
PA\930346DA.doc PE506.365v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2013/2017(BUD)

27.3.2013

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel

til Budgetudvalget

om budget 2014 - mandat for trepartsmødet
(2013/2017(BUD))

Ordfører for udtalelse: Peter Šťastný



PE506.365v01-00 2/3 PA\930346DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\930346DA.doc 3/3 PE506.365v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at EU-budgettet bør afspejle de prioriteringer, der er fastsat for den fælles 
handelspolitik som led i Europa 2020-strategien; opfordrer Kommissionen til at afsætte en 
del af bevillingerne under afsnit 20 – Handel – sektion III i EU-budgettet for 2014 til 
revisionen af EU’s handelspolitiske strategi, såfremt revisionen ikke er afsluttet i 2013;

2. erindrer om EU's fornyede tilsagn om at ville fremme de små og mellemstore virksomheders 
tilstedeværelse på de internationale markeder og deres konkurrenceevne; anerkender behovet 
for at øge effektiviteten af de eksisterende redskaber på dette område og anmoder 
Kommissionen om en hurtig gennemførelse af det pilotprojekt, der har til formål at skabe en 
platform for virksomhedernes tilstedeværelse på de internationale markeder;

3. understreger, at den europæiske naboskabspolitik fortsat bør yde tilstrækkelig 
handelsrelateret teknisk støtte og bistand til vores partnere, navnlig til de lande i det østlige 
partnerskab, som skal til at underskrive eller indgå vidtgående og brede frihandelsaftaler med 
EU;

4. mener, at der bør stilles yderligere ressourcer til rådighed for at sikre Kommissionens 
kapacitet til at forhandle, kontrollere og gennemføre dens handelsaftaler så hurtigt som 
muligt; bemærker, at disse yderligere ressourcer er så meget desto mere afgørende, da EU’s 
bilaterale dagsorden for nylig er blevet udvidet til at omfatte yderligere centrale bilaterale 
handelsforhandlinger (med f.eks. USA og Japan), hvis ambitioner og potentiale for vækst i 
EU fortjener flere ressourcer til Kommissionen;

5. advarer om, at EU's målsætninger om at støtte inddragelsen af alle lande i handelssystemet og 
om at fremme internationalt økonomisk samarbejde og stabilitet skal afspejles i bevillingerne 
til programmer som bistand til handel, partnerskabsinstrumentet og instrumentet for 
makrofinansiel bistand; er følgelig imod at nedskære bevillingen til Globaliseringsfonden.


