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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že len 13 % malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ sa podieľa na obchode 
a investíciách s krajinami mimo EÚ; podporuje iniciatívu Komisie, ktorá bola predstavená 
v oznámení Malý podnik – veľký svet a ktorej cieľom je podpora internacionalizácie MSP 
v súlade s iniciatívou Small Business Act (2008);

2. zdôrazňuje, že európske malé a stredné podniky (MSP) boli osobitne postihnuté 
celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou;

3. pripomína, že MSP majú z internacionalizácie väčší prospech ako väčšie podniky vďaka 
pôsobeniu najlepších postupov, lepšiemu zužitkovaniu nadbytočnej výroby, lepším 
dodávkam vstupných výrobkov prostredníctvom dovozu, čiže vďaka lepšej 
konkurencieschopnosti, a to v tom zmysle, že vyvážajúce MSP sústavne dosahujú lepšiu 
výkonnosť ako nevyvážajúce podniky a zabezpečujú väčšiu prosperitu pre hospodárstvo 
ako celok a pre spotrebiteľov;

4. odmieta presvedčenie, že ochrana MSP z EÚ pred medzinárodnou konkurenciou by im 
mohla pomôcť k lepšiemu rastu a výkonnosti na medzinárodnej scéne; skôr sa domnieva, 
že EÚ by mala v rámci medzinárodných rokovaní podporovať pozitívny program, 
z ktorého budú mať prospech jej MSP, s cieľom vzájomného znižovania prekážok 
v záujme MSP na celom svete;

5. domnieva sa, že účinná ochrana MSP pred nekalými obchodnými praktikami je rovnako 
dôležitá ako pomoc pre MSP, ktoré majú záujem o internacionalizáciu; považuje 
internacionalizáciu a ochranu za dve strany tej istej mince procesu globalizácie;

6. zdôrazňuje potrebu rovnocennej účasti MSP na hodnotení súčasného podporného rámca; 
žiada, aby boli MSP spolu s európskou sieťou podnikov (Enterprise Europe Network) 
a európskymi organizáciami podnikateľov úzko zapojené do realizácie tohto hodnotenia;

7. víta návrh na zmapovanie štruktúr a programov EÚ a členských štátov zameraných na 
poskytovanie služieb, ktoré podporujú internacionalizáciu MSP; vyjadruje nádej, že po 
tejto dlho očakávanej iniciatíve budú nasledovať opatrenia na zabezpečenie 
harmonizovaného prístupu, ktorý bude v súlade so zásadami subsidiarity, účinnosti 
a efektívnosti, s cieľom zabezpečiť racionálnejšie rozdelenie práce medzi verejnými 
subjektmi a zabrániť vzniku ďalšej administratívnej záťaže; trvá na tom, že pri každej 
iniciatíve EÚ sa musí ukázať, že prináša jasnú pridanú hodnotu;

8. žiada, aby podpora pre MSP bola navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám 
a osobitným potrebám každej spoločnosti, keďže MSP sa vyznačujú širokým spektrom 
profilov a obchodných požiadaviek, ktoré odrážajú ich veľkosť, priemyselné odvetvie, 
oblasť pôsobnosti a geografickú polohu; navrhuje preto vytvorenie siete spájajúcej MSP 
a veľké európske spoločnosti s cieľom umožniť MSP získať prospech z odborných 
znalostí týchto spoločností a z ich schopností v oblasti vývozu a inovácií;
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9. podporuje Komisiu v tom, aby počas procesu mapovania zhodnotila, do akej miery boli 
v skutočnosti vykonané odporúčania a návrhy iniciatívy Small Business Act týkajúce sa 
zjednodušenia administratívnych postupov; vyzýva Komisiu, aby následne predložila 
návrh, v ktorom sa ustanovia záväzné povinnosti členských štátov zjednodušiť všetky 
vnútroštátne postupy a obmedziť všetky formy administratívnej záťaže týkajúcej sa politík 
v záujme podpory internacionalizácie MSP; vyzýva Komisiu, aby lepšie chránila MSP 
pred nekalou hospodárskou súťažou na tretích trhoch a aby tak konala v úzkej spolupráci 
s európskymi združeniami malých podnikov, obchodnými a priemyselnými komorami 
a ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami; uznáva, že tento návrh by mal 
v plnej miere zohľadňovať schopnosti členských štátov, najmä v oblasti samostatných 
podporných opatrení pre spoločnosti;

