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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da le 13 % malih in srednjih podjetij EU sodeluje v trgovini z državami, ki niso 
članice EU, in pri naložbah v teh državah; podpira pobudo Komisije za spodbujanje 
internacionalizacije malih in srednjih podjetij v skladu z Aktom za mala podjetja (2008), 
ki jo je predstavila v sporočilu „Mala podjetja – velik svet“;

2. poudarja, da je svetovna gospodarska in finančna kriza še posebej prizadela evropska mala 
in srednja podjetja;

3. opozarja, da imajo ta podjetja več koristi od internacionalizacije kot večja podjetja, in 
sicer zaradi stika z najboljšimi praksami, boljšo absorpcijo presežne proizvodnje, 
izboljšano dobavo vhodnih proizvodov zaradi uvoza in s tem večjo konkurenčnostjo, tako 
da mala in srednja podjetja, ki svoje izdelke izvažajo, redno dosegajo boljše rezultate kot 
tista, ki jih ne, in v večji meri prispevajo k splošni blaginji v vsem gospodarstvu in za vse 
potrošnike;

4. zavrača mnenje, da bi varovanje malih in srednjih podjetij v EU pred mednarodno 
konkurenco lahko pripomoglo k njihovi rasti in doseganju boljših rezultatov na 
mednarodnem prizorišču; pač pa meni, da bi morala EU v mednarodnih pogajanjih 
podpreti pozitivno agendo za svoja mala in srednja podjetja, da bi v interesu malih in 
srednjih podjetij po vsem svetu dosegla vzajemno zmanjšanje ovir;

5. meni, da je učinkovito varstvo malih in srednjih podjetij pred nepoštenimi trgovinskimi 
praksami partnerskih držav EU enako pomembna kot pomoč malim in srednjim 
podjetjem, ki se želijo internacionalizirati; meni, da sta internacionalizacija in varstvo dve 
plati istega procesa globalizacije;

6. poudarja, da morajo mala in srednja podjetja sodelovati pri pregledu obstoječega 
podpornega okvira; poziva jih, naj skupaj z Evropsko podjetniško mrežo in evropskimi 
poslovnimi združenji pobliže sodeluje pri izvajanju pregleda;

7. pozdravlja predlagani pregled struktur in programov EU in držav članic za zagotavljanje 
storitev, ki podpirajo internacionalizacijo malih in srednjih podjetij; upa, da bodo tej težko 
pričakovani pobudi sledili ukrepi za zagotovitev usklajenega pristopa, ki bo skladen z 
načeloma subsidiarnosti in učinkovitosti, da bi spodbujali bolj smotrno porazdelitev dela 
med javnimi akterji in preprečili povečevanje upravne obremenitve; vztraja, da je treba za 
vse zadevne pobude EU jasno dokazati, da prinašajo dodano vrednost;

8. poziva, naj bo podpora malim in srednjim podjetjem prilagojena potrebam posameznih 
družb, saj izkazujejo široko paleto različnih profilov in potreb, ki odsevajo njihovo 
velikost, sektor, področje delovanja in geografski položaj; v zvezi s tem predlaga 
oblikovanje mreže med malimi in srednjimi podjetji ter velikimi evropskimi podjetji, da bi 
mala in srednja podjetja izkoristila njihovo strokovno znanje ter izvozne in inovacijske 
zmogljivosti;
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9. poziva Komisijo, naj v procesu razporejanja v poslovna področja oceni, do katere mere so 
bila priporočila in predlogi Akta za mala podjetja glede upravnega poenostavljanja 
dejansko izvedena; poziva Komisijo, naj po tem pripravi predlog, s katerim bo določila 
zavezujoče obveze za države članice glede poenostavitve vseh nacionalnih postopkov in 
glede odprave odvečne birokracije, povezane s politikami v podporo internacionalizaciji 
malih in srednjih podjetij; prosi Komisijo, naj bolje varuje ta podjetja pred nepošteno 
konkurenco na tretjih trgih, in sicer ob tesnem posvetovanju z evropskimi združenji malih 
podjetij, gospodarskimi in panožnimi zbornicami ter drugimi zainteresiranimi stranmi; se 
zaveda, da bo treba pri tem predlogu popolnoma spoštovati pristojnosti držav članic, 
predvsem glede individualnih podpornih ukrepov za podjetja;

