
 

AD\911537SK.doc  PE492.610v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Výbor pre medzinárodný obchod 
 

(2012/2092(BUD)) 

5.9.2012 

STANOVISKO 

Výboru pre medzinárodný obchod 

pre Výbor pre rozpočet 

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky 

oddiely 

2012/2092(BUD) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Šťastný 



 

PE492.610v02-00 2/5 AD\911537SK.doc 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\911537SK.doc 3/5 PE492.610v02-00 

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1.  konštatuje, že prebiehajúca inteligentná fiškálna konsolidácia môže mať za následok 

nedostatok rozpočtových prostriedkov na rok 2013; v tejto súvislosti vyjadruje svoju 

ochotu určiť pozitívne aj negatívne priority, ako sa požaduje v odseku 4 správy 

Parlamentu o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013, čo umožní fiškálnu 

konsolidáciu a posilní trvalo udržateľný rast; 

2.  je presvedčený, že vonkajší rozmer EÚ musí ostať kľúčovou prioritou rozpočtu EÚ a byť 

v súlade so stratégiou EÚ 2020 a že rast vyplývajúci z medzinárodného obchodu v rámci 

oddielu III rozpočtu („Komisia“) a hlavy 19 venovanej vonkajším vzťahom a hlavy 20 

venovanej obchodnej politike by sa mal podporovať v rovnakej miere ako iné zdroje rastu 

v rámci okruhu 1; 

3.  domnieva sa, že rozpočet na rok 2013 by mal zahŕňať mierne zvýšenie prostriedkov na 

makrofinančnú pomoc, zahranično-obchodné vzťahy, pomoc obchodu a nástroj 

financovania rozvojovej spolupráce za predpokladu, že v súlade so zásadou riadneho 

finančného hospodárenia by sa mal rozpočtový orgán najprv usilovať financovať tieto 

zvýšenia finančných prostriedkov prerozdelením a presunom prostriedkov z iných oblastí 

výdavkov s nižšou pridanou hodnotou; zdôrazňuje však, že zvýšenie finančných 

prostriedkov určených na financovanie pomoci obchodu by nemalo nastať na úkor 

rozvojových fondov; 

4.  zdôrazňuje, že v nadväznosti na návrhy týkajúce sa návrhu rozpočtu by rozpočtové články 

zahŕňajúce nástroj ICI/ICI+ a inú spoluprácu s rozvojovými krajinami, než je rozvojová 

spolupráca, nemali byť predmetom rozpočtových škrtov, aby sa počnúc rokom 2014 

uľahčil plynulý prevod týchto rozpočtových riadkov do širšieho nástroja partnerstva; 

5. podporuje začlenenie finančných prostriedkov na preskúmanie stratégie obchodnej 

politiky EÚ v súlade so stratégiou Európa 2020 a na dosiahnutie cieľa znížiť časový 

rozdiel medzi uzavretím obchodných rokovaní a následným podpisom dohody do 

rozpočtových riadkov na rok 2013 týkajúcich sa obchodných vzťahov a výdavkov na 

administratívnu podporu; 

6.  žiada, aby sa rozšírili existujúce projekty v oblasti internacionalizácie európskych malých 

a stredných podnikov s cieľom pokryť nové prioritné trhy, kým sa neposúdi fungovanie 

stredísk, ktoré už existujú v niekoľkých ázijských krajinách; očakáva, že v priebehu roka 

2013 sa prijmú ďalšie opatrenia na realizáciu koordinačnej platformy pre podniky EÚ, 

ktorá je už súčasťou rozpočtu EÚ na rok 2012;  

7.  podporuje predĺženie prípravnej akcie s názvom Inovatívni podnikatelia Euromed-u za 

zmenu do roku 2013 a celkové zvýšenie prostriedkov v rozpočtových riadkoch týkajúcich 

sa európskeho susedstva pod podmienkou, že finančné prostriedky sa použijú na podporu 

trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, prehĺbenie regionálnej spolupráce, zníženie 

nezamestnanosti a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva ako celku; 



 

PE492.610v02-00 4/5 AD\911537SK.doc 

SK 

8.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o možnosti Parlamentu a občianskej spoločnosti 

primerane sledovať rastúcu zložitosť a počet bilaterálnych obchodných rokovaní EÚ, 

a preto podporuje návrh pilotného projektu na zriadenie zastrešujúcej organizácie („Trade 

Watch“), ktorá by systematicky zbierala nezávislé analytické poznatky, ktoré poslanci 

potrebujú na to, aby uplatnili právo Parlamentu poskytovať včasný a informovaný súhlas 

s obchodnými dohodami EÚ; 

9.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie nezohľadniť želanie Parlamentu 

vyjadrené v rámci rozpočtového postupu 2011, aby sa spravodlivý obchod podporil tým, 

že sa rozšíri rozpočtový riadok v rámci článku 20 02 01 a podokruhu „Opatrenia zamerané 

na posilnenie schopnosti rozvojových krajín zúčastňovať sa na svetovom systéme 

obchodovania“, a žiada o opätovné zavedenie opatrení určených osobitne na podporu 

spravodlivého obchodu v rozpočte na rok 2013 spolu s vyčlenením príslušných 

rozpočtových prostriedkov; 
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