10. domnieva sa, že väčší internetový informačný portál a lepšia informovanosť o podporných 
programoch môžu výraznejšie zvýšiť počet MSP z EÚ, ktoré pôsobia na medzinárodnej 
úrovni, najmä ak budú doplnené o stratégiu zameriavajúcu sa na tie MSP, ktoré zatiaľ 
neobjavili svoj potenciál v tomto smere;

11. domnieva sa, že napriek tomu, že oznámenie obsahuje snahy o riešenie ťažkostí, s ktorými 
sa MSP stretávajú pri hľadaní zahraničných obchodných príležitostí, nezdôrazňuje sa 
v ňom dostatočne, že poskytovanie pomoci, rád a stimulov MSP pri ich internacionalizácii 
predstavujú žiaduce opatrenia verejnej správy; domnieva sa, že EÚ by po dohode 
s členskými štátmi mala podporovať a presadzovať stimuly na aktívny rozvoj MSP 
v strategických odvetviach pridaním hodnoty existujúcim iniciatívam, najmä čo sa týka 
technologicky pokrokových výrobných činností s vysokou pridanou hodnotou, ktoré im 
poskytujú konkurenčnú výhodu oproti krajinám s rozvíjajúcou sa ekonomikou; preto 
zdôrazňuje, že je potrebné určiť sľubné segmenty trhu, pričom táto potreba sa už začala 
začleňovať do ostatných dokumentov politík EÚ, napríklad do správy skupiny na vysokej 
úrovni o kľúčových podporných technológiách;

12. naliehavo vyzýva členské štáty, aby vytvorili jednotnú sieť poradenských stredísk na 
podporu vývozu na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré budú fungovať v spolupráci 
s podnikmi, obchodnými komorami, univerzitami a ostatnými zainteresovanými stranami, 
aby MSP mohli mať ľahko identifikovateľnú jednu kontaktnú osobu a aby mohli získavať 
poradenstvo prispôsobené ich potrebám a hospodárske analýzy o zahraničných trhoch, 
informácie o pomoci, vývozných možnostiach, existujúcich obchodných prekážkach 
(colných aj necolných), ochrane investícií a platných ustanoveniach týkajúcich sa 
urovnávania sporov, administratívnych formalitách a konkurencii na trhoch tretích krajín 
vo svojom vlastnom jazyku a na okamžité využitie; domnieva sa, že tieto poradenské 
strediská by mali prispievať k výmene osvedčených postupov v súlade s Európskou 
chartou pre malé podniky; 

13. odporúča, aby sa viac informácií zameriavalo na malé podniky a mikropodniky, pretože 
táto skupina MSP je najmenej aktívna na medzinárodnej úrovni a najmenej si uvedomuje 
svoj vývozný potenciál a výhody, ktoré by získala vďaka internacionalizácii;

14. zdôrazňuje, že v oznámení sa malo rozlišovať medzi odvetviami, keďže 
internacionalizácia MSP pôsobiacich v oblasti služieb sa zásadne odlišuje od 
internacionalizácie MSP pôsobiacich v oblasti výroby; poznamenáva, že mnoho MSP 
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pôsobiacich v oblasti služieb, ktoré predstavujú väčšinu MSP, často nemusí na začatie 
vývozu dosiahnuť žiadnu určitú rozhodujúcu veľkosť a tieto MSP by mali predovšetkým 
prospech z otvorenejšej právnej úpravy a prístupu k informačným a komunikačným 
technológiám v cieľových krajinách, zatiaľ čo malým a stredným podnikom pôsobiacim 
v oblasti priemyslu by viac prospeli posilnené podmienky v oblasti dopravnej logistiky 
a uľahčenie obchodu;

15. konštatuje, že väčšina verejných politík na podporu internacionalizácie MSP z EÚ sa 
sústreďuje na výrobu, a preto odporúča, aby sa tieto politiky upravili a zohľadnili sa 
odlišné potreby MSP pôsobiacich v oblasti služieb; odporúča najmä zváženie požiadaviek 
týkajúcich sa minimálnej veľkosti platných pre programy na podporu podnikania MSP, 
ktoré boli zvyčajne založené na vývoznom modeli MSP pôsobiacich v oblasti priemyslu, 
podľa ktorého môže firma začať pôsobiť na medzinárodných trhoch po dosiahnutí určitej 
rozhodujúcej veľkosti;

