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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat in de begroting van de Europese Unie rekening moet worden gehouden 
met de prioriteiten zoals geformuleerd voor het gemeenschappelijk handelsbeleid in 
het kader van de EU 2020-strategie; verzoekt de Commissie een deel van de 
financiering uit hoofde van Titel 20 (Handel), afdeling III van de EU-begroting 2014 
te besteden aan de herziening van de strategie van het EU-handelsbeleid, als de 
herziening niet in 2013 plaatsvindt;

2. herinnert aan de hernieuwde toezeggingen van de EU om de internationalisering en 
het concurrentievermogen van kmo's te bevorderen; erkent dat de doelmatigheid van 
de bestaande instrumenten op dit gebied moet worden verbeterd, en verzoekt de 
Commissie om het proefproject ter oprichting van een platform voor de 
internationalisering van bedrijven spoedig te lanceren;

3. beklemtoont dat er in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid nog steeds 
passende technische steun en bijstand op het gebied van handel moet worden verstrekt 
aan onze partnerlanden, met name aan de landen van het oostelijk partnerschap die op 
het punt staan verregaande en alomvattende vrijhandelsovereenkomsten met de EU te 
ondertekenen of te sluiten;

4. is van mening dat er meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld, zodat de 
Commissie haar handelsovereenkomsten zo spoedig mogelijk kan sluiten, toetsen en 
omzetten; wijst erop dat het des te belangrijker is om de middelen te versterken nu er 
nieuwe belangrijke bilaterale handelsbesprekingen (bijv. met de VS en Japan) op de 
bilaterale agenda van de EU staan waarvoor, dankzij hun mogelijke bijdrage tot de 
groei van de EU, meer middelen aan de Commissie zouden moeten worden 
toegewezen; 

5. waarschuwt ervoor dat de EU-doelstellingen om de op integratie gerichte handel, de 
internationale economische samenwerking en stabiliteit te bevorderen, moeten worden 
nagestreefd bij de toewijzing van middelen voor Aid for Trade ("Hulp voor handel"), 
het partnerschapsinstrument, het instrument inzake macrofinanciële bijstand (MFB); is 
er dus tegen gekant dat er minder middelen worden ingezet voor het Europees fonds 
voor aanpassing aan de globalisering.


