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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que o orçamento da União Europeia deverá ter em conta as prioridades definidas 
para a política comercial comum enquanto parte da Estratégia UE 2020; insta a Comissão 
para que utilize parte do financiamento, ao abrigo do Título 20 - Comércio da Secção III do 
orçamento da UE para 2014, na revisão da estratégia em matéria de política comercial da UE, 
caso a revisão não seja feita em 2013;

2. Recorda os reiterados compromissos da UE de promover a internacionalização e a 
competitividade das PME; reconhece a necessidade de aumentar a eficiência dos 
instrumentos existentes nesse domínio e exige à Comissão a rápida execução do projeto-
piloto que visa a criação de uma plataforma de internacionalização empresarial;

3. Salienta que a Política Europeia de Vizinhança deve continuar a proporcionar aos parceiros 
da UE um adequado apoio e assistência técnica relativamente ao comércio, sobretudo no caso 
dos países da Parceria Oriental que estão prestes a assinar ou a concluir acordos de comércio 
livre profundos e abrangentes com a UE;

4. Entende que devem ser disponibilizados recursos acrescidos que assegurem a capacidade 
da Comissão para negociar, controlar e traduzir os seus acordos comerciais o mais rápido 
possível; observa que este aumento é ainda mais essencial uma vez que a agenda bilateral 
da UE se alargou recentemente a novas e fulcrais negociações comerciais bilaterais (por 
exemplo, Estados Unidos e Japão) e a ambição e o potencial para o crescimento da UE 
destas negociações justificam a afetação de mais recursos à Comissão;

5. Chama a atenção para o facto de os objetivos da UE em matéria de reforço da inclusão 
comercial e da cooperação e estabilidade económicas internacionais deverem refletir-se 
nas dotações orçamentais da Ajuda ao Comércio, do Instrumento de Parceria e do 
Instrumento de Assistência Macrofinanceira; opõe-se, por conseguinte, à redução da 
dotação do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização.


