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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió költségvetésének figyelembe kell vennie az 
Európa 2020 stratégia részeként a közös kereskedelempolitika számára megállapított 
prioritásokat; felszólítja a Bizottságot, hogy a 2014. évi uniós költségvetés III. 
szakaszának 20. címe (Kereskedelem) alatt rendelkezésre álló pénzeszközök egy 
részét használja fel az uniós kereskedelempolitikai stratégia felülvizsgálatára, 
amennyiben a felülvizsgálat nem történik meg 2013-ban;

2. emlékeztet a kkv-k nemzetközivé válásának és versenyképességének előmozdítása 
iránti megújított uniós kötelezettségvállalásokra; elismeri, hogy javítani kell az e 
területen meglévő eszközök hatékonyságát és kéri a Bizottságtól a vállalkozások 
nemzetközivé válását elősegítő platform létrehozását célzó kísérleti projekt gyors 
végrehajtását;

3. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitikának továbbra is megfelelő 
technikai támogatást és segítségnyújtást kell biztosítania partnereink számára a 
kereskedelem terén, különösen a keleti partnerség azon országai részére, melyek a
közeljövőben mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást írnak alá vagy 
kötnek meg az EU-val;

4. úgy véli, hogy több forrást kell előirányozni annak biztosítására, hogy a Bizottság a 
lehető legrövidebb idő alatt megtárgyalhassa, ellenőrizhesse és lefordíthassa 
kereskedelmi megállapodásait; megjegyzi, hogy ez a növelés azért is létfontosságú, 
mert az EU kétoldalú menetrendjét nemrégiben további kulcsfontosságú (pl. az 
Egyesült Államokkal és Japánnal való) kereskedelmi tárgyalásokkal bővítették, 
melyek hordereje és az uniós növekedésre gyakorolt potenciálja több forrás 
előirányozását teszi indokolttá a Bizottság számára;

5. figyelmeztet rá, hogy a piaci integráció elősegítésével, valamint a nemzetközi
gazdasági együttműködés és stabilitás előmozdításával kapcsolatos uniós 
célkitűzéseknek tükröződniük kell olyan programok költségvetésében, mint a 
kereskedelemösztönző támogatás, a szomszédsági és partnerségi eszköz és a 
makroszintű pénzügyi támogatás eszköze; ezért ellenzi az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap előirányzatainak csökkentését.


