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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1.  poudarja, da bi bilo treba za proračunske vrstice, povezane s trgovino, nameniti ustrezne 

odobritve, da bi lahko Komisija uspešno in učinkovito izvajala svoj ambiciozen 

trgovinski načrt, namenjen ustvarjanju rasti in delovnih mest po Evropi ter doseganju 

širših mednarodnih ciljev Unije, pa tudi okrepila svoja prizadevanja pri spremljanju 

izvajanja in učinkov trgovinskih sporazumov; 

2.  poudarja, da bi morala Unija okrepiti svoja prizadevanja pri spremljanju izvajanja in 

posledic trgovinskih sporazumov, ki jih je Unija podpisala ali se o njih trenutno pogaja; 

poziva, naj se zadostna sredstva namenijo za predhodno, vmesno in naknadno oceno 

trgovinskih sporazumov, da bi ovrednotili njihov učinek na gospodarstvo EU in njenih 

partnerskih držav ter zagotovili, da se obveznosti, ki so jih sprejeli trgovinski partnerji, 

v celoti izvajajo in uveljavljajo;  

3.  pozdravlja vedno večjo vlogo nevladnih organizacij pri oblikovanju javnega mnenja o 

trgovinskih vprašanjih; poudarja, da je potrebna učinkovita komunikacijska strategija 

Unije za obveščanje državljanov ter boljše sodelovanje z njimi in z organizacijami 

civilne družbe, ki so dejavne pri trgovinskih vprašanjih; 

4.  pozdravlja rahlo povečanje obveznosti pri instrumentu za makrofinančno pomoč in 

evropskem instrumentu sosedstva; vendar je zaskrbljen, da to povečanje ne bo 

zadostovalo za kritje potreb v vzhodnem in južnem sosedstvu, vključno z morebitnimi 

nadaljnjimi programi pomoči za Ukrajino; 

5.  poudarja, da bo za izvajanje sporazuma o olajševanju trgovine, sklenjenega na 

9. ministrski konferenci STO, potrebna večja finančna pomoč za najmanj razvite države 

in države v razvoju; poudarja, da so potrebna usklajena prizadevanja med Komisijo in 

državami članicami v zvezi z mednarodnimi finančnimi institucijami, da bi se izognili 

zmanjšanim odobritvam za pomoč za trgovino in mnogostranske pobude ter 

nepravilnostim pri sodelovanju z nekaterimi partnerji, ki vodi k zmanjšanju 

učinkovitosti pri porabi, ter zagotovili, da sporazum o olajšanju trgovine deluje v korist 

razvoja;  

6.  opominja, da je Parlament leta 2009 v proračunski vrstici, namenjeni financiranju 

projektov na področju zunanje trgovine, uvedel dodatna sredstva v višini 1 milijona 

EUR posebej za ukrepe v zvezi s pravično trgovino, in poziva Komisijo, naj znova 

razmisli o ponovni uvedbi te vrstice za leto 2016, da bi financirali ukrepe v zvezi s 

pravično trgovino, kot je opredeljeno v Sporočilu Komisije z dne 5. maja 20091; 

7.  je seznanjen z zmernim povečanjem odobritev za instrument partnerstva; opominja na 

programski cilj spodbujanja mednarodne trgovine in naložbenih priložnosti evropskih 

MSP; poudarja pomen tehnične podpore za MSP, s katero bi jim pomagali, da postanejo 

bolj mednarodna; poziva Komisijo, naj oceni in izboljša obstoječa orodja v zvezi z 
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njihovo učinkovitostjo in uspešnostjo ter naj zagotovi zadostne kontrole in nadzor nad 

vsemi dejavnostmi, kot so evropski poslovni centri, da bi razvila bolj povezan pristop, 

ob tem pa upoštevala tudi obstoječe zasebne pobude;  
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