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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει πως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβει υπόψη τις 
προτεραιότητες που ορίζονται στην κοινή εμπορική πολιτική ως μέρος της 
στρατηγικής ΕΕ2020· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μέρος της
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Τίτλου 20 - Εμπόριο του τμήματος ΙΙΙ του
προϋπολογισμού 2014 της ΕΕ για την αναθεώρηση της στρατηγικής για την εμπορική 
πολιτική της ΕΕ, στην περίπτωση που η αναθεώρηση δεν πραγματοποιηθεί το 2013·

2. υπενθυμίζει τις ανανεωθείσες δεσμεύσεις της ΕΕ για προώθηση της διεθνοποίησης 
και ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ· αναγνωρίζει ότι χρειάζεται αύξηση της απόδοσης 
των υφισταμένων εργαλείων στον τομέα αυτό και ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμοστεί σύντομα το Πιλοτικό Πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων·

3. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας πρέπει να συνεχίσει να παρέχει επαρκή
τεχνική υποστήριξη σε σχέση με το εμπόριο και βοήθεια προς τους εταίρους μας, και 
ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που πρόκειται να υπογράψουν
ή να συνάψουν συνεκτικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων εμπορικών 
συναλλαγών με την ΕΕ·

4. πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθούν περισσότεροι πόροι για την εξασφάλιση της 
ικανότητας της Επιτροπής να διαπραγματευθεί, να ελέγχει και να μεταφράζει τις 
εμπορικές συμφωνίες της το συντομότερο δυνατόν γρηγορότερα· επισημαίνει ότι η 
αύξηση αυτή είναι ακόμη πιο ζωτικής σημασίας στο βαθμό που η διμερής ατζέντα της 
ΕΕ έχει επεκταθεί πρόσφατα σε περαιτέρω βασικές διμερείς εμπορικές 
διαπραγματεύσεις (π.χ. με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία), που λόγω της φιλοδοξίας και 
των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη της ΕΕ αξίζουν την διάθεση αυξημένων 
πόρων στην Επιτροπή·

5. προειδοποιεί ότι οι στόχοι της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπορικής περιεκτικότητας 
και της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και σταθερότητας πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στις θέσεις του προϋπολογισμού για προγράμματα όπως Βοήθεια 
για το Εμπόριο, το χρηματοδοτικό Μέσο για την εταιρική σχέση και το Μέσο για 
μακροοικονομική ενίσχυση· αντιτίθεται ως εκ τούτου στη μείωση των πόρων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση.


