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Utskottet för internationell handel uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionens budget bör beakta de 
prioriteringar som fastställts för den gemensamma handelspolitiken som en del av 
Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda delar av 
finansieringen enligt avdelning 20 – handel i avsnitt III i EU:s budget för 2014 för 
översynen av EU:s handelspolitiska strategi, om översynen inte genomförts under 
2013.

2. Europaparlamentet påminner om EU:s förnyade åtagande att främja de små och 
medelstora företagens internationalisering och konkurrenskraft. Parlamentet inser 
behovet av att öka befintliga verktygs effektivitet inom detta område och begär att 
kommissionen snabbt genomför det pilotprojekt som syftar till att skapa en plattform 
för internationaliseringen företag.

3. Europaparlamentet betonar att den europeiska grannskapspolitiken bör fortsätta att 
erbjuda lämpligt handelsrelaterad tekniskt stöd och bistånd till våra partner, i 
synnerhet de länder inom det östliga partnerskapet som är i färd att skriva under eller 
sluta djupgående och omfattande frihandelsavtal med EU.

4. Europaparlamentet anser att ökade resurser bör ges för att säkra kommissionens 
förmåga att förhandla om, kontrollera och översätta sina handelsavtal så fort som 
möjligt. Parlamentet noterar att denna ökning är särskilt viktig eftersom EU:s 
bilaterala agenda nyligen har utökats till att omfatta ytterligare centrala bilaterala 
handelsförhandlingar (till exempel Förenta staterna och Japan) vars ambitioner och 
potentialer för tillväxt i EU motiverar att kommissionen tilldelas mer resurser.

5. Europaparlamentet framhåller att EU:s mål att för att förbättra möjligheterna för alla 
att bedriva handel och att främja internationellt ekonomiskt samarbete och stabilitet 
måste återspeglas i budgetanslagen för Aid for Trade, det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet och instrumentet för makrofinansiellt stöd. Parlamentet 
motsätter sig därför en minskning av budgetanslaget från Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter.