10. meni, da bi večji spletni informacijski portal in boljša seznanjenost s programi podpore 
bistveno povečala število malih in srednjih podjetij EU, ki poslujejo mednarodno, zlasti če 
ju bo spremljala strategija za mala in srednja podjetja, ki še niso prepoznala svojih 
možnosti za mednarodno poslovanje;

11. meni, da čeprav se skušajo v sporočilu obravnavati težave, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju poslovnih priložnosti v tujini, ni dovolj poudarjeno, da 
bi jim bilo zaželeno zagotavljati smernice, predloge in spodbude za internacionalizacijo; 
meni, da bi morala EU – seveda skupaj z državami članicami – proaktivno podpirati in 
uveljavljati spodbude za razvoj malih in srednjih podjetij v strateških sektorjih s 
povečanjem vrednosti obstoječih pobud, zlasti v primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki omogočajo konkurenčno prednost pred gospodarstvi v vzponu; zato 
poudarja, da je treba poiskati obetavne tržne niše, ki so se že začele vključevati v druge 
dokumente politike EU, kot je poročilo skupine na visoki ravni o ključnih omogočitvenih 
tehnologijah;

12. poziva države članice, naj na lokalni in regionalni ravni vzpostavijo enotno mrežo služb 
za pomoč izvoznikom, ki bodo delovale v sodelovanju s podjetji, gospodarskimi 
zbornicami, univerzami in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bodo malim in srednjim 
podjetjem na voljo zlahka prepoznavne kontaktne osebe ter da bodo lahko v svojem jeziku 
prejemala njim prilagojeno svetovanje in ekonomske analize čezmorskih trgov ter 
informacije glede izvoznih priložnosti, (tarifnih in netarifnih) trgovinskih ovir, veljavnih 
predpisov o varstvu naložb in reševanju sporov, upravnih postopkih in konkurentih na 
trgih tretjih držav, ki jih bodo lahko takoj uporabila; je prepričan, da bi lahko te službe v 
skladu z Evropsko listino o malih podjetjih prispevale k izmenjavi dobre prakse; 

13. priporoča, naj bo malim in mikropodjetjem namenjenih več informacij, saj je ta 
podskupina najmanj mednarodno dejavna in najslabše seznanjena s svojimi izvoznimi 
možnostmi in koristmi, ki bi jih pridobila z internacionalizacijo;

14. poudarja, da bi moralo sporočilo upoštevati razlike med sektorji, saj je internacionalizacija 
storitvenih malih in srednjih podjetij bistveno drugačna od internacionalizacije 
proizvodnih; ugotavlja, da mnogim storitvenim malim in srednjim podjetjem, ki pa
predstavljajo večino, pogosto ni treba doseči kritične velikosti za začetek izvoza, temveč 
bi jim najbolj koristili bolj odprti predpisi in dostop do informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v ciljnih državah, medtem ko bi malim in srednjim podjetjem v industriji bolj 
koristili izboljšani pogoji na področju transportne logistike in olajševanja trgovine;



AD\904998SL.doc 5/8 PE485.930v02-00

SL

15. ugotavlja, da je večina javnih politik v podporo internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij EU osredotočena na proizvodnjo, zato priporoča, da se spremenijo tako, da bodo 
upoštevale tudi drugačne potrebe storitvenih malih in srednjih podjetij; zlasti priporoča 
ponoven premislek o minimalnih zahtevah glede velikosti za trgovinske podporne 
programe za mala in srednja podjetja, ki običajno temeljijo na izvoznem modelu tovrstnih 
podjetij v posameznih panogah, pri čemer je možnost za internacionalizacijo podjetja 
odvisna od dosežene kritične velikosti;

