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NÁVRHY 

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

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že rozpočet Európskej únie by mal zohľadniť priority definované v spoločnej 

obchodnej politike ako súčasti stratégie Európa 2020; vyzýva Komisiu, aby použila časť 

finančných prostriedkov v rámci hlavy 20 - Obchod, oddiel III rozpočtu EÚ na rok 2014 

na revíziu stratégie obchodnej politiky EÚ, ak sa neuskutoční v roku 2013; 

2. zastáva názor, že EÚ musí ako významný hráč urobiť všetko pre to, aby prispela k 

opätovnému posilneniu mnohostranne vybudovaného systému svetového obchodu tým, že 

vypracuje nové návrhy a prijme konkrétne iniciatívy; domnieva sa preto, že Komisia musí 

mať všetku potrebnú kapacitu na plnenie tejto úlohy; 

3. pripomína obnovené záväzky EÚ k podpore internacionalizácie a konkurencieschopnosti 

MSP; uznáva potrebu zvýšenia efektívnosti dostupných nástrojov v tejto oblasti a od 

Komisie požaduje rýchlu implementáciu pilotného projektu zameraného na vytvorenie 

platformy pre internacionalizáciu podnikania; 

4. zdôrazňuje, že európska susedská politika by mala aj naďalej poskytovať adekvátnu 

technickú podporu a pomoc spojenú s obchodom našim partnerom, a to najmä v tých 

krajinách Východného partnerstva, ktoré majú čoskoro podpísať alebo uzavrieť rozsiahle 

a komplexné dohody o voľnom obchode s EÚ, ako aj s krajinami, v ktorých prebiehali 

udalosti Arabskej jari; 

5. domnieva sa, že treba poskytnúť väčšie zdroje s cieľom zabezpečiť schopnosť Komisie čo 

najrýchlejšie rokovať o obchodných dohodách, kontrolovať ich a prekladať; konštatuje, že 

toto zvýšenie je o to dôležitejšie, že program dvojstranných vzťahov EÚ sa nedávno 

rozšíril o ďalšie dôležité dvojstranné obchodné rokovania (napr. s USA a s Japonskom), 

ktoré si vzhľadom na ambiciózny rozsah a potenciál tvoriť rast v EÚ zasluhujú vyčlenenie 

dodatočných zdrojov pre Komisiu; 

6. zdôrazňuje, že náprava nesúladu medzi rozširujúcim sa programom obchodných rokovaní 

EÚ a jej obmedzenými zdrojmi pri súčasných rozpočtových obmedzeniach by sa mohla v 

prvom rade riešiť poskytnutím adekvátnych zdrojov a presunom zamestnancov v rámci 

Komisie; 

7. upozorňuje, že ciele EÚ v oblasti rozšírenia inkluzívnosti obchodu a posilnenia 

medzinárodnej obchodnej spolupráce a stability sa musia odraziť v rozpočtoch programov 

Pomoc obchodu, Nástroj európskeho susedstva a partnerstva a Nástroj makrofinančnej 

pomoci; je preto proti akémukoľvek zníženiu rozpočtových prostriedkov Európskeho 

fondu na prispôsobenie sa globalizácii; požaduje lepšie cielenie zdrojov a ich efektívnejšie 

využívanie; v tejto súvislosti podporuje pridelenie špecifických rozpočtových 

prostriedkov s cieľom kompenzovať straty, ku ktorým došlo v rozvojových krajinách v 

niektorých hospodárskych odvetviach v dôsledku uzatvorenia dohody o voľnom obchode 

s EÚ; 
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8. vyzýva Komisiu, aby Parlament účinnejšie zapojila do realizácie návrhov, ktoré 

vychádzajú z Parlamentu - či už v podobe zmien zamerania rozpočtových riadkov alebo 

prípravných akcií a pilotných projektov - tak aby sa viac zohľadňovali zámery Parlamentu 

a aby Parlament mohol kontrolovať ich vykonávanie. 
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