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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че в бюджета на Европейския съюз следва да се вземат под 
внимание приоритетите, определени за общата търговска политика като част от 
стратегията „ЕС 2020 г.“; призовава Комисията да използва част от 
финансирането, съгласно дял 20 -Търговия от раздел III от бюджета на 
Европейския съюз за 2014 г., за преразглеждане на стратегията в областта на 
търговската политика на Европейския съюз, ако прегледът не е направен през 
2013 г.;

2. припомня подновените ангажименти на ЕС за насърчаване на 
интернационализацията и конкурентоспособността на МСП; признава 
необходимостта от повишаване на ефективността на съществуващите 
инструменти в тази област и изисква бързото изпълнение на пилотния проект от 
страна на Комисията, целящ създаването на платформа за интернационализация 
на предприятията;

3. подчертава, че европейската политика за съседство трябва да продължи да 
осигурява на нашите партньори адекватна техническа помощ и подкрепа, 
обвързани с търговията, особено на тези държави от Източното партньорство, 
които са на път да подпишат или да сключат задълбочени и всеобхватни 
споразумения за свободна търговия с Европейския съюз;

4. Счита, че следва възможно най-бързо да бъдат предоставени по-големи ресурси, 
с които да се гарантира капацитетът на Комисията за водене на преговори, за 
извършване на проверки и за превод на търговските й споразумения; отбелязва, 
че това увеличение придобива още по-съществено значение поради 
неотдавнашното разширение на обхвата на двустранната програма на 
Европейския съюз с оглед включването на  допълнителни двустранни търговски 
преговори (напр. САЩ и Япония), чиито амбиции и потенциал за растежа на 
Европейския съюз, заслужават отпускането на повече ресурси на Комисията;

5. предупреждава, че целите на ЕС за по-голямо приобщаване на търговията и 
засилване на международното икономическо сътрудничество и стабилност 
трябва да бъдат отразени в бюджетните средства, отпускани на програми като 
програмата за подпомагане на търговията, Европейския инструмент за съседство 
и партньорство и Инструмента за макрофинансова помощ; противопоставя 
следователно намаляването на средствата, отпускани от Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията. 