16. vztraja, da je treba orodja, ki so zdaj pri izvozu na voljo vsem podjetjem EU, kot sta 
podatkovna zbirka o dostopu na trg in služba za pomoč izvoznikom, prilagoditi potrebam 
malih in srednjih podjetij; ceni vzpostavitev službe za pomoč malim in srednjim 
podjetjem pri vprašanjih glede instrumentov trgovinske zaščite; priporoča večjo skladnost 
med različnimi strukturami pomoči evropskim malim in srednjim podjetjem v tretjih 
državah;

17. meni, da bi bilo treba oblikovati praktične in stroškovno učinkovite rešitve, ki bi malim in 
srednjim podjetjem pomagale preseči pomanjkanje obratnih sredstev, zlasti kapitala za 
potrebno začetno naložbo in za začetek financiranja izvoza, ter jih izvajati v okviru 
skupne trgovinske politike EU, če bi bilo pri razporejanju v poslovna področja
ugotovljeno, da je to potrebno in izvedljivo;

18. je prepričan, da čeprav se obstoječe nacionalne strukture učinkovito uporabljajo, so na 
trgih tretjih držav potrebne pobude EU, če se izkaže, da imajo dodano vrednost; spodbuja 
sodelovanje med strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, vključno z delovanjem 
skupin EU za dostop do trga; se strinja, da so mala in srednja podjetja iz manjših in novih 
držav članic v slabšem položaju, ker na nekaterih trgih tretjih držav morda nimajo dovolj 
diplomatskih predstavništev, izkušenih partnerjev ali obojega; vseeno poudarja, da pobude 
EU ne smejo posegati v konkurenco med posameznimi podjetji iz različnih držav članic 
na tretjem trgu; 

19. poudarja, da je internacionalizacija malih in srednjih podjetij proces ter da za uspešnost 
pri tem potrebujejo podporne storitve že na lokalni ravni, ne samo na tretjih trgih; 
priznava, da lahko na tretjih trgih v tem procesu dodajo pomembno vrednost skupna 
prizadevanja EU na področju interesnih skupin, trgovinske politike in dostopa do trga, pa 
tudi dopolnilni programi za reševanje neuspešnosti na trgu;

20. priporoča, da bi delujoče centre za mala in srednja podjetja razširili samo z ustreznim 
upoštevanjem ugotovitev, pridobljenih pri oceni učinkovitosti sedanjih centrov, ter 
splošnih vodilnih načel; ugotavlja, da bi ti centri bolje delovali v navezi s skupnimi 
službami za potrebam prilagojeno pomoč in točkami vse na enem mestu za mala podjetja 
v tretjih državah; mani, da bi morale biti pobude EU osredinjene na področja, kjer ta 
podjetja dejansko delujejo;

21. poziva k jasnejši opredelitvi prednostnih trgov malih in srednjih podjetij na podlagi načrta 
za trgovinska pogajanja EU; opozarja, da bi morali prednostni trgi vsekakor vključevati 
hitro rastoče trge, kot so države BRIK, vendar bi morali upoštevati tudi, kako mala in 
srednja podjetja zaznavajo priložnosti za internacionalizacijo v razvitih državah in 
sosednjih regijah; zato meni, da so glavno merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov rast trga gostitelja in vrzeli v obstoječih podpornih strukturah; predlaga, da bi na 
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seznam dodali več sosed EU, predvsem zahodnobalkanske in sredozemske države ali tiste, 
ki mejijo na EU, saj mala in srednja podjetja večinoma izvažajo trgovinskim partnerjem v 
sosednjih državah, trgovina med EU in temi državami pa ima tudi močno vlogo pri rasti in 
stabilnosti teh držav;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo v vseh trgovinskih pogajanjih upoštevale 
posebne potrebe in interesi malih in srednjih podjetij; ugotavlja, da bi to pomenilo 
prepoznavanje področij pogajanj, na katerih imajo mala in srednja podjetja več težav kot 
druge kategorije podjetij, in osredotočanje nanje v procesu pogajanj o trgovinskih 
sporazumih s tretjimi državami; podpira reformo večstranskega okvira, da bi mala in 
srednja podjetja vključili v Svetovno trgovinsko organizacijo ter zagotovili hitrejšo 
arbitražo in reševanje sporov za mala in srednja podjetja;

