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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 trgovinska politika EU s spodbujanjem odprtih trgov v duhu vzajemnosti in 

spodbujanja gospodarske rasti, zaposlovanja in razvoja prispeva k stabilnosti in blaginji 

EU in tretjih držav; poziva k ustreznemu financiranju, da bo lahko Komisija začela 

izvajati ambiciozen program, določen v strategiji „Trgovina za vse“; 

2. ugotavlja, da se s sklenitvijo vsakega novega prostotrgovinskega sporazuma precej 

zmanjšajo prihodki v proračun lastnih sredstev Unije;  poziva Komisijo, naj pripravi 

natančno oceno izgube pričakovanih prihodkov za vsakega od treh prostotrgovinskih 

sporazumov, o katerih potekajo pogajanja, in naj jasno navede, kakšno proračunsko 

prestukturiranje je treba sprejeti, da bi nadomestili izgubljene zneske; poziva Komisijo, 

naj pripravi predloge o predvidenem prispevku mednarodne trgovine za 

prestrukturiranje proračuna in lastnih sredstev Unije; 

3. verjame, da je migracijska in begunska kriza pokazala velike pomanjkljivosti pri 

doslednosti ukrepanja EU v vzhodni in južni soseščini ter v podsaharski Afriki; poziva 

Komisijo, naj revizijo večletnega finančnega okvira izkoristi kot priložnost, da začne 

korenito reformo strategije politik za partnerje EU, da bi povečala usklajenost politik za 

razvoj in učinkovito obravnavala vzroke za migracijo; poudarja, da se financiranja 

programov za blažitev posledic begunske krize ne bi smelo zagotavljati iz sredstev za 

uradno razvojno pomoč; 

4. poudarja, da bi bilo treba osrednjo vlogo malih in srednjih podjetij za gospodarstvo EU 

poudariti v celoviti in dosledni strategiji, ki bi evropskim malim in srednjim podjetjem 

zagotovila ozračje, primerno za poslovanje, ter spodbujala njihove priložnosti za 

mednarodno trgovino in nalože;  v zvezi s tem poziva Komisijo, naj za mala in srednja 

podjetja pripravi posebne in jasne priročnike o priložnostih in prednostih vseh 

trgovinskih sporazumov, ki jih sklene EU; ponovno poziva Komisijo, naj oceni in 

izboljša učinkovitost in uspešnost različnih pobud v okviru instrumenta partnerstva, ki 

podpira internacionalizacijo malih in srednjih podjetij, v odnosu do zasebnih pobud in 

pobud držav članic, pa tudi drugih instrumentov za financiranje EU, ki podpirajo mala 

in srednja podjetja, na primer COSME, da bi zagotovila dopolnjevanje in evropsko 

dodano vrednost; 

5. je seznanjen z vedno večjo uporabo jamstev in finančnih instrumentov izven proračuna 

EU za odzivanje na številne krize, in to kljub proračunskim omejitvam; obžaluje 

številne reze v razdelku 4, katerih namen je zagotoviti sredstva za novoustanovljena 

jamstvena sklada za Sirijo in Afriko ter za pomoč Turčiji; vztraja, da morajo vsi 

instrumenti za financiranje upoštevati oblikovana merila za učinkovitost pomoči, na 

primer o lastništvu in prilagoditvah, ostati izjema in se morebiti vključiti v proračun, s 

čimer bi zagotovili demokratično odgovornost;   

6. opozarja, da je raven neporavnanih obveznosti v razdelku IV, ki se je od leta 2010 

nenehno povečevala, leta 2015 dosegla doslej najvišjo vrednost;  poudarja, da mora biti 

v razdelku IV na voljo zadostna raven plačil glede na obveznosti, saj bi tako preprečili, 
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da bi v prihodnje ponovno prišlo do nevzdržne ravni neporavnanih obveznosti; poziva 

Svet, naj poveča zgornje meje za plačila, da bi preprečili novo plačilno krizo ob koncu 

sedanjega večletnega finančnega okvira; poudarja, da bi bilo treba glede na zelo tesne 

zgornje meje v večletnem finančnem okviru učinkovito preprečiti vsakršno izgubo 

razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti; zato poziva, naj se sredstva za prevzem 

obveznosti, preklicana zaradi delnega izvrševanja ali neizvrševanja, v proračunu EU 

ponovno dodelijo v namene, ki jih določita Parlament in Svet v okviru proračunskega 

postopka; 

7. meni, da je evropski jamstveni sklad za zunanje ukrepe učinkovit in uspešen mehanizem 

za oblikovanje rezervacij za tveganja, povezana z dajanjem posojil EU v tretjih državah; 

poziva, naj se da na voljo več posojil za podporo malim in srednjim podjetjem ter za 

razvoj socialne in ekonomske infrastrukture v regijah, na katere je migracijska in 

begunska kriza najbolj vplivala, saj bi tako pomagali pri obvladovanju migracij; poziva 

predvsem, naj se pri tem pristopu uporabijo izkušnje s področja pravične trgovine, prav 

tako pa naj se okrepijo ustrezne strukture in načela; 

8. poudarja, da se mora pomembna podpora v okviru mehanizma makrofinančne pomoči 

EU za partnerske države, ki se soočajo z resnimi gospodarskimi težavami, odražati v 

proračunu EU; 

9. poziva k zagotovitvi zadostnih sredstev v razdelku 5, da bi lahko opravili predhodne, 

vmesne in naknadne ocene trgovinskih sporazumov, izboljšali njihovo kakovost in 

učinkovitost s pregledom uporabljene metodologije ter poskrbeli, da se bodo obveznosti 

EU in njenih trgovinskih partneric v celoti izvajale in uveljavljale. 
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