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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi bilo treba v proračunu Evropske unije upoštevati prednostne naloge, 
opredeljene za skupno trgovinsko politiko v okviru strategije EU 2020; poziva Komisijo, 
naj del sredstev v naslovu 20 – „Trgovina“ v oddelku III proračuna EU za leto 2014 
porabi za revizijo strategije trgovinske politike EU, če ta ne bo opravljena v letu 2013;

2. spominja, da se je EU ponovno zavezala, da bo spodbujala internacionalizacijo in 
konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij; se zaveda, da je treba povečati 
učinkovitost obstoječih orodij na tem področju, in zahteva od Komisije, naj čim prej 
izvede pilotni projekt za vzpostavitev platforme za internacionalizacijo podjetij;

3. poudarja, da je treba v okviru evropske sosedske politike še naprej zagotavljati ustrezno s 
trgovino povezano tehnično pomoč in podporo partnerjem, zlasti državam vzhodnega 
partnerstva, ki bodo sklenile poglobljene in celovite sporazume o prosti trgovini z EU;

4. je prepričan, da je treba zagotoviti več sredstev, da bo lahko Komisija na pogajanjih čim 
prej dosegla dogovor o trgovinskih sporazumih, jih preverila in prevedla; ugotavlja, da je 
povečanje še toliko bolj potrebno, saj se je bilateralni program EU nedavno razširil, tako
da vključuje nadaljnja ključna dvostranska trgovinska pogajanja (npr. z ZDA in 
Japonsko), katerih cilji in priložnosti za rast v EU upravičujejo dodelitev dodatnih 
sredstev Komisiji;

5. opozarja, da se morajo, ko gre za izboljševanje trgovinske vključenosti ter spodbujanje 
mednarodnega gospodarskega sodelovanja in stabilnosti, cilji EU odražati v proračunskih 
sredstvih za pomoč trgovini, instrument za partnerstvo in instrument za makrofinančno 
pomoč; zato nasprotuje zmanjšanju sredstev za Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji.


