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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да 
включи следните предложения в своя доклад:

Препоръки

1. отбелязва, че макар и в различни инструменти да са предвидени действия за 
засилване на търговските и икономическите отношения на ЕС, за създаването на 
икономически растеж, заетост и за насърчаването на устойчиво развитие е 
необходимо в предложението за МФР 2014—2020 във функция 4 (Глобална Европа) 
в отделните подфункции надлежно да бъдат отчетени целите на търговската 
политика на ЕС за насърчаване на развитието на отворени пазари в дух на 
реципрочност;

2. счита, че в рамките на наличния бюджет икономическите и търговските компоненти 
на инструментите за партньорство следва да получат по-голям дял от 
разпределените средства, за да се гарантира, че основните средства за икономическо 
сътрудничество на ЕС с главните му търговски партньори няма да бъдат 
пренебрегнати в окончателните преговори за МФР;

3. отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на задълженията по 
функция 4; настоява, че предложеното увеличаване на бюджета за Южната и 
Източната политика на съседство трябва да се използва с цел значително 
допринасяне за изпълнението на социалните и икономическите стремежи на хората 
от тези региони и че увеличено финансиране ще се извърши, при условие че са 
налице насърчаване на устойчивото икономическо развитие, задълбочено 
регионално сътрудничество, спад на безработицата и повишаване на жизнения 
стандарт на цялото население;

4. настоятелно призовава, с оглед на макроикономическата среда и 
предизвикателствата на променящия се свят и с цел гарантиране на по-добро и по-
ефикасно използване на наличните финансови средства на ЕС, в МФР 2014–2020 да 
се даде възможност за по-голяма гъвкавост за предприемане на адекватни действия 
във връзка с променящи се обстоятелства и приоритети при същевременно спазване 
на договорените нива на бюджетни кредити за плащания;

5. отправя искане за съответствие между инструментите по функция 4 и бюджетните 
кредити, предвидени за тях по функция 5; подчертава, че успешното изпълнение на 
инструментите по функция 4 ще бъде гарантирано чрез проверки на процедурите и 
равнищата на разходването на средства, които могат да бъдат извършвани най-
добре, особено в трети страни, при наличието на достатъчно ресурси;

6. призовава за съгласуваност по отношение на всички инструменти на МФР, с цел да 
се даде възможност за прилагане на обща промишлена стратегия, основаваща се на 
научни изследвания и иновации, за да се гарантира поддържане на производствения 
капацитет на Европейския съюз; 
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7. отбелязва амбицията на ЕС да отдели поне 20 % от бюджета си, за да допринесе за 
едно устойчиво на изменението на климата общество с ниски въглеродни емисии, 
както и за да включи действия в областта на климата и биологичното разнообразие 
в своите външни инструменти; подчертава приоритетния статут на тази цел и 
посочва, че разпределението на 20 % трябва да бъде разглеждано като абсолютен 
минимум; настоява, че тази цел трябва да намери своя израз в търговската политика 
на ЕС, така както е отразена във външните инструменти;

8. счита, че Европейският съюз следва да отчита социалните, здравните и 
екологичните стандарти, когато води преговори по търговски споразумения, вместо 
да създава бюджетни редове, насочени към възстановяване на щетите, които могат 
да произтекат от влизането в сила на тези търговски споразумения.
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