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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele sugestii:

Recomandări

1. constată că, deși o serie de instrumente prevăd măsuri care vizează consolidarea relațiilor 
comerciale și economice ale UE, la rubrica 4 (UE ca actor mondial) din propunerea 
privind CFM 2014-2020 trebuie să se țină seama în mod corespunzător, în cadrul 
subrubricilor individuale, de obiectivele comerciale ale UE care vizează promovarea 
piețelor deschise într-un spirit de reciprocitate în vederea generării unei creșteri 
economice și a locurilor de muncă și în vederea promovării dezvoltării sustenabile;

2. consideră că componentele economică și comercială ale instrumentelor de parteneriat ar 
trebui să beneficieze de o cotă mai mare din alocările bugetare, respectându-se totodată 
limitele bugetului existent, pentru a se asigura că principalele canale ale UE de cooperare 
economică cu principalii săi parteneri comerciali nu sunt neglijate în cadrul negocierilor 
finale privind CFM;

3. ia act de propunerea Comisiei privind majorarea angajamentelor de la rubrica 4; insistă ca 
creșterea bugetară propusă pentru componentele sudică și estică a Politicii de vecinătate să 
fie utilizată pentru a contribui substanțial la îndeplinirea aspirațiilor sociale și economice 
ale populațiilor din regiunile respective și insistă asupra condiționării majorării fondurilor 
de promovarea unei dezvoltări economice sustenabile, intensificarea cooperării regionale, 
reducerea șomajului și creșterea standardelor de viață pentru întreaga populație;

4. ținând seama de contextul macroeconomic și de provocările legate de lumea în schimbare 
și în vederea asigurării unei utilizări optime și mai eficiente a fondurilor UE disponibile, 
solicită să se asigure o flexibilitate sporită pentru CFM 2014-2020, pentru a putea fi tratate 
în mod adecvat circumstanțele și prioritățile în schimbare, respectându-se totodată 
nivelurile convenite ale creditelor de plată;

5. solicită să se asigure coerența dintre instrumentele incluse în rubrica 4 și alocările 
bugetare prevăzute pentru acestea la rubrica 5; subliniază că implementarea cu succes a 
instrumentelor de la rubrica 4 va fi asigurată prin controale de procedură și ale nivelurilor 
de cheltuieli, care pot fi efectuate în mod optim, mai ales în țările terțe, dacă sunt 
disponibile resurse suficiente;

6. solicită asigurarea coerenței între toate instrumentele CFM pentru a permite 
implementarea unei strategii industriale comune bazate pe cercetare și inovare, menite să 
asigure menținerea capacităților de producție ale Uniunii Europene; 

7. remarcă ambiția UE de a aloca cel puțin 20% din bugetul său pentru a contribui la o 
societate cu emisii de carbon reduse și capabilă să se adapteze la schimbările climatice și 
pentru a generaliza măsurile legate de combaterea schimbărilor climatice și de 
biodiversitate în toate instrumentele sale externe; subliniază caracterul prioritar al acestui 
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obiectiv și afirmă că proporția de 20% trebuie privită ca fiind minimul necesar; insistă 
asupra faptului că acest obiectiv trebuie să se regăsească în politica comercială a UE, 
reflectată în instrumentele externe;

8. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare standardele sociale, sanitare 
și de mediu cu prilejul negocierii acordurilor comerciale, în loc să creeze linii bugetare 
menite să compenseze daunele ce ar putea rezulta în urma intrării în vigoare a acestor 
acorduri comerciale.
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