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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do svojej správy tieto návrhy:

Odporúčania

1. konštatuje, že hoci sú opatrenia na podporu obchodných a hospodárskych vzťahov EÚ 
zahrnuté do rôznych nástrojov, v návrhu VFR na obdobie 2014 – 2020, okruh 4 (Globálna 
Európa) sa musí v jednotlivých podokruhoch cieľov obchodnej politiky EÚ náležite brať 
do úvahy dosiahnutie podpory otvorených trhov v duchu reciprocity v záujme tvorby
hospodárskeho rastu a zamestnanosti a podpory trvalo udržateľného rozvoja;

2. domnieva sa, že napriek tomu, že hospodárske a obchodné súčasti nástrojov partnerstva 
zostávajú v rámci celkového existujúceho rozpočtu, mal by im prislúchať väčší podiel 
pridelených prostriedkov, aby sa zaručilo, že v záverečných rokovaniach o VFR sa 
nezanedbajú hlavné kanály hospodárskej spolupráce EÚ s jej hlavnými partnermi;

3. berie na vedomie návrh Komisie na rozšírenie záväzkov z okruhu 4; trvá na tom, aby sa 
navrhované zvýšenie rozpočtu pre politiku južného a východného susedstva použilo na 
výrazné prispievanie k napĺňaniu sociálnych, ako aj hospodárskych ambícií obyčajných 
ľudí týchto regiónov a aby sa zvýšený objem finančných prostriedkov poskytol len pod 
podmienkou podpory trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, prehĺbenia regionálnej 
spolupráce, poklesu nezamestnanosti a zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva ako celku;

4. v súvislosti s makroekonomickým prostredím a výzvami, s ktorými sa treba v meniacom 
sa svete vysporiadať, a v záujme lepšieho a účinnejšieho využívania existujúcich fondov 
EÚ žiada, aby sa VFR na obdobie 2014 – 2020 umožnila väčšia flexibilita tak, aby 
dokázal reagovať na meniace sa okolnosti a priority a zároveň dodržiavať odsúhlasené 
úrovne platobných rozpočtových prostriedkov;

5. požaduje konzistentnosť, pokiaľ ide o nástroje podľa okruhu 4 a rozpočtové prostriedky 
vyčlenené na ne v okruhu 5; zdôrazňuje, že úspešná realizácia nástrojov podľa okruhu 4 sa 
zabezpečí procedurálnymi kontrolami a kontrolami úrovne výdavkov, ktoré možno 
najlepšie vykonať, a to najmä v tretích krajinách, vtedy, ak sú k dispozícii dostatočné 
zdroje;

6. požaduje konzistentnosť s ohľadom na všetky nástroje VFR, aby bolo možné zaviesť 
spoločnú priemyselnú stratégiu založenú na výskume a inováciách, s cieľom zabezpečiť, 
aby Európska únia udržala svoje výrobné kapacity; 

7. berie na vedomie cieľ EÚ vyčleniť najmenej 20% svojho rozpočtu ako príspevok na 
budovanie nízkouhlíkovej spoločnosti, ktorá je odolná voči zmene klímy, a začleniť 
opatrenia týkajúce sa klímy a biodiverzity do svojich vonkajších nástrojov; zdôrazňuje 
prioritné postavenie tohto cieľa a uvádza, že vyčlenenie 20 % treba vnímať ako 
nevyhnutné minimum; trvá na tom, že tento cieľ sa musí prejaviť v obchodnej politiky 
EÚ, ako ho odrážajú vonkajšie nástroje;
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8. domnieva sa, že Európska únia by mala pri vyjednávaní obchodných dohôd zohľadňovať 
sociálne, zdravotné a environmentálne normy namiesto vytvárania rozpočtových položiek 
zameraných na kompenzáciu škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nadobudnutia platnosti 
týchto obchodných dohôd.
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