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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Ieteikumi

1. atzīmē, ka pat tad, ja pasākumus ES tirdzniecības un ekonomisko attiecību uzlabošanai 
paredz dažādos instrumentos, priekšlikumā par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam 4. izdevumu kategorijā („Globālā Eiropa”) atsevišķās apakškategorijās ir 
pienācīgi jāņem vērā ES tirdzniecības politikas mērķi panākt atvērtu tirgu veicināšanu, 
ņemot vērā savstarpīguma principu, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un 
ilgtspējīgu attīstību;

2. uzskata — lai gan partnerības instrumentu ekonomikas un tirdzniecības daļas nepārsniedz 
kopējo esošā budžeta apmēru, tām būtu jāsaņem lielāka attiecīgā piešķīruma daļa, lai 
nodrošinātu, ka ES galvenie ekonomiskās sadarbības kanāli ar svarīgākajiem tirdzniecības 
partneriem netiek ignorēti galīgajās DFS sarunās;

3. atzīmē Komisijas priekšlikumu palielināt saistības 4. izdevumu kategorijā; uzstāj, ka 
ierosinātais budžeta palielinājums Kaimiņattiecību politikai dienvidu un austrumu virzienā 
jāizmanto, lai sniegtu būtisku ieguldījumu šo reģionu iedzīvotāju sociālo un ekonomisko 
mērķu sasniegšanā, un ka finansējums jāpalielina tikai ar nosacījumu, ka tiks veicināta 
ilgtspējīga ekonomiskā attīstība un ciešāka reģionālā sadarbība, samazināts bezdarba 
līmenis un paaugstināts visu iedzīvotāju dzīves līmenis;

4. ņemot vērā makroekonomisko vidi un izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras mainīgā 
pasaulē, un lai panāktu esošā ES finansējuma labāku un lietderīgāku izmantošanu, mudina 
padarīt DFS 2014.–2020. gadam elastīgāku, lai pienācīgi reaģētu uz mainīgiem apstākļiem 
un prioritātēm, vienlaikus ievērojot maksājumu apropriācijām iepriekš noteikto līmeni;

5. prasa ievērot konsekvenci attiecībā uz instrumentiem 4. izdevumu kategorijā un budžeta 
piešķīrumiem, kas šim nolūkam paredzēti 5. izdevumu kategorijā; uzsver, ka 4. izdevumu 
kategorijā paredzēto instrumentu veiksmīgu īstenošanu nodrošinās ar procedūras un 
izdevumu līmeņa pārbaudēm, ko vislabāk var veikt, jo īpaši trešās valstīs, ja ir pieejami 
pietiekami līdzekļi;

6. aicina nodrošināt konsekvenci attiecībā uz visiem DFS instrumentiem, lai varētu īstenot 
vienotu rūpniecības politikas stratēģiju, kuras pamatā ir pētniecība un inovācijas, nolūkā 
nodrošināt Eiropas Savienības ražošanas jaudu saglabāšanu; 

7. norāda uz ES mērķi vismaz 20 % no sava budžeta atvēlēt pasākumiem, ar ko sekmē zemas 
oglekļa emisijas un pret klimata pārmaiņām noturīgākas sabiedrības izveidi, un iekļaut 
videi un bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgus pasākumus visos tās ārējās darbības 
instrumentos; uzsver šā mērķa prioritāro statusu un atzīmē, ka 20 % piešķīrums jāuzskata 
par pašu minimumu; uzstāj uz to, ka šis mērķis jāatspoguļo ES tirdzniecības politikā, 
izmantojot ārējās darbības instrumentus;
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8. uzskata, ka Eiropas Savienībai, apspriežot tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu, ir jāņem 
vērā sociālie, veselības aprūpes un vides standarti, nevis jāizveido budžeta pozīcijas, kuru 
mērķis ir kompensēt kaitējumu, kas izrietētu no minēto tirdzniecības nolīgumu stāšanās 
spēkā.
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
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William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell 
Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, 
Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, 
Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje 
Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Emilio Menéndez del Valle


