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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že rozpočet Evropské unie by měl zohledňovat priority stanovené ve strategii 
EU 2020 pro společnou obchodní politiku; vyzývá Komisi, aby použila část finančních 
zdrojů z hlavy 20 – Obchod, oddílu III rozpočtu EU na rok 2014 pro účely přezkoumání 
strategie obchodní politiky EU, pokud k němu nedojde v roce 2013;

2. připomíná obnovené závazky EU týkající se podpory vstupu malých a středních podniků 
na mezinárodní trhy a jejich konkurenceschopnosti; uznává potřebu zvýšit účinnost 
stávajících nástrojů v této oblasti a požaduje, aby Komise brzy realizovala pilotní projekt 
zaměřený na vytvoření prostoru vhodného k internacionalizaci podnikání; 

3. zdůrazňuje, že evropská politika sousedství by měla našim partnerům i nadále poskytovat 
přiměřenou technickou podporu a pomoc související s obchodem, a to především těm 
zemím Východního partnerství, které se chystají podepsat či uzavřít prohloubenou
a komplexní dohodu o volném trhu s EU;

4. domnívá se, že zvýšené prostředky by měly sloužit k zajištění schopnosti Komise 
vyjednávat, kontrolovat a překládat jejich obchodní dohody co nejrychleji; poukazuje na 
to, že toto navýšení je o to zásadnější, protože dvoustranná jednání EU byla nedávno 
rozšířena o významná dvoustranná obchodní jednání se vzdálenějšími zeměmi (např.
s USA a Japonskem), jejichž ambice a potenciál pro růst EU si zaslouží přidělení více 
prostředků Komisi;

5. upozorňuje, že cíle EU, které spočívají v zapojení více stran do obchodu a v posílení 
mezinárodní hospodářské spolupráce a stability, se musí odrazit v přídělech rozpočtových 
prostředků pro pomoc na podporu obchodu, nástroj partnerství a nástroj makrofinanční 
pomoci; a proto odmítá snižování přidělených prostředků Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci.


