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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1.  glæder sig i en kontekst med knappe ressourcer over forslaget om at forhøje både 

betalings- og forpligtelsesbevillingerne til en række centrale budgetposter i afsnittet om 

handelspolitik i Kommissionens budget; er dog bekymret for, at disse beskedne 

forhøjelser eventuelt ikke vil være store nok til at sikre, at Kommissionen har kapacitet til 

at kunne klare sin stadig mere omfattende bilaterale forhandlingsdagsorden, herunder 

frihandelsaftaler med USA og Japan, til at anvende EU's handelsforsvarsinstrumenter 

effektivt og til at gøre sit yderste for at understøtte det multilaterale handelssystem ved at 

udarbejde nye forslag og tage konkrete initiativer; 

 

2.  påpeger, at denne beskedne stigning i budgetposten for EU's handelspolitik bør suppleres 

med tilstrækkelige ressourcer og omfordeling af personale i Kommissionen; glæder sig 

over forslaget om en betydelig forøgelse af det personale, der arbejder med 

handelsrelaterede sager i EU's delegationer, hvilket burde understøtte EU's 

handelsmæssige og økonomiske indflydelse i tredjelande; 

 

3.  henstiller, at de øgede ressourcer i afsnittet om handelspolitik i Kommissionens budget til 

dels bruges til at hjælpe med til at opbygge Parlamentets og civilsamfundets kapacitet til 

på passende vis at overvåge EU's bilaterale handelsforhandlingers tiltagende kompleksitet 

og hurtigt stigende antal; 

 

4.  beklager det bratte fald i forpligtelsesbevillingerne til instrumentet for makrofinansiel 

bistand og det europæiske naboskabsinstrument (ENI), da dette kunne undergrave EU’s 

kapacitet til at stabilisere og bistå sine nabolande, herunder de nabolande, med hvilke det 

forhandler om indgåelse af vidtgående og brede frihandelsaftaler; mener, at ENI-midlerne 

på grund af deres begrænsninger bør fokusere på handelsrelateret teknisk støtte og 

bistand til vores partnere, navnlig til de lande i østpartnerskabet, som formentlig snart vil 

gennemføre de vidtgående og brede frihandelsaftaler, der er afsluttet med EU og 

Euromedlandene; 

 

5. beklager også det reelle fald i bevillingerne til handelsstøtte, navnlig eftersom dette 

foreslås parallelt med et brat fald i støtten til instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde; 

 

6.  noterer sig den væsentlige forhøjelse af bevillingerne til partnerskabsinstrumentet 

(tidligere finansieringsinstrumentet for samarbejdet med industrialiserede lande og andre 

højindkomstlande og -territorier (ICI/ICI+)), som afspejler det udvidede 

anvendelsesområde for dette instrument; støtter opførelsen af betydelige bevillinger til 

aktiviteter til støtte for EU-virksomheder på tredjelandes markeder; glæder sig over, at de 

foreslåede midler til COSME og partnerskabsinstrumentet skulle gøre det muligt at 

gennemføre en lang række aktiviteter til støtte for internationaliseringen af SMV'er, og 

erindrer om betydningen af endeligt at få iværksat koordineringsplatformen for SMV'er 

fra 2014; 
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7.  bemærker med interesse, at partnerskabsinstrumentet vil finansiere udbredelsen af EU-

forretningscentre i Asien, efter en grundig gennemgang af de nuværende strukturer i Kina 

og Indien, og etableringen af et forretningscenter i Latinamerika; mener, at denne 

fornyede finansiering indebærer, at Kommissionen vil tage hensyn til den lære, der er 

draget af de første erfaringer med forretningscentre for så vidt angår bestræbelserne på at 

nå ud til  SMV'er, komplementaritet med eksisterende offentlige og private strukturer i 

EU og medlemsstaterne og sådanne projekters bæredygtighed; 

 

8.  beklager, at midlerne fra den tidligere "forberedende foranstaltning vedrørende 

muligheder for internationalisering af SMV’er" er blevet fordelt på flere forskellige 

poster netop på et tidspunkt med økonomisk krise som i dag, hvor international handel er 

den eneste udvej for mange SMV'er; 

 

9.  mener, at det lavere årlige loft for den mulige udnyttelse af Den Europæiske Fond for 

Tilpasning til Globaliseringen for perioden 2014-2020 kunne påvirke dens effektivitet, 

navnlig eftersom rammerne for, hvem der kan modtage støtte fra fonden, er blevet 

udvidet for at tage højde for de mulige negative sociale konsekvenser af EU's fremtidige 

handelsliberalisering; 

10.  støtter forlængelsen med et tredje år, til ind i 2014, af den forberedende foranstaltning 

"Euromed – Innovative iværksættere for forandring" under forudsætning af, at midlerne 

anvendes til at fremme bæredygtig økonomisk udvikling, øget regionalt samarbejde, 

faldende arbejdsløshed og en højere levestandard for befolkningen som helhed; 

 

11.  mener, at det er nødvendigt at opføre specifikke midler under kapitlet om internationale 

aspekter af told for at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering, som er et 

voksende problem, der truer lovlig handel, forbrugernes sundhed og virksomhedernes 

investeringer; 

 

12.  mener, at det er nødvendigt at øge bevillingen til ILO for at fremme arbejdsretlige 

standarder af højeste kvalitet, sådan som det kræves i handelsaftalerne med tredjelande, 

eftersom dette er et centralt element til sikring af, at handelen skaber velstand for 

befolkningerne; 

 

13. er bekymret for, om Parlamentet og civilsamfundet er i stand til på passende vis at 

overvåge EU's stadig mere komplekse og stadig flere bilaterale handelsforhandlinger, og 

understreger derfor behovet for at iværksætte et pilotprojekt med henblik på at oprette en 

paraplyorganisation (Trade Watch), som systematisk skal indsamle den uafhængige 

analytiske viden, der er nødvendig for, at parlamentsmedlemmerne kan udøve 

Parlamentets beføjelse til hurtigt og på et informeret grundlag at godkende EU's 

handelsaftaler; mener, at dette nu er særlig vigtigt, således at Parlamentet kan overvåge 

forhandlingerne mellem EU og USA om en af de vigtigste handelsaftaler i verden, som vil 

få talrige konsekvenser for alle sektorer og derfor vil kræve offentlig overvågning. 
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