
 

AD\1000689SK.doc  PE514.779v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Výbor pre medzinárodný obchod 
 

2013/2145(BUD) 

6.9.2013 

STANOVISKO 

Výboru pre medzinárodný obchod 

pre Výbor pre rozpočet 

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky 

oddiely 

(2013/2145(BUD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Šťastný 



 

PE514.779v02-00 2/5 AD\1000689SK.doc 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1000689SK.doc 3/5 PE514.779v02-00 

 SK 

NÁVRHY 

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

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1.  v kontexte nedostatku zdrojov víta návrh na zvýšenie platieb aj záväzkov v niektorých 

rozpočtových riadkoch v rámci hlavy týkajúcej sa obchodnej politiky Komisie; vyjadruje 

však znepokojenie nad tým, že tieto mierne zvýšenia nemusia byť dostatočné na 

zabezpečenie schopnosti Komisie zvládnuť svoju rozširujúcu sa dvojstrannú rokovaciu 

agendu vrátane dohôd o voľnom obchode s USA a Japonskom, účinne implementovať 

nástroje EÚ na ochranu obchodu a urobiť všetko pre to, aby pomohla podporiť 

mnohostranný systém obchodovania vypracovaním nových návrhov a vykonaním 

konkrétnych iniciatív; 

 

2.  zdôrazňuje, že tento mierny nárast v rozpočtovom riadku určenom na obchodnú politiku 

EÚ by sa mal doplniť o zodpovedajúce zdroje a preskupenie pracovníkov v rámci 

Komisie; vyjadruje spokojnosť s návrhom výrazného zvýšenia počtu pracovníkov 

pracujúcich v delegáciách Únie na záležitostiach súvisiacich s obchodom, čo by malo 

podporiť obchodovanie a hospodársky vplyv Únie v tretích krajinách; 

 

3.  odporúča, aby sa zvýšenie zdrojov v rámci hlavy pre obchodnú politiku Komisie 

čiastočne použilo na rozšírenie schopnosti Parlamentu a občianskej spoločnosti 

zodpovedajúcim spôsobom monitorovať rastúcu zložitosť a počet dvojstranných 

obchodných rokovaní EÚ; 

 

4.  vyjadruje poľutovanie nad prudkým znížením záväzkov v prípade nástroja pre 

makrofinančnú pomoc a nástroja európskeho susedstva (ENI), čo by mohlo ohroziť 

schopnosť EÚ stabilizovať susedné krajiny a poskytovať im pomoc, a to vrátane krajín, s 

ktorými rokuje o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode (DCFTA); 

domnieva sa, že financovanie ENI by sa vzhľadom na jeho obmedzenia malo zamerať na 

technickú podporu súvisiacu s obchodom a pomoc pre našich partnerov, najmä tie krajiny 

v rámci Východného partnerstva, ktoré by čoskoro mohli implementovať prehĺbenú a 

komplexnú zónu voľného obchodu s EÚ, ako aj krajiny Euromed-u; 

 

5. vyjadruje poľutovanie aj nad reálnym poklesom financovania pomoci obchodu, najmä 

v situácii, keď sa to navrhuje súbežne s prudkým znížením finančných prostriedkov pre 

nástroj financovania rozvojovej spolupráce; 

 

6.  berie na vedomie výrazné zvýšenie finančných prostriedkov pre nástroj partnerstva 

(predtým ICI/ICI+), čo zohľadňuje rozšírenú oblasť pôsobnosti tohto nástroja; podporuje 

výrazné financovanie činností zameraných na podporu podnikov EÚ na tretích trhoch; 

víta skutočnosť, že navrhované zdroje pre COSME a nástroj partnerstva by mali umožniť 

pre celý rad aktivít na podporu internacionalizácie MSP, a pripomína význam konečne 

vykonávanej koordinačnej platformy pre MSP od roku 2014; 

 

7.  so záujmom berie na vedomie, že nástroj partnerstva bude financovať rozšírenie 

obchodných centier EÚ v Ázii po dôkladnom prehodnotení existujúcich štruktúr v Číne a 
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Indii a vytvorenie obchodných centier v Južnej Amerike; domnieva sa, že toto obnovené 

financovanie znamená, že Komisia zohľadní všetky poznatky získané z prvých skúseností 

s obchodnými centrami, pokiaľ ide o oslovovanie malých a stredných podnikov, ich 

dopĺňanie sa s existujúcimi verejnými a súkromnými štruktúrami EÚ a členských štátov a 

udržateľnosť týchto projektov; 

 

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že prostriedky predtým dostupné v rámci Prípravnej 

akcie — Príležitosti na internacionalizáciu malých a stredných podnikov (MSP) sa 

rozdelili do rôznych riadkov, a to v čase hospodárskej krízy, keď je medzinárodný 

obchod pre MSP jedinou cestou, ako ju prekonať; 

 

9.  domnieva sa, že zníženie ročného stropu pre možné využitie Európskeho fondu na 

prispôsobenie sa globalizácii na roky 2014 – 2020 by mohlo ovplyvniť jeho účinnosť, 

najmä ak sa rozsah príjemcov EGF rozšíril v očakávaní možných negatívnych sociálnych 

vplyvov budúcej liberalizácie obchodu zo strany Únie; 

10.  podporuje predĺženie prípravnej akcie „Inovatívni podnikatelia Euromed-u za zmenu“ o 

tretí rok, t. j. do roku 2014 pod podmienkou, že finančné prostriedky sa použijú na 

podporu udržateľného hospodárskeho rozvoja, prehĺbenie regionálnej spolupráce, 

zníženie miery nezamestnanosti a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva ako celku; 

 

11.  považuje za nevyhnutné vytvoriť osobitné fondy ako súčasť medzinárodných colných 

nástrojov s cieľom bojovať proti falšovaniu a pirátstvu, čo je rastúci problém, ktorý 

ohrozuje zákonný obchod, zdravie spotrebiteľov a investície podnikateľov; 

 

12.  považuje za potrebné zvýšiť sumu vyčlenenú MOP na presadzovanie lepších pracovných 

noriem, ktoré sa požadujú v obchodných dohodách s tretími krajinami, čo je kľúčový 

prvok na zabezpečenie toho, aby obchod prinášal ľuďom prosperitu; 

 

13.  vyjadruje znepokojenie nad schopnosťou Parlamentu a občianskej spoločnosti 

zodpovedajúcim spôsobom sledovať rastúcu zložitosť a šírenie dvojstranných 

obchodných rokovaní EÚ, a preto zdôrazňuje potrebu zriadiť pilotný projekt na 

vytvorenie zastrešujúcej organizácie (Trade Watch), ktorý by systematicky 

zhromažďoval spoločne všetky nezávislé analytické poznatky, ktoré poslanci potrebujú 

na uplatňovanie výsady Parlamentu udeliť rýchly a informovaný súhlas s obchodnými 

zmluvami EÚ; domnieva sa, že toto je teraz obzvlášť dôležité, aby Parlament mohol 

sledovať rokovania medzi EÚ a USA o dohode, ktorá bude jednou z najvýznamnejších 

obchodných dohôd vo svete s mnohými dôsledkami pre všetky odvetvia a ktorá si preto 

vyžaduje verejnú kontrolu; 
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