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Predlog spremembe 1
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je svetovna gospodarska 
in finančna kriza posebej prizadela 
evropska mala in srednja podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. opozarja, da imajo mala in srednja 
podjetja večje koristi od 
internacionalizacije kot večja podjetja, in 
sicer z izpostavljenostjo najboljšim 
praksam, boljšo absorpcijo presežne 
proizvodnje, izboljšano dobavo obratnih 
sredstev z uvažanjem in zato večjo 
konkurenčnostjo, kar vodi do tega, da 
mala in srednja podjetja, ki svoje izdelke 
izvažajo, nenehno dosegajo boljše 
rezultate kot tista, ki jih ne, in v večji meri 
prispevajo k splošni blaginji za celotno 
gospodarstvo in vse potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 3
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. 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; namesto tega verjame v 
pozitiven program EU za njena mala in 
srednja podjetja v mednarodnih 
pogajanjih z namenom zmanjševanja ovir 
na podlagi vzajemnosti v interesu malih in 
srednjih podjetij po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 4
Elisabeth Köstinger

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s predlaganim pregledom 
strategij 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 načeli 
subsidiarnosti in učinkovitosti;

3. se strinja s predlaganim pregledom 
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 načeli 
subsidiarnosti, uspešnosti in učinkovitosti;
poudarja, da se je treba izogniti 
podvajanju obstoječih storitev ali 
vzpostavitvi struktur, ki jih mala in 
srednja podjetja vidijo kot zapletene in 
nejasne; vztraja, da je treba za vsako 
pobudo EU dokazati jasno dodano 
vrednost;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja s predlaganim pregledom 
strategij 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 načeli 
subsidiarnosti in učinkovitosti;

3. se strinja s predlaganim pregledom 
strategij 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 načeli 
subsidiarnosti in učinkovitosti, da se bo 
spodbujala razumska izmenjava ukrepov 
med javnimi akterji in preprečil večji 
pojav upravne obremenitve;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj bo podpora malim in 
srednjim podjetjem prilagojena potrebam 
posameznih družb, saj mala in srednja 
podjetja izkazujejo široko paleto različnih 
profilov in potreb, ki izražajo njihovo 
velikost, sektor in geografski položaj;

4. poziva, naj bo podpora malim in 
srednjim podjetjem prilagojena potrebam 
posameznega industrijskega sektorja, saj 
mala in srednja podjetja v vsakem sektorju 
industrije EU izkazujejo široko paleto 
različnih profilov in poslovnih potreb, ki 
izražajo njihovo velikost, področje 
dejavnosti in geografski položaj;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elisabeth Köstinger
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj bo podpora malim in 
srednjim podjetjem prilagojena potrebam 
posameznih družb, saj mala in srednja 
podjetja izkazujejo široko paleto različnih 
profilov in potreb, ki izražajo njihovo 
velikost, sektor in geografski položaj;

4. poziva, naj bodo temelj podpore malim 
in srednjim podjetjem zahteve in potrebe
družb, saj mala in srednja podjetja 
izkazujejo široko paleto različnih profilov 
in potreb, ki izražajo njihovo velikost, 
sektor in geografski položaj;

Or. en

Predlog spremembe 8
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj bo podpora malim in 
srednjim podjetjem prilagojena potrebam 
posameznih družb, saj mala in srednja 
podjetja izkazujejo široko paleto različnih 
profilov in potreb, ki izražajo njihovo 
velikost, sektor in geografski položaj;

4. poziva, naj bo podpora malim in 
srednjim podjetjem prilagojena potrebam 
posameznih družb, saj mala in srednja 
podjetja izkazujejo široko paleto različnih 
profilov in potreb, ki izražajo njihovo 
velikost, sektor in geografski položaj; v 
zvezi s tem zahteva razvoj 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;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Elisabeth Köstinger

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil 
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 
povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij;

5. priznava, da so za pomoč posameznim 
družbam na tujih trgih pristojne države 
članice; zato poziva Komisijo, naj pripravi 
osnutek zakonodajnega predloga, ki bo 
določil zavezujoče obveze za države 
članice glede poenostavitve vseh 
nacionalnih postopkov, povezanih s 
politikami v podporo internacionalizaciji 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 10
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil 
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih 
postopkov, povezanih s politikami v 
podporo internacionalizaciji malih in 
srednjih podjetij;

5. poziva države članice in Komisijo, naj 
si ob tesnem posvetovanju z evropskimi 
združenji malih podjetij, gospodarskimi in 
industrijskimi zbornicami ter drugimi 
zainteresiranimi stranmi čim bolj 
prizadevajo za poenostavitev poslovnega 
okolja za mala in srednja podjetja v 
podporo zmanjšanju birokracije ter
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 11
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil 
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 
povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij;

5. poziva Komisijo, naj pripravi koncept, 
ki bo določil obveze za države članice 
glede vzpostavitve zadevnih podpornih 
struktur za mala in srednja podjetja ter 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 
povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 
povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij;

5. poziva Komisijo, naj pripravi 
priporočila državam članicam, ki bodo 
določila predloge glede poenostavitve vseh 
nacionalnih postopkov, povezanih s 
politikami v podporo internacionalizaciji 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 13
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil 
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil 
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 
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povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij;

povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij, in glede povečanja zaščite teh 
podjetij, kar zadeva prakse nepoštene 
konkurence na trgih tretjih držav;

Or. it

Predlog spremembe 14
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil 
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 
povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij;

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 
zakonodajnega predloga, ki bo določil 
zavezujoče obveze za države članice glede 
poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, 
povezanih s politikami v podporo 
internacionalizaciji malih in srednjih 
podjetij; meni, da je treba ta predlog 
obravnavati prednostno; se strinja, da bi 
vprašanje poenostavitve lahko delno rešili 
s testom malih in srednjih podjetij ter 
preverjanjem konkurenčnosti predpisov in 
postopkov, kot je predvideno v sporočilu;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da večji spletni informacijski 
portal in boljša seznanjenost s programi 
podpore verjetno ne bodo bistveno 
povečali števila malih in srednjih podjetij 
EU, ki poslujejo mednarodno, razen če jih 

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

strategija za mala in srednja podjetja, ki še 
niso prepoznala svojih možnosti za 
mednarodno poslovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 
predlaga zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 

7. meni, da bi se morala EU, tudi v 
sodelovanju z državami članicami, 
zavzemati za spodbujevalne ukrepe, ki bi 
koristili zlasti strateškim sektorjem in 
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predlaga zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

tehnološko najnaprednejšim proizvodnim 
sektorjem, da bi se okrepila 
konkurenčnost EU; zato poudarja, da je 
treba opredeliti obetavne tržne niše;

Or. it

Predlog spremembe 18
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 
predlaga zagotavljanja predlogov glede
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava v 
zadostni meri težav, s katerimi se mala in 
srednja podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini; meni, da je 
nujno potrebna celostna strategija s 
konkretnimi predlogi