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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Rekomendacijos

1. pažymi, kad net jei įvairiose priemonėse numatyti veiksmai, skirti ES prekybos ir 
ekonominiams santykiams stiprinti, pasiūlyme dėl DFP 2014–2020 metams pagal išlaidų 
kategoriją „Globalioji Europa“ būtina tinkamai atsižvelgti į atskiras paantraštes, susijusias 
su ES prekybos politikos tikslais siekti abipusiškai skatinti atviras rinkas, kad būtų 
sudarytos sąlygos ekonomikai augti bei darbo vietoms kurti ir tvariam vystymuisi skatinti;

2. mano, kad partnerystės priemonių ekonominiai ir prekybos aspektams, kurie paliekami 
esamame bendrajame biudžete, turėtų būt skiriami didesni asignavimai iš šios bendros 
sumos, siekiant užtikrinti, kad pagrindiniai ES ekonominio bendradarbiavimo su 
pagrindiniais prekybos partneriais kanalai nebūtų užmiršti galutinėse derybose dėl DFP;

3. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą išplėsti įsipareigojimus pagal 4 antraštinę dalį; 
primygtinai tvirtina, kad siūlomas biudžeto padidinimas Europos kaimynystės politikos 
pietinei ir rytinei dimensijoms turi būti naudojamas tam, kad būtų ženkliai prisidedama 
prie daugumos šių regionų gyventojų socialinių bei ekonominių siekių įgyvendinimo ir 
kad padidintas finansavimas būtų skiriamas su sąlyga, kad bus skatinamas tvarus 
ekonominis vystymasis, didinamas regioninis bendradarbiavimas, mažinamas nedarbas ir 
gerinamas visų gyventojų gyvenimo lygis;

4. atsižvelgdamas į makroekonomines sąlygas ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti 
besikeičiančiame pasaulyje, ir siekdamas užtikrinti geresnį ir veiksmingesnį esamų ES 
lėšų panaudojimą, primygtinai ragina, kad 2014–2020 m. DFP būtų leidžiamas didesnis 
lankstumas, kad būtų tinkamai reaguojama į besikeičiančias aplinkybes ir prioritetus, 
kartu laikantis susitartų mokėjimų asignavimų lygių;

5. ragina laikytis nuoseklumo dėl priemonių pagal 4 išlaidų kategoriją ir biudžeto 
asignavimų, numatytų šioms priemonėms pagal 5 išlaidų kategoriją; pabrėžia, kad 
sėkmingas priemonių, numatytų pagal 4 išlaidų kategoriją, įgyvendinimas bus užtikrintas 
taikant procedūrinius ir išlaidų lygio patikrinimus, kurie gali būti atliekami, ypač 
trečiosiose šalyse, jei tam bus skirta pakankamai lėšų;

6. ragina laikytis nuoseklumo dėl visų DFP priemonių, kad būtų galima įgyvendinti bendrą 
pramonės strategiją, paremtą moksliniais tyrimais ir inovacijomis, ir taip užtikrinti, kad 
Europos Sąjunga išlaiko savo gamybos pajėgumą; 

7. atkreipia dėmesį į ES užmojį bent 20 proc. savo biudžeto skirti kaip įnašą į mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato kaitos poveikiui atsparios visuomenės kūrimą, o klimato ir 
biologinės įvairovės sričių veiksmus įtraukti į visas savo išorės priemones; pabrėžia, kad 
tai prioritetinis tikslas, ir tvirtina, kad 20 proc. biudžeto asignavimų turi būti laikoma 
būtiniausiu minimumu; primygtinai tvirtina, kad šis tikslas privalo būti įtrauktas į ES 
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prekybos politiką, įgyvendinamą pagal išorės priemones;

8. mano, kad Europos Sąjunga, derėdamasi dėl prekybos susitarimų, turėtų atsižvelgti į 
socialinius, sveikatos ir aplinkos standartus, o ne kurti biudžeto eilutes, skirtas žalai, kuri 
gali būti padaroma įsigaliojus šiems prekybos susitarimams, kompensuoti.
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