16. trvá na tom, aby sa nástroje, ktoré sú firmám EÚ v súčasnosti k dispozícii v oblasti 
vývozu, napríklad databáza prístupu na trh a poradenské stredisko pre vývoz, upravili tak, 
aby vyhovovali potrebám MSP; oceňuje otvorenie poradenského strediska pre MSP, ktoré 
sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa nástrojov na ochranu obchodu; odporúča účinnejšiu 
koordináciu medzi rôznymi podpornými štruktúrami pre európske MSP v tretích 
krajinách;

17. nazdáva sa, že praktické nákladovo efektívne riešenia, ktoré pomôžu MSP prekonať 
nedostatok pracovného kapitálu, najmä kapitálu potrebného na nevyhnutné počiatočné 
investície a na začatie financovania vývozu, by sa mali navrhnúť a vykonávať v rámci 
spoločnej obchodnej politiky EÚ alebo iných vhodných nástrojov EÚ, ak sa na základe 
mapovania zhodnotí, že je to nevyhnutné a realizovateľné;

18. domnieva sa, že pri efektívnom využívaní existujúcich vnútroštátnych štruktúr sa 
iniciatívy EÚ ukazujú ako nevyhnutné na trhoch tretích krajín, na ktorých sa prejavuje ich 
pridaná hodnota; podporuje spoluprácu odborníkov vo verejnej aj súkromnej oblasti 
vrátane tímov EÚ pre prístup na trh; súhlasí s tým, že MSP z niektorých menších 
a novších členských štátov sú v nevýhode, pretože na niektorých trhoch tretích krajín im 
môže chýbať diplomatické zastúpenie, skúsení partneri či oboje; napriek tomu zdôrazňuje, 
že iniciatívy EÚ nezasahujú do hospodárskej súťaže medzi jednotlivými spoločnosťami 
z rôznych členských štátov na trhoch tretích krajín; 

19. zdôrazňuje, že internacionalizácia MSP je proces, na ktorého úspech je potrebné, aby 
malým a stredným podnikom boli poskytované podporné opatrenia už na miestnej úrovni, 
a nielen na trhoch tretích krajín; uznáva, že na trhoch tretích krajín môže tomuto procesu 
dodať významnú hodnotu spoločné úsilie EÚ týkajúce sa lobingu, obchodnej politiky 
a prístupu na trh, ako aj dodatočné programy na riešenie zlyhania trhu;

20. odporúča, aby sa strediská MSP z EÚ rozširovali len po riadnom zvážení záverov 
hodnotenia účinnosti existujúcich stredísk a všeobecných základných zásad; 
poznamenáva, že tieto strediská by fungovali lepšie v spolupráci so spoločnými 
poradenskými strediskami vytvorenými podľa potrieb a ako jednotné kontaktné miesta pre 
MSP EÚ v tretích krajinách; domnieva sa, že iniciatívy EÚ by sa mali zameriavať na 
oblasti, v ktorých MSP naozaj pôsobia;
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21. žiada jasnejšie vymedzenie prioritných trhov MSP na základe programu obchodných 
rokovaní EÚ; pripomína, že prioritné trhy by mali samozrejme zahŕňať trhy s vysokým 
rastom, ako sú trhy štátov skupiny BRICS, ako aj prihliadať na to, ako MSP vnímajú 
možnosti internacionalizácie v rozvinutých krajinách a susedných regiónoch; preto za 
hlavné kritériá vytvorenia zoznamu prioritných trhov považuje rast cieľových trhov 
a rozdiely v súčasných podporných štruktúrach; odporúča, aby do zoznamu bolo 
pridaných niekoľko susedných krajín EÚ, najmä krajiny západného Balkánu a oblasti 
Stredozemia alebo krajiny, ktoré hraničia s EÚ, keďže väčšina MSP začína s vývozom pre 
obchodných partnerov v susedných krajinách a keďže obchod medzi EÚ a týmito 
krajinami zohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o rast a stabilitu týchto krajín;

22. naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila zohľadnenie osobitných potrieb a záujmov 
MSP v rámci všetkých obchodných rokovaní; poznamenáva, že by to znamenalo určenie 
oblastí rokovaní, v ktorých sa problémy týkajú vo väčšej miere MSP ako iných kategórií 
podnikov, a sústredenie sa na tieto oblasti počas rokovaní o obchodných dohodách 
s tretími krajinami; podporuje reformu viacstranného rámca na zapojenie MSP do činnosti 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a na zabezpečenie rýchlejšieho rozhodcovského 
konania a riešenia sporov týkajúcich sa MSP;

