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SUGESTII

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

1. reamintește faptul că doar 13% dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din UE 
efectuează schimburi comerciale și investiții în țări terțe; sprijină inițiativa Comisiei, astfel 
cum este prezentată în Comunicarea sa „Întreprinderi mici într-o lume mare”, de a 
promova internaționalizarea IMM-urilor în conformitate cu Small Business Act (2008);

2. subliniază faptul că întreprinderile mici și mijlocii (IMM) europene sunt afectate în mod 
deosebit de criza economică și financiară mondială;

3. reamintește că IMM-urile obțin mai multe beneficii decât întreprinderile mari de pe urma 
internaționalizării prin expunerea la bunele practici, printr-o mai bună absorbție a 
excedentului de producție, printr-o aprovizionare îmbunătățită cu factori de producție ca 
urmare a importurilor și, prin urmare, printr-o competitivitate sporită, astfel încât IMM-
urile exportatoare au în mod constant rezultate mai bune decât concurentele lor 
neexportatoare și generează creșteri mai ridicate ale bunăstării pentru întreaga economie și 
pentru consumatori;

4. își exprimă dezacordul cu opinia că protejarea IMM-urilor din UE de concurența 
internațională le-ar putea ajuta să se dezvolte și să dea rezultate mai bune pe scena 
internațională; consideră, mai degrabă, că UE ar trebui să sprijine o agendă în favoarea 
IMM-urilor sale în cadrul negocierilor internaționale pentru a reduce, la nivel mondial și 
pe bază de reciprocitate, obstacolele care stau în calea intereselor IMM-urilor;

5. consideră că protejarea eficientă a IMM-urilor de practicile comerciale neloiale ale 
statelor partenere ale UE este la fel de importantă ca sprijinirea IMM-urilor care doresc să 
se lanseze pe plan internațional; consideră că internaționalizarea și protecția sunt două fețe 
ale aceleiași monede în procesul de globalizare;

6. subliniază necesitatea ca IMM-urile să participe la revizuirea cadrului de sprijin actual; 
solicită IMM-urilor ca, împreună cu Rețeaua întreprinderilor europene și cu organizațiile 
de afaceri europene, să se implice cât mai mult în punerea în aplicare a revizuirii;

7. salută cartografierea propusă a structurilor și programelor UE și ale statelor membre 
pentru furnizarea de servicii care sprijină internaționalizarea IMM-urilor; speră că această 
inițiativă mult-așteptată va fi urmată de acțiuni menite să asigure o abordare armonizată 
care respectă principiile subsidiarității, eficacității și eficienței, pentru a asigura o 
repartizare mai rațională a muncii între actorii publici și pentru a evita crearea de sarcini 
birocratice suplimentare; insistă ca orice inițiativă a UE să demonstreze că are o valoare 
adăugată evidentă.

8. solicită ca sprijinul oferit IMM-urilor să fie pe măsura cererii și nevoilor specifice ale 
fiecărei companii, întrucât IMM-urile prezintă o gamă largă de profiluri și nevoi 
comerciale care reflectă dimensiunea lor, sectorul industrial din care fac parte, domeniul 
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lor de activitate și locația lor geografică; propune, în acest sens, dezvoltarea unei rețele de 
IMM-uri și mari întreprinderi europene pentru ca IMM-urile să poată beneficia de 
cunoștințele în domeniu ale marilor întreprinderi,și de capacitățile lor de export și de 
inovare;

9. încurajează Comisia să evalueze, în timpul procesului de cartografiere, măsura în care 
recomandările și sugestiile incluse în „Small Business Act ” privind simplificarea 
administrativă au fost puse în aplicare efectiv. solicită Comisiei să prezinte, după 
efectuarea evaluării, o propunere prin care să stabilească angajamente obligatorii din 
partea statelor membre în vederea simplificării tuturor procedurilor naționale și reducerii 
oricăror forme de birocrație legate de politicile de sprijinire a internaționalizării IMM-
urilor; solicită Comisiei să protejeze mai bine IMM-urile împotriva practicilor comerciale 
neloiale de pe piețele terțe prin intermediul unei strânse colaborări cu asociațiile de 
întreprinderi mici, cu camerele de comerț și industrie și cu alte părți interesante relevante 
din Europa. recunoaște că această propunere ar trebui redactată în deplină conformitate cu 
competențele statelor membre, în special în domeniul măsurilor de sprijin individual 
pentru companii;

