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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că bugetul Uniunii Europene ar trebui să țină cont de prioritățile definite pentru 
politica comercială comună în cadrul Strategiei Europa 2020; solicită Comisiei să utilizeze 
o parte din fondurile de la titlul 20 - „Comerț” din secțiunea III a bugetului UE pe 2014 
pentru revizuirea strategiei comerciale a UE, în cazul în care revizuirea nu are loc în 2013;

2. reamintește angajamentele reînnoite ale UE de a promova internaționalizarea și 
competitivitatea IMM-urilor; recunoaște necesitatea de a spori eficiența instrumentelor 
existente din acest domeniu și solicită Comisiei să pună rapid în aplicare proiectul-pilot ce 
vizează crearea unei platforme pentru internaționalizarea întreprinderilor;

3. subliniază că politica europeană de vecinătate ar trebui să acorde în continuare 
partenerilor noștri un sprijin și o asistență tehnică adecvată în domeniul comercial, în 
special țărilor din Parteneriatul estic care sunt pe punctul de a semna sau a încheia 
acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu UE;

4. consideră că ar trebui puse la dispoziție mai multe resurse pentru a asigura capacitatea 
Comisiei de a negocia, de a verifica și de a traduce acordurile sale comerciale cât mai 
curând posibil; remarcă faptul că această majorare este cu atât mai importantă, cu cât 
agenda bilaterală a UE a fost extinsă recent pentru a include alte negocieri comerciale 
bilaterale esențiale (de exemplu, cu SUA și Japonia), ale căror anvergură și potențial 
pentru creșterea economică din UE justifică alocarea mai multor resurse către Comisie;

5. atrage atenția asupra faptului că obiectivele UE privind sporirea incluziunii comerciale și 
consolidarea cooperării și stabilității economice internaționale trebuie să se reflecte în 
creditele bugetare alocate pentru ajutorul pentru comerț, instrumentul de parteneriat și 
instrumentul de asistență macrofinanciară; se opune, prin urmare, scăderii nivelului 
creditelor alocate Fondului european de ajustare la globalizare.