23. zdôrazňuje, že investovanie v zahraničí je pre MSP najproblematickejšou formou 
internacionalizácie; odporúča, aby EÚ v rámci budúcich rokovaní o dvojstranných 
investičných zmluvách prihliadala na potreby MSP v oblasti zabezpečenia vyššej 
bezpečnosti ich priamych zahraničných investícií;

24. považuje lepší, menej nákladný a rýchlejší prístup MSP k antidampingovým postupom za 
kľuč k ich lepšej ochrane pred nekalými obchodnými praktikami obchodných partnerov; 
vyzýva Komisiu, aby túto otázku riadne zohľadnila pri reforme nástrojov EÚ na ochranu 
obchodu;

25. zdôrazňuje, že nedostatok zdrojov , ktoré majú MSP k dispozícii na boj proti porušovaniu 
práv duševného vlastníctva, má na nich vplyv na trhoch tretích krajín; žiada konkrétne 
iniciatívy zo strany EÚ na zlepšenie ochrany práv duševného vlastníctva MSP v daných 
tretích krajinách, aká sa dosiahla napríklad prostredníctvom poradenského strediska pre 
práva duševného vlastníctva MSP v Číne; poznamenáva, že tento model poradenského 
strediska sa v súčasnosti vo forme pilotnej iniciatívy rozširuje do vybraných krajín 
združenia ASEAN a krajín Južnej Ameriky; zdôrazňuje, že je potrebné vykonať riadne 
hodnotenie existujúcich poradenských stredísk s cieľom optimalizácie fungovania tohto 
modelu pred jeho ďalším rozširovaním; naliehavo vyzýva Komisiu, aby po získaní 
poznatkov z tohto hodnotenia vytvorila podobné poradné strediská na prioritných trhoch, 
na ktorých práva duševného vlastníctva predstavujú významný problém; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu v colnej oblasti v EÚ a s tretími 
krajinami v súvislosti so zadržiavaním falšovaného tovaru a aby zjednodušili colné 
režimy;

26. očakáva, že Komisia prevezme iniciatívu a zabezpečí pre MSP z EÚ prístup k verejnému 
obstarávaniu na trhoch tretích krajín na rovnakom základe, ako majú ostatné spoločnosti; 
dúfa, že nedávno uverejnený návrh na nariadenie o trhu verejného obstarávania EÚ 
podnieti vzájomnú otvorenosť, z čoho by mali prospech MSP z EÚ; požaduje, aby si EÚ 
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vytvorila ambicióznu spoločnú priemyselnú politiku založenú na podpore výskumu 
a inovácií, ktorá by čerpala z inovačných finančných opatrení, ako sú dlhopisy na 
projekty, a ktorá by podporovala rozvoj MSP, najmä prostredníctvom prístupu 
k verejnému obstarávaniu, s cieľom udržať si konkurencieschopnosť voči novým veľkým 
aktérom v priemysle a výskume; vyzýva EÚ, aby zvýšila hodnotu európskej výroby tým, 
že spotrebiteľom poskytne kvalitnejšie informácie, najmä prostredníctvom prijatia 
nariadenia o označovaní pôvodu (označenie „made in“ – vyrobené v) výrobkov 
dovážaných do EÚ;

27. domnieva sa, že verejné obstarávanie, najmä na nižších stupňoch vnútroštátnej úrovne, je 
účinným nástrojom verejnej politiky na podporu kapacít technických inovácií domácich 
MSP a na zabezpečenie ich rastu až do veľkosti potrebnej na zapojenie sa do 
internacionalizácie;

28. pripomína, že pre internacionalizáciu MSP je veľmi prospešná medzinárodná spolupráca 
v oblasti právnych predpisov a noriem, keďže odstraňuje časť počiatočných nákladov, 
ktoré tieto firmy musia zaplatiť, aby mohli predávať tovar alebo služby na trhoch tretích 
krajín;

29. oceňuje iniciatívy na podporu kontaktov medzi podnikmi, ktoré sú zahrnuté 
v dvojstranných dohodách o voľnom obchode; pripomína, že problémy spojené 
s vyhľadávaním a oslovovaním potenciálnych zákazníkov v zámorí a s vytvorením 
spoľahlivých dodávateľských reťazcov predstavujú veľkú prekážku pre MSP, ktoré chcú 
vstúpiť na vývozné trhy, a že najmä menšie firmy a mikropodniky sa pri predaji tovaru 
v zahraničí spoliehajú na sprostredkovateľov;
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