo podnebja, 
načela pravne države ter spoštovanje mednarodnih standardov dela, pomaga pri uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja v svetovnem merilu ter spodbuja trgovinske partnerje, naj socialne 
pravice in trajnostni razvoj uvrstijo v samo središče trgovinske politike;  zato poziva, naj se 
zagotovijo zadostna sredstva za ustrezno spremljanje, vmesno in naknadno ocenjevanje, pri 
čemer bi bili podatki razčlenjeni po spolu, ter izvrševanje zavez, ki so jih sprejele tretje 
države;

3. poudarja, da je treba, če želimo, da bo trgovinska politika EU dobro sprejeta, dejavno 
sodelovati z deležniki in civilno družbo; zato poudarja, da bi bilo treba več sredstev nameniti 
obveščanju o trgovinski politiki, dialogom z državljani, službam za pomoč in podporo malim 
in srednjim podjetjem, potrošnikom ter domačim svetovalnim skupinam, saj se tako najbolje 
zagotavlja učinkovita udeležba civilne družbe pri uveljavljanju in spremljanju poglavij o 
trajnostni trgovini v trgovinskih sporazumih, ki so izjemno pomemben del trgovinske 
strukture;

4. poziva, naj se razpoložljiva sredstva v celoti porabijo v podporo internacionalizaciji malih 
in srednjih podjetij, državam, ki trenutno zaostajajo, pa naj se nameni poseben poudarek in 
omogoči udeležba pri sprejemanju odločitev v zvezi s trgovinsko politiko; 

5. poudarja, da imajo parlamenti pri razpravah o svetovni trgovinski politiki pomembno 
vlogo; ugotavlja, da je parlamentarna konferenca STO v zvezi s tem dragoceno orodje, zato ji 
je treba dodeliti ustrezna sredstva, da bo lahko izkoristila ves svoj potencial; zato poudarja, da 
bi bilo treba – enako kot leta 2019 – priskrbeti dovolj sredstev, da bo lahko EP sodeloval v 
forumu, in zagotoviti primerno infrastrukturo za dejavnosti konference. 