23. poudarja, da so naložbe v tujini najzahtevnejša oblika internacionalizacije za mala in 
srednja podjetja; priporoča, da bi bilo treba pri prihodnjih pogajanjih EU o dvostranskih 
sporazumih glede naložb upoštevati potrebe teh podjetij glede večje varnosti njihovih 
neposrednih naložb v tujini;

24. meni, da je boljši, cenejši in hitrejši dostop malih in srednjih podjetij do protidampinških 
postopkov odločilen za njihovo učinkovitejšo zaščito pred nepoštenimi trgovinskimi 
praksami trgovinskih partnerjev; poziva Komisijo, naj to vprašanje ustrezno obravnava pri 
reformi instrumentov trgovinske zaščite;

25. poudarja, da imajo mala in srednja podjetja na voljo manj sredstev za spopadanje s 
kršitvami pravic intelektualne lastnine, ki jih utrpijo na tretjih trgih; poziva k 
oprijemljivim pobudam EU za boljše varstvo pravic intelektualne lastnine teh podjetij v 
tretjih državah, kot ga je na primer dosegla služba za pomoč malim in srednjim podjetjem 
na področju pravic intelektualne lastnine na Kitajskem; opaža, da je bila ta oblika 
razširjena v pilotno pobudo za izbrane južnoameriške države in članice združenja 
ASEAN; poudarja, da je treba izvesti resnično oceno že obstoječih služb te vrste, da bi 
karseda izboljšali ta model, preden bi začeli razširjati njegovo uporabo; poziva Komisijo, 
naj po vzoru pridobljenih izkušenj iz te ocene vzpostavi podobne službe na prednostnih 
trgih, kjer je problematika pravic intelektualne lastnine pomembno vprašanje; poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo carinsko sodelovanje v EU in s tretjimi državami 
pri zaseganju ponarejenega blaga in naj poenostavijo carinske postopke;

26. pričakuje, da bo Komisija dala pobudo za zagotovitev, da bodo imela mala in srednja 
podjetja EU enak dostop do javnih naročil na trgih tretjih držav kot druge družbe; upa, da 
bo nedavno objavljeni predlog uredbe o evropskem trgu javnih naročil spodbudil 
vzajemno odprtost, kar bi koristilo evropskim malim in srednjim podjetjem; poziva EU, 
naj razvije ambiciozno skupno industrijsko politiko, ki bo temeljila na spodbujanju 
raziskav in inovacij, vključevala inovativne oblike financiranja, kot so evropske projektne 
obveznice, ter podpirala razvoj malih in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do javnih 
naročil, da bi ohranila svojo konkurenčnost kljub vstopanju novih velikih akterjev v 
industrijski in raziskovalni sektor; poziva EU, naj poveča vrednost evropske proizvodnje z 
zagotavljanjem bolj kakovostnih informacij za potrošnike, zlasti s sprejetjem uredbe o 
označevanju porekla pri navedbi države porekla za proizvode, uvožene v EU; 

27. meni, da so javna naročila, zlasti na poddržavni ravni, učinkovit javnopolitični instrument 
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za podpiranje tehničnih inovacijskih zmogljivosti domačih malih in srednjih podjetij ter za 
zagotavljanje njihove rasti do take velikosti, kot je potrebna za internacionalizacijo; 

28. želi spomniti, da mednarodno sodelovanje na področju predpisov in standardov zelo 
koristi internacionalizaciji malih in srednjih podjetij, saj odpravlja del vnaprejšnjih 
stroškov, ki jih morajo ta podjetja vložiti, da bi na tretjih trgih prodala blago ali storitve;

29. ceni pobude za spodbujanje stikov med podjetji, ki so predvidene v dvostranskih 
sporazumih o prosti trgovini; opozarja, da pomenijo izzivi, povezani z iskanjem 
morebitnih strank v čezmorskih državah in navezovanjem stikov z njimi ter z 
vzpostavljanjem zanesljivih dobavnih verig, veliko breme za mala in srednja podjetja, ki 
želijo vstopiti na izvozni trg, ter da zlasti manjša in mikropodjetja za prodajo blaga v tujini 
uporabljajo posrednike.
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