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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że jedynie 13% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Unii prowadzi 
działalność handlową i inwestycyjną w państwach nienależących do Unii; popiera 
inicjatywę Komisji przedstawioną w komunikacie zatytułowanym „Małe 
przedsiębiorstwo, wielki świat”, mającą na celu promowanie umiędzynarodowienia MŚP 
zgodnie z programem z 2008 r. „Small Business Act”;

2. podkreśla, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) europejskie są szczególnie dotknięte 
światowym kryzysem gospodarczym i finansowym;

3. przypomina, że MŚP w większym stopniu niż większe przedsiębiorstawa czerpią korzyści 
z umiędzynarodowienia dzięki obcowaniu z najlepszymi praktykami, lepszemu 
wykorzystaniu nadwyżki mocy produkcyjnych, udoskonalonej dostawie materiałów do 
produkcji poprzez przywóz, a tym samym z większej konkurencyjności, co w rezultacie 
prowadzi do tego, że eksportujące MŚP systematycznie osiągają lepsze wyniki niż 
przedsiębiorstwa niezajmujące się wywozem, a ponadto przyczyniają się do osiągnięcia 
większych korzyści koniunkturalnych dla samej gospodarki i dla konsumentów;

4. odrzuca pogląd, zgodnie z którym ochrona unijnych MŚP przed międzynarodową 
konkurencją pomogłaby im w rozwoju i osiąganiu lepszych rezultatów na arenie 
międzynarodowej; wierzy raczej, że UE powinna wspierać pozytywny program 
przynoszący korzyści unijnym MŚP w międzynarodowych negocjacjach, aby ograniczać 
bariery na zasadzie wzajemności w interesie MŚP na całym świecie;

5. jest zdania, że równie ważne jak wspieranie MŚP dążących do umiędzynarodowienia jest 
udzielanie im skutecznej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony 
krajów partnerskich UE; uznaje umiędzynarodowienie i ochronę za dwa nieodłączne 
elementy procesu globalizacji;

6. podkreśla konieczność uczynienia MŚP współuczestnikami przeglądu obecnych ram 
wsparcia; wzywa do większego uczestnictwa MŚP, wraz z Europejską Siecią 
Przedsiębiorczości i europejskimi organizacjami przedsiębiorców, w realizacji tego 
przeglądu;

7. z zadowoleniem przyjmuje propozycję przeprowadzenia procesu przyporządkowywania 
struktur i programów UE i państw członkowskich pod kątem świadczenia usług 
zapewniających wsparcie dla umiędzynarodowienia MŚP; wyraża nadzieję, że ta długo 
oczekiwana inicjatywa zaowocuje działaniami mającymi na celu zapewnienie 
zharmonizowanego podejścia zgodnego z zasadami pomocniczości, efektywności i 
wydajności, aby zapewnić bardziej racjonalny podział zadań między podmiotami 
publicznymi i zapobieganie zwiększaniu biurokracji w administracji; nalega na to, by w 
przypadku każdej inicjatywy UE można było wykazać jej wartość dodaną;



PE485.930v02-00 4/9 AD\904998PL.doc

PL

8. wzywa do tego, aby wsparcie udzielane MŚP było dostosowane do popytu i szczególnych 
potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jako że w skład MŚP wchodzą przedsiębiorstwa o 
bardzo różnych profilach i wymaganiach biznesowych, odzwierciedlających ich wielkość, 
branżę i obszar prowadzonej działalności oraz położenie geograficzne; proponuje w 
związku z tym o ustanowienie sieci łączącej MŚP i duże przedsiębiorstwa europejskie, 
aby MŚP mogły korzystać z wiedzy fachowej, potencjału eksportowego i zdolności 
innowacyjnych dużych przedsiębiorstw;

9. zachęca Komisję, by w trakcie procesu przyporządkowywania zajęła się zagadnieniem, w 
jakim zakresie na ile zalecenia i sugestie zawarte w „Small Buisiness Act” i dotyczące 
uproszczeń administracyjnych zostały rzeczywiście wdrożone; wzywa następnie Komisję 
do przedłożenia projektu wniosku ustawodawczego ustanawiającego wiążące 
zobowiązania państw członkowskich do uproszczenia wszystkich krajowych procedur 
oraz do usunięcia wszelkich form biurokracji dotyczących strategii wspierania 
umiędzynarodowienia MŚP; prosi Komisję o zapewnienie im lepszej ochrony przed 
nieuczciwymi praktykami konkurencji na rynkach równoległych, konsultując się w tym 
celu z europejskimi stowarzyszeniami małych przedsiębiorstw, izbami przemysłowo-
handlowymi oraz innymi właściwymi zainteresowanymi podmiotami; uznaje, że 
propozycję tą należy złożyć przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw 
członkowskich, szczególnie w obszarze środków indywidualnego wsparcia dla 
przedsiębiorstw;

10. uważa, że bardziej obszerny internetowy portal informacyjny i lepsza znajomość 
programów wsparcia mogłyby umożliwić istotne zwiększenie liczby unijnych MŚP 
aktywnych na rynku międzynarodowym, zwłaszcza jeśli środkom tym będzie towarzyszyć 
strategia skierowana do tych MŚP, które nie rozpoznały jeszcze swojego potencjału w 
zakresie umiędzynarodowienia;

11. jest zdania, że o ile w komunikacie Komisji podjęto próbę odniesienia się do problemów 
MŚP w rozpoznawaniu możliwości prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych, o 
tyle w niewystarczającym stopniu podkreślono w nim, że udzielanie MŚP wskazówek, 
sugestii i zachęt w zakresie umiędzynarodowienia jest pożądanym torem działania 
publicznego; uważa, że UE – ponownie w porozumieniu z państwami członkowskimi –
powinna aktywnie wspierać i propagować tworzenie zachęt do rozwoju MŚP w 
strategicznych sektorach poprzez potęgowanie wartości już istniejących inicjatyw, 
zwłaszcza odnośnie do zaawansowanej technologicznie i wnoszącej bardzo wysoką 
wartość dodaną działalności produkcyjnej, która umożliwia uzyskiwanie przewagi 
konkurencyjnej nad gospodarkami wschodzącymi; podkreśla w związku z tym 
konieczność wynajdywania obiecujących nisz rynkowych, którą zaczęto już uwzględniać 
w innych dokumentach dotyczących polityki UE, takich jak sprawozdanie grupy 
wysokiego szczebla w sprawie kluczowych technologii wspomagających;

12. wzywa państwa członkowskie do tworzenia na szczeblu lokalnym i regionalnym 
jednolitej sieci punktów informacyjnych dla eksporterów, prowadzonych we współpracy z 
przedsiębiorcami, izbami handlowymi, uniwersytetami i innymi zainteresowanymi 
podmiotami, w których MŚP mogłyby zwracać się do jednej łatwo dostępnej osoby 
kontaktowej i otrzymywać –we własnym języku i do natychmiastowego użytku –
odpowiednio przystosowane do ich potrzeb porady i analizy ekonomiczne na temat 
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rynków zagranicznych, informacje o pomocy, możliwościach eksportowych, istniejących 
barierach handlowych (zarówno taryfowych, jak i pozataryfowych), ochronie inwestycji i 
obowiązujących przepisach w zakresie rozstrzygania sporów, formalności 
administracyjnych i konkurentów na rynkach równoległych; uważa, że takie punkty 
informacyjne powinny przyczyniać się do wymiany dobrych praktyk, zgodnie z 
Europejską kartą małych i średnich przedsiębiorstw; 

13. zaleca, aby więcej informacji kierować do małych i mikroprzedsiębiorstw, które w ramach 
MŚP są najmniej aktywne na rynku międzynarodowym i najmniej świadome swojego 
potencjału eksportowego i korzyści, jakie mogłyby osiągnąć dzięki 
umiędzynarodowieniu;

14. podkreśla, że w przedmiotowym komunikacie należało uwzględnić różnice między 
poszczególnymi sektorami, ponieważ proces umiędzynarodowienia MŚP z sektora usług 
zasadniczo różni się od procesu umiędzynarodowienia MŚP z sektora produkcji; zauważa, 
że wiele MŚP z sektora usług, które stanowią większość MŚP, często nie musi osiągnąć 
wielkości krytycznej, aby rozpocząć działalność eksportową, i skorzystałoby przede 
wszystkim z bardziej otwartych regulacji i dostępu do technologii informacyjno-
komunikacyjnych w krajach docelowych, natomiast MŚP z sektora przemysłu odniosłyby 
większe korzyści z lepszych warunków logistyki transportu i ułatwień w handlu;

15. zauważa, że większość publicznych strategii politycznych mających na celu wspieranie 
procesu umiędzynarodowienia unijnych MŚP jest ukierunkowana na sektor produkcji, w 
związku z czym zaleca, aby strategie te zmieniono tak, by uwzględniały różne potrzeby 
MŚP z sektora usług; zaleca w szczególności ponowne przeanalizowanie wymogów 
dotyczących minimalnej wielkości w przypadku programów wsparcia handlu dla MŚP, 
które to wymogi zazwyczaj opierały się na modelu eksportowym MŚP z sektora 
przemysłu, w ramach którego firma może rozszerzać swą działalność w skali 
międzynarodowej po osiągnięciu przez nią wielkości krytycznej;

16. zwraca uwagę, że obecne narzędzia, z których mogą korzystać wszystkie firmy z UE 
dokonujące wywozu, takie jak baza danych dostępu do rynku (Market Access Database) 
czy punkt informacyjny dla eksporterów (Export Helpdesk), powinny zostać dostosowane 
do potrzeb MŚP; docenia utworzenie punktu informacyjnego dla MŚP zajmującego się 
kwestiami związanymi z instrumentami ochrony handlu (SME TDI helpdesk); zaleca 
zapewnienie skuteczniejszej koordynacji między różnymi strukturami wsparcia dla 
europejskich MŚP działających w państwach trzecich;

17. uważa, że w ramach wspólnej polityki handlowej UE należy zaplanować i wdrożyć 
praktyczne i opłacalne rozwiązania umożliwiające udzielanie MŚP pomocy w 
przezwyciężaniu niedoborów kapitału obrotowego, zwłaszcza kapitału niezbędnego do 
rozpoczęcia inwestycji i finansowania eksportu, albo należy opracować inny instrument 
UE, jeśli w wyniku procesu przyporządkowywania okazałoby się to konieczne i 
wykonalne;

18. uważa, że inicjatywy UE, poza tym że powinny skutecznie wykorzystywać istniejące 
krajowe struktury, powinny być obecne na rynkach równoległych, które wykazały się 
wartością dodaną; popiera współpracę ekspertów zarówno sektora publicznego, jak i 
prywatnego, w tym unijne zespoły ds. dostępu do rynku; zgadza się z tym, że MŚP z 
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niektórych mniejszych i nowszych państw członkowskich znajdują się w niekorzystnej 
sytuacji, gdyż nie posiadają na rynkach równoległych przedstawicielstw
dyplomatycznych, doświadczonych partnerów lub obu tych czynników; podkreśla jednak, 
że unijne inicjatywy nie powinny zakłócać konkurencji na rynkach równoległych między 
poszczególnymi przedsiębiorstwami pochodzącymi z różnych państw członkowskich; 

19. podkreśla, że umiędzynarodowienie MŚP jest procesem i że w celu jego pomyślnego 
zakończenia MŚP potrzebują środków wsparcia już na szczeblu lokalnym, a nie tylko na 
rynkach równoległych; uznaje, że procesowi temu mogą dodać znacznej wartości wspólne 
unijne wysiłki w zakresie lobbowania, polityki handlowej i dostępu do rynku, a także 
programy uzupełniające zmierzające do usuwania niedoskonałości rynku, podejmowane 
na rynkach równoległych;

20. zaleca rozszerzanie działalności istniejących Centrów UE ds. MŚP, przy należytym 
uwzględnieniu wniosków z oceny efektywności istniejących centrów i ogólnych 
wytycznych; zauważa, że centra te działałyby lepiej we współpracy ze wspólnymi 
punktami informacyjnymi przystosowanymi do potrzeb oraz jako jednorazowe i 
pojedyncze punkty kontaktowe dla MŚP w państwach trzecich; uważa, że inicjatywy UE 
powinny być ukierunkowane na obszary, w których MŚP rzeczywiście prowadzą 
działalność;

21. wzywa do lepszego zdefiniowania priorytetowych rynków dla MŚP w oparciu o programy 
negocjacji handlowych prowadzonych przez UE; przypomina, że priorytetowymi rynkami 
powinny oczywiście być m.in. szybko rozwijające się rynki, takie jak BRIC, lecz również 
to, że w ich ramach należy uwzględniać sposób postrzegania przez MŚP możliwości w 
zakresie umiędzynarodowienia w krajach rozwiniętych i regionach sąsiadujących; uważa 
w związku z tym, że podstawowymi kryteriami przy sporządzaniu listy rynków 
priorytetowych powinny być wzrost na rynkach w państwach przyjmujących oraz luki w 
obecnych systemach wsparcia; zaleca dodanie do tej listy kilku państw sąsiadujących z 
UE, zwłaszcza z Bałkanów Zachodnich i obszaru Morza Śródziemnego, lub graniczących 
z UE, ponieważ większość MŚP rozpoczyna działalność eksportową we współpracy z 
partnerami handlowymi w państwach sąsiednich, a także dlatego, iż handel UE z tymi 
krajami odgrywa ważną rolę we wzroście i stabilności tych państw;

22. wzywa Komisję do zapewnienia, aby we wszystkich negocjacjach handlowych 
uwzględniano szczególne potrzeby i interesy MŚP; zauważa, że oznaczałoby to 
konieczność zidentyfikowania takich obszarów negocjacyjnych, w których problemy mają 
większy wpływ na MŚP niż na inne rodzaje przedsiębiorstw, a także potrzebę 
skoncentrowania się na nich podczas prowadzenia negocjacji dotyczących umów 
handlowych z państwami trzecimi; wyraża wsparcie dla reformy wieloletnich ram na 
rzecz uwzględniania interesów MŚP na szczeblu WTO i zapewnienia MŚP 
sprawniejszych procedur arbitrażowych i rozstrzygania sporów;

23. podkreśla, że inwestycje zagraniczne stanowią dla MŚP najtrudniejszą formę 
umiędzynarodowienia; zaleca, aby w prowadzonych przez UE negocjacjach dotyczących 
przyszłych dwustronnych umów inwestycyjnych brano pod uwagę potrzeby MŚP 
związane z większym bezpieczeństwem ich bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

24. uważa, że lepszy, mniej kosztowny i szybszy dostęp MŚP do procedur 
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antydumpingowych jest kluczem do skuteczniejszej ochrony MŚP przed nieuczciwymi 
praktykami ze strony partnerów handlowych; wzywa Komisję do należytego 
uwzględnienia tej kwestii podczas przeprowadzania reformy unijnych środków ochrony 
handlu;

25. podkreśla, że MŚP nie posiadają zasobów, by zwalczać przypadki naruszania praw 
własności intelektualnej, jakich doświadczają na rynkach równoległych; wzywa UE do 
podjęcia konkretnych inicjatyw na rzecz poprawy ochrony praw własności intelektualnej 
MŚP w tych krajach trzecich, na przykładzie działań, jakie podjęto dzięki działalności 
niektórych punktów informacyjnych w zakresie praw własności intelektualnej dla MŚP w 
Chinach; zauważa, że ten model punktu informacyjnego rozszerza się obecnie – w ramach 
inicjatywy pilotażowej – na wybrane państwa ASEAN i Ameryki Południowej; podkreśla 
potrzebę przeprowadzenia właściwej oceny istniejących punktów informacyjnych z myślą 
o zoptymalizowaniu funkcjonowania tego modelu zanim zostanie on rozszerzony na inne 
obszary; nalega, by Komisja, wyciągnąwszy lekcje z tej oceny, przyjęła podobne punkty 
informacyjne na priorytetowych rynkach, na których prawa własności intelektualnej 
stanowią palącą kwestię; apeluje do Komisji i państw członkowskich o ściślejszą 
współpracę celną w UE oraz z państwami trzecimi w zakresie konfiskaty towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie procedur celnych;

26. oczekuje, by Komisja wykazała się inicjatywą i zapewniła unijnym MŚP dostęp do 
zamówień publicznych na rynkach równoległych na takich samych zasadach, jak innym 
przedsiębiorstwom; wyraża nadzieję, że niedawno opublikowany wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie unijnego rynku zamówień publicznych przyczyni się do 
większej wzajemności pod względem otwartości, co byłoby korzystne dla unijnych MŚP; 
wzywa do opracowania w UE ambitnej wspólnej polityki przemysłowej, opartej na 
pobudzaniu do rozwoju badań i innowacji poprzez innowacyjne instrumenty finansowe, 
takie jak obligacje projektowe, i wspierającej rozwój MŚP, w szczególności poprzez 
zapewnienie dostępu do zamówień publicznych, aby utrzymać konkurencyjność UE w 
stosunku do nowych najważniejszych partnerów w dziedzinie przemysłu i badań; apeluje 
o podnoszenie wartości produktów europejskich w UE poprzez przekazywanie 
konsumentom wyższej jakości informacji, w szczególności dzięki przyjęciu 
rozporządzenia w sprawie oznaczania pochodzenia, dotyczącego wskazywania kraju 
pochodzenia („Wyprodukowano w”, „made in”) produktów przywożonych do UE; 

27. jest zdania, że zamówienia publiczne są skutecznym instrumentem polityki publicznej, 
zwłaszcza na szczeblach regionalnym i lokalnym, którego celem jest wspieranie 
możliwości krajowych MŚP w zakresie wdrażania innowacji technicznych i umożliwianie 
im rozwinięcia się do takiego poziomu, który umożliwia umiędzynarodowienie; 

28. przypomina, że międzynarodowa współpraca w zakresie przepisów i norm ma duże 
korzyści dla procesu umiędzynarodowienia MŚP dzięki temu, że likwiduje część 
początkowych kosztów, jakie przedsiębiorstwa te muszą ponieść, aby rozpocząć sprzedaż 
towarów lub usług na rynkach równoległych;

29. docenia działania na rzecz pogłębienia bezpośrednich kontaktów między 
przedsiębiorstwami podejmowane w ramach dwustronnych porozumień o wolnym 
handlu; przypomina, że wyzwania związane z wynajdywaniem i pozyskiwaniem 
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potencjalnych klientów na rynkach zagranicznych, a także tworzeniem trwałych 
łańcuchów dostaw, podnoszą poprzeczkę dla MŚP chcących rozpocząć działalność 
eksportową oraz że w szczególności małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa, które 
chcą sprzedawać towary za granicą, są zależne od pośredników.
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