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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że w budżecie Unii Europejskiej należy uwzględnić priorytety zdefiniowane 
dla wspólnej polityki handlowej jako część strategii UE 2020; wzywa Komisję do 
przeznaczenia części środków z tytułu 20 (handel) sekcji 3 budżetu UE na rok 2014 na 
przegląd strategii UE w zakresie polityki handlowej, jeżeli przeglądu tego nie 
przeprowadzi się w roku 2013;

2. przypomina o odnowionym zobowiązaniu UE do promocji nadawania międzynarodowego 
wymiaru małym i średnim przedsiębiorstwom oraz zwiększania ich konkurencyjności; 
dostrzega potrzebę poprawienia skuteczności dostępnych narzędzi w tej dziedzinie i 
domaga się od Komisji szybkiego wdrożenia projektu pilotażowego mającego na celu 
utworzenie platformy na rzecz internacjonalizacji biznesu;

3. podkreśla, że w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa w dalszym ciągu należy 
zapewniać odpowiednie wsparcie techniczne związane z handlem oraz udzielać pomocy 
naszym partnerom, a zwłaszcza tym krajom z Partnerstwa Wschodniego, które zamierzają 
podpisać lub zawrzeć szczegółowe i kompleksowe umowy o wolnym handlu z UE;

4. uważa, że Komisja powinna otrzymać większe środki, aby była w stanie prowadzić 
negocjacje w sprawie umów handlowych oraz jak najszybciej sprawdzać je oraz 
dokonywać ich tłumaczeń; zwraca uwagę, że podwyższenie dostępnych środków jest tym 
ważniejsze, że program działań dwustronnych UE rozszerzono ostatnio na ważne 
dwustronne negocjacje handlowe (np. z USA i Japonią), których cele i potencjał w 
odniesieniu do wzrostu gospodarczego w UE uzasadniają przyznanie Komisji większych 
zasobów;

5. ostrzega, że cele UE w zakresie zwiększenia otwartości handlu i wspierania 
międzynarodowej współpracy i stabilności gospodarczej muszą być uwzględnione w 
wysokości środków budżetowych przeznaczanych na pomoc na rzecz wymiany 
handlowej, instrument partnerstwa i instrument pomocy makrofinansowej; sprzeciwia się 
wobec tego obniżeniu środków na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.