10. consideră că un portal online de informații mai mare și o mai bună sensibilizare cu privire 
la programele de sprijin ar permite o creștere substanțială a numărului IMM-urilor din UE 
care se implică pe plan internațional, cu atât mai mult cu cât aceste măsuri sunt însoțite de 
o strategie care vizează IMM-urile care încă nu sunt conștiente de potențialul lor în acest 
sens;

11. consideră că, deși în comunicare se încearcă abordarea dificultăților cu care se confruntă 
IMM-urile la identificarea oportunităților de afaceri străine, nu se subliniază suficient 
faptul că oferind IMM-urilor orientări, sugestii și stimulente în vederea internaționalizării 
reprezintă o modalitate de intervenție publică. consideră că UE, de asemenea împreună cu 
statele membre, ar trebui să sprijine și să promoveze în mod proactiv inițiative de 
dezvoltare a IMM-urilor în sectoare strategice, adăugând valoare inițiativelor deja în curs, 
mai ales în ceea ce privește activitățile de producție cu o valoare adăugată ridicată și 
avansate din punct de vedere tehnologic care furnizează un avantaj comercial față de 
economiile emergente; subliniază, prin urmare, necesitatea de a identifica piețele de nișă 
promițătoare, care a început deja să fie integrată și în alte documente de politică ale UE, 
precum raportul grupului la nivel înalt cu privire la tehnologiile generice esențiale;

12. invită statele membre să adopte o singură rețea unică de servicii de asistență privind 
exportul la nivel local și regional, care să fie gestionată în cooperare cu întreprinderile, 
camerele de comerț, universitățile și alte părți interesate, astfel încât IMM-urile să aibă un 
singur punct de contact ușor de identificat și să primească, în propria lor limbă și pentru 
utilizare imediată, consultanță personalizată și analize economice privind piețele externe, 
informații cu privire la asistență, oportunitățile de export, barierele comerciale (tarifare și 
netarifare), protecția investițiilor, dispozițiile în vigoare privind soluționarea litigiilor, 
formalitățile administrative și concurenții de pe piețele terțe; consideră că aceste servicii 
de asistență ar trebui să contribuie la schimbul de bune practici, conform Cartei Europene 
pentru Întreprinderi Mici; 

13. recomandă ca mai multe informații să vizeze întreprinderile mici și microîntreprinderile, 
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acestea fiind grupul de IMM-uri care este cel mai puțin activ pe plan internațional și cel 
mai puțin conștient de potențialul lor de export și de beneficiile pe care le-ar putea obține 
de pe urma internaționalizării;

14. subliniază că, în comunicare, ar fi trebuit să se evidențieze diferențele dintre sectoare, 
deoarece internaționalizarea IMM-urilor care furnizează servicii este complet diferită de 
cea a IMM-urilor implicate în producție; constată faptul că, adesea, un număr mare de 
IMM-uri din sectorul serviciilor, care reprezintă majoritatea IMM-urilor, nu sunt nevoite 
să atingă o dimensiune critică pentru a începe să exporte și ar avea de câștigat, în special 
de pe urma unor reglementări mai transparente și a unui acces mai deschis la TIC în țările 
vizate, în timp ce IMM-urile din industrie ar profita mai mult de condiții sporite în ceea ce 
privește logistica transporturilor și facilitarea schimburilor comerciale;

15. constată că majoritatea politicilor publice care sprijină internaționalizarea IMM-urilor din 
UE se concentrează pe producție și, prin urmare, recomandă o ajustare a acestor politici 
pentru a se ține seama de diferitele nevoi ale IMM-urilor din sectorul serviciilor; 
recomandă, în mod deosebit, o redefinire a cerințelor privind dimensiunea minimă 
aplicabile programelor de sprijin pentru activitatea comercială a IMM-urilor, cerințe care 
s-au bazat în mod obișnuit pe modelul de export al IMM-urilor din industrie, și în temeiul 
cărora întreprinderea poate să se extindă la nivel internațional după ce a atins o 
dimensiune critică;

