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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

Zalecenia

1. zauważa, że chociaż w różnych instrumentach przewidziano działania mające na celu 
poprawę stosunków handlowych i gospodarczych UE, we wniosku dotyczącym WRF na 
lata 2014-2020 w dziale 4 („Globalny wymiar Europy) należy odpowiednio uwzględnić –
w poszczególnych poddziałach dotyczących celów polityki handlowej UE – promowanie 
otwartych rynków w duchu wzajemności w celu przyczynienia się do wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz promowania trwałego rozwoju;

2. uważa, że na komponenty gospodarcze i handlowe instrumentów partnerstwa należy 
przeznaczyć – w granicach obecnego budżetu ogólnego – większe środki, aby zapewnić, 
że główne kanały współpracy gospodarczej UE z jej największymi partnerami 
handlowymi nie zostaną zaniedbane w ostatecznych negocjacjach nad WRF;

3. odnotowuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia zobowiązań w dziale 4; nalega, aby 
proponowany wzrost budżetu na wschodni i południowy wymiar europejskiej polityki 
sąsiedztwa został wykorzystany do przeznaczenia znacznego wkładu na realizację 
zarówno społecznych, jak i gospodarczych aspiracji mas ludności w tych regionach, oraz 
aby zwiększone środki trafiały do nich tylko pod warunkiem promowania trwałego 
rozwoju gospodarczego, pogłębionej współpracy regionalnej, spadku bezrobocia i wzrostu 
poziomu życia całej populacji;

4. w świetle otoczenia makrogospodarczego i wyzwań, które należy podjąć w zmieniającym 
się świecie, oraz w celu zapewnienia lepszego i bardziej efektywnego wykorzystywania 
funduszy UE domaga się, aby w WRF na lata 2014-2020 umożliwić większą elastyczność 
oraz uwzględnić w odpowiedni sposób zmieniające się okoliczności i priorytety, 
jednocześnie przestrzegając uzgodnionych poziomów środków na płatności;

5. zwraca się o spójność w odniesieniu do instrumentów w dziale 4 oraz przydziałów 
budżetowych przewidzianych w dziale 5; podkreśla, że pomyślne wdrażanie 
instrumentów w dziale 4 zostanie zapewnione dzięki kontrolom procedury i poziomu 
wydatkowania, które są najskuteczniejsze – zwłaszcza w państwach trzecich – o ile są 
dostępne wystarczające zasoby;

6. apeluje o spójność odnośnie do wszystkich instrumentów WRF, aby pozwolić na 
wdrożenie wspólnej strategii przemysłowej opartej na badaniach naukowych
i innowacjach, tak aby zapewnić, że Unia Europejska podtrzyma swą zdolność 
produkcyjną; 

7. odnotowuje ambitny zamiar UE przeznaczenia co najmniej 20% budżetu na rozwój 
społeczeństwa niskoemisyjnego i odpornego na zmianę klimatu oraz na proces włączenia 
działań w zakresie zmiany klimatu i różnorodności biologicznej do instrumentów polityki 
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zewnętrznej; podkreśla, że cel ten ma priorytetowy status, i stwierdza, że 20% powinno 
być traktowane jako absolutne minimum; nalega, aby cel ten znalazł odzwierciedlenie
w unijnej polityce handlowej za pośrednictwem instrumentów polityki zewnętrznej;

8. uważa, że Unia Europejska powinna uwzględniać standardy społeczne, zdrowotne
i środowiskowe podczas negocjowania umów handlowych zamiast tworzyć linie 
budżetowe w celu rekompensowania strat, które powoduje wejście w życie tych umów 
handlowych.
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