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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto návrhy:

Doporučení

1. konstatuje, že různé nástroje sice zahrnují činnosti, jež mají posílit obchodní 
a hospodářské vztahy EU, avšak že je nutné, aby jednotlivé podokruhy okruhu 4 (Globální 
Evropa) v návrhu VFR 2014–2020 náležitě zohledňovaly cíle obchodní politiky EU, jež 
spočívají v podpoře otevřených trhů v duchu vzájemnosti s cílem podnítit hospodářský 
růst a zaměstnanost a podpořit udržitelný rozvoj;

2. domnívá se, že na hospodářské a obchodní aspekty nástrojů partnerství by měl být v rámci 
stávajících rozpočtových stropů vyčleněn větší podíl přidělených finančních prostředků, 
má-li se zajistit, aby při jednáních o konečné podobě VFR nebyly opomenuty hlavní 
formy hospodářské spolupráce EU s jejími nejdůležitějšími obchodními partnery;

3. bere na vědomí návrh Komise, aby byly v okruhu 4 zvýšeny prostředky na závazky; trvá 
na tom, aby navrhované zvýšení rozpočtových prostředků na politiku jižního 
a východního sousedství bylo použito na zásadní naplnění sociálních a hospodářských 
aspirací lidu v těchto regionech a aby vyšší financování bylo podmíněno podporou 
udržitelného hospodářského rozvoje, prohloubením regionální spolupráce, snížením 
nezaměstnanosti a nárůstem životní úrovně celé populace;

4. vzhledem k makroekonomické situaci a výzvám, které přináší měnící se svět, a v zájmu 
lepšího a efektivnějšího využívání stávajících prostředků EU naléhavě žádá, aby bylo 
možné VFR 2014–2020 využívat flexibilněji s cílem odpovídajícím způsobem reagovat na 
měnící se okolnosti a priority a aby byly současně dodržovány schválené výše prostředků 
na platby;

5. žádá důslednost, pokud jde o nástroje v okruhu 4 a rozpočtové prostředky určené na tyto 
nástroje v rámci okruhu 5; zdůrazňuje, že úspěšné uplatňování nástrojů v okruhu 4 se 
zajistí kontrolami postupů a výdajů, které je možné provádět, zejména ve třetích zemích, 
budou-li k dispozici dostatečné zdroje;

6. žádá konzistentnost všech nástrojů VFR, aby bylo možné provádět společnou 
průmyslovou strategii založenou na výzkumu a inovacích s cílem zajistit zachování 
výrobních kapacit Evropské unie; 

7. bere na vědomí ambiciózní cíl EU přidělit minimálně 20 % jejího rozpočtu na vytváření 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, která se dokáže vyrovnat se změnou klimatu, a na 
zajištění hlavních akcí týkajících se klimatu a biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
tento cíl je prioritní, a prohlašuje, že přidělených 20 % je třeba chápat jako naprosté 
minimum; trvá na tom, že tento cíl se musí prostřednictvím vnějších nástrojů 
odrážet v obchodní politice EU;

8. domnívá se, že Evropská unie by měla při vyjednávání obchodních dohod zohledňovat 
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sociální, hygienické a environmentální normy místo toho, aby vytvářela rozpočtové 
položky, jejichž cílem je náprava škod, ke kterým by mohlo dojít po vstupu těchto 
obchodních dohod v platnost.
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