16. insistă asupra faptului că instrumentele disponibile actualmente tuturor firmelor europene 
în momentul în care exportă produse, precum baza de date privind accesul pe piață și 
serviciul online de asistență privind exportul, ar trebui adaptate pentru a satisface nevoile 
IMM-urilor; apreciază deschiderea unui serviciu de asistență în materie de instrumente de 
protecție comercială pentru IMM-uri; recomandă coordonarea mai eficientă între diferitele 
structuri de sprijin pentru IMM-urile europene din țările terțe;

17. consideră că, dacă în urma cartografierii rezultă că este necesar și fezabil, prin intermediul 
politicii comerciale comune a UE sau prin intermediul altor instrumente ale UE, ar trebui 
concepute și implementate soluții practice și rentabile pentru a ajuta IMM-urile să 
depășească lipsa de capital circulant, în special de capital pentru investițiile inițiale 
necesare și pentru finanțarea exporturilor;

18. consideră că, pe lângă utilizarea eficientă a structurilor naționale existente, inițiativele UE 
sunt necesare pe piețele terțe, unde există valoare adăugată; încurajează cooperarea între 
experții din domeniul public și privat, inclusiv echipele europene însărcinate cu accesul la 
piețe; este de acord că IMM-urile din câteva state membre mai mici și mai noi sunt 
dezavantajate, deoarece le lipsesc reprezentarea diplomatică, partenerii experimentați sau 
ambele, pe unele dintre piețele terțe; subliniază, cu toate acestea, că inițiativele UE nu 
trebuie să afecteze concurența între întreprinderile individuale din diferite state membre pe 
piețele terțe; 

19. subliniază faptul că internaționalizarea IMM-urilor este un proces și, pentru a fi o reușită, 
sunt necesare măsuri de sprijin pentru IMM-uri și la nivel local, nu numai pe piețele terțe; 
recunoaște că, pe piețele terțe, eforturile comune la nivelul UE privind activitățile de 
lobby, politica comercială și accesul pe piață, precum și programele complementare 
destinate abordării disfuncționalităților pieței, pot adăuga o valoare substanțială acestui 
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proces;

20. recomandă ca centrele UE pentru IMM-uri existente să fie extinse ținându-se seama în 
mod corespunzător de concluziile evaluării eficacității centrelor existente și a principiilor 
directoare generale; consideră că aceste centre ar funcționa mai bine în colaborare cu 
servicii de asistență comune, adaptate în funcție de nevoi și ca ghișee unice cu puncte de 
contact unice pentru IMM-urile europene din țări terțe; consideră că inițiativele UE ar 
trebui să se axeze pe domeniile în care IMM-urile operează efectiv.

21. recomandă o definire mai clară a piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza programului 
pentru negocierile comerciale ale UE; reamintește că piețele prioritare ar trebui, în mod 
firesc, să includă piețe cu o rată ridicată a creșterii, cum ar fi țările BRICS, însă ar trebui 
totodată să țină seama de modul în care IMM-urile percep oportunitățile de 
internaționalizare prezente în țările dezvoltate și în regiunile învecinate; prin urmare, 
consideră că dezvoltarea piețelor gazdă și diferențele între structurile de sprijin actuale 
sunt principalele criterii în întocmirea listei cu piețele prioritare; recomandă ca mai multe 
țări vecine UE, în special țările din Balcanii de Vest și din zona mediteraneană sau cele 
care au graniță comună cu UE, să fie adăugate pe această listă, întrucât majoritatea IMM-
urilor exportă inițial către parteneri comerciali din țări vecine și întrucât comerțul UE cu 
aceste țări joacă un rol important în creșterea economică și stabilitatea acestor țări;

22. îndeamnă Comisia să se asigure că toate negocierile comerciale reflectă nevoile și 
interesele specifice ale IMM-urilor; observă că acest fapt ar presupune identificarea 
domeniilor de negociere în care problemele afectează mai mult IMM-urile decât alte 
categorii de întreprinderi și concentrarea atenției asupra acestora în procesul de negociere 
a acordurilor comerciale cu țările terțe; sprijină o reformă a cadrului multilateral în 
vederea implicării IMM-urilor în cadrul OMC și a asigurării unui arbitraj și a unei 
soluționări mai rapide a litigiilor pentru IMM-uri;

23. subliniază faptul că realizarea de investiții în străinătate reprezintă forma cea mai dificilă 
de internaționalizare a IMM-urilor; recomandă ca, în momentul în care UE va negocia 
tratate de investiții bilaterale în viitor, să țină seama de faptul că IMM-urile au nevoie de 
un grad de siguranță mai ridicat în ceea ce privește investițiile directe străine pe care le 
realizează;

24. consideră că un acces mai bun, mai puțin costisitor ș mai rapid al IMM-urilor la proceduri 
antidumping este un element esențial pentru o mai bună protecție împotriva practicilor 
comerciale neloiale ale partenerilor comerciali; invită Comisia să țină seama în mod 
corespunzător de această preocupare în momentul reformării instrumentelor de protecție 
comercială ale UE;

25. subliniază că IMM-urile nu dispun de resurse pentru a lupta împotriva încălcării 
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) pe piețele terțe; solicită luarea de inițiative 
concrete de către UE pentru a spori gradul de protecție a drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) ale IMM-urilor în aceste țări terțe, un exemplu fiind serviciul de 
asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală pentru IMM-uri din China; 
observă că acest model de serviciu de asistență se află acum în proces de extindere în 
cadrul unei inițiative-pilot în mai multe țări din ASEAN și din America de Sud; subliniază 
nevoia de a efectua o evaluare adecvată a serviciilor de asistență existente, cu scopul de a 
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îmbunătății funcționarea modelului înainte de a îl extinde în continuare; îndeamnă 
Comisia ca, după ce s-au tras concluziile în urma acestei evaluări, să înființeze servicii de 
asistență pe piețe prioritare unde drepturile de proprietate intelectuală sunt o chestiune 
importantă; invită Comisia și statele membre să intensifice cooperarea vamală în UE și cu 
țările terțe în ceea ce privește confiscarea mărfurilor contrafăcute și să simplifice 
procedurile vamale;

26. așteaptă din partea Comisiei să adopte o inițiativă care să garanteze accesul IMM-urilor 
din UE la procedurile de achiziții publice de pe piețele terțe în condiții de egalitate cu alte 
întreprinderi și speră ca recent publicata propunere de regulament privind piața achizițiilor 
publice din UE să încurajeze reciprocitatea în materie de deschidere, în beneficiul IMM-
urilor din UE; solicită ca UE să elaboreze o politică industrială comună ambițioasă, 
fondată pe stimularea cercetării și inovării, care să beneficieze de finanțări inovatoare, 
cum ar fi obligațiunile pentru finanțarea proiectelor și susține dezvoltarea IMM-urilor, 
îndeosebi prin accesul la achizițiile publice, pentru a-și menține competitivitatea în fața 
noilor actori majori din industrie și cercetare; invită UE să valorifice producția europeană 
furnizând informații de mai bună calitate consumatorilor, în special prin adoptarea 
Regulamentului privind indicarea țării de origine a produselor importate în UE; 

27. consideră că achizițiile publice constituie un instrument eficace în materie de politici 
publice, în special la nivel subnațional, capabil să sprijine capacitățile de inovare tehnică 
ale IMM-urilor locale și să determine creșterea acestora până la dimensiunea necesară 
pentru implicarea în procesul de internaționalizare; 

28. reamintește faptul că o cooperare internațională în materie de reglementări și standarde 
contribuie într-o mare măsură la internaționalizarea IMM-urilor, prin faptul că elimină o 
parte din costurile inițiale pe care aceste societăți trebuie să le plătească pentru a vinde 
mărfuri sau servicii pe piețele terțe;

29. apreciază inițiativele de promovare a contactelor între întreprinderi prevăzute în acordurile 
bilaterale de liber schimb; reamintește faptul că provocările legate de localizarea și 
contactarea eventualilor clienți din străinătate și de instituire a unor lanțuri de 
aprovizionare fiabile ridică obstacole importante în calea IMM-urilor care doresc să intre 
pe piețele de export și că, îndeosebi întreprinderile mai mici și microîntreprinderile, sunt 
nevoite să recurgă la intermediari pentru a vinde bunuri în străinătate.
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