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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje pobude:

Priporočila

1. ugotavlja, da je treba, čeprav različni instrumenti predvidevajo ukrepe za poglobitev 
trgovinskih in gospodarskih odnosov EU, v posameznih podrazdelkih razdelka 4 (Evropa 
v svetu) predloga večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ustrezno upoštevati 
cilje trgovinske politike EU glede spodbujanja odprtih trgov v duhu vzajemnosti za 
ustvarjanje gospodarske rasti in zaposlovanja ter spodbujanje trajnostnega razvoja;

2. meni, da bi morali gospodarska in trgovinska komponenta partnerskih instrumentov ostati 
v okviru obstoječega skupnega proračuna, hkrati pa prejeti večji delež dodeljenih sredstev, 
s čimer bi zagotovili, da v pogajanjih o končnem večletnem finančnem okviru ne bi 
zanemarili glavnih načinov gospodarskega sodelovanja EU z največjimi trgovinskimi 
partnerji;

3. je seznanjen s predlogom Komisije o povečanju obveznosti v razdelku 4; vztraja, da je 
treba s proračunskim povečanjem za sosedsko politiko na jugu in vzhodu občutno 
prispevati k uresničevanju družbenih, pa tudi gospodarskih želja množic v teh regijah in 
da smejo biti ta proračunska sredstva povečana samo pod pogojem, da bodo porabljena za 
spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja, poglabljanje regionalnega sodelovanja, 
zmanjšanje brezposelnosti in izboljšanje življenjskega standarda celotnega prebivalstva;

4. glede na makroekonomsko okolje in izzive, s katerimi se je treba spoprijeti v 
spreminjajočem se svetu, pa tudi glede na željo po zagotovitvi boljše in učinkovitejše 
uporabe obstoječih sredstev EU zahteva, da se v večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 omogoči večja prilagodljivost, da bo mogoče ustrezno obravnavati 
spreminjajoče se okoliščine in prednostne naloge, obenem pa upoštevati dogovorjene 
ravni odobrenih plačil;

5. zahteva doslednost v zvezi z instrumenti v razdelku 4 in proračunskimi sredstvi, ki so 
predvidena zanje v razdelku 5; poudarja, da bo uspešno izvajanje instrumentov iz 
razdelka 4 zagotovljeno s kontrolami postopkov in ravni porabe, ki jih je mogoče zlasti v 
državah nečlanicah najbolje izvajati, če je na voljo dovolj sredstev.

6. zahteva skladnost vseh instrumentov večletnega finančnega okvira, da se omogoči 
izvajanje skupne industrijske strategije na podlagi raziskav in inovacij, da bo Evropska 
unija lahko ohranila svoje proizvodne zmogljivosti; 

7. je seznanjen z željo EU, da bi namenila vsaj 20 % svojega proračuna za nizkoogljično in 
na podnebne spremembe odporno družbo in da bi v vse svoje zunanje instrumente 
vključila ukrepe za podnebje in biotsko raznovrstnost; poudarja, da je ta cilj prednosten, in 
meni, da je treba dodelitev 20 % sredstev razumeti kot goli minimum; vztraja, da mora ta
cilj dobiti mesto v trgovinski politiki EU, kot se uresničuje z zunanjimi instrumenti;
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8. meni, da bi morala Evropska unija pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih upoštevati 
socialne, zdravstvene in okoljske standarde, namesto da uvaja proračunske vrstice, 
namenjene kritju škode, ki je nastala kot posledica teh trgovinskih sporazumov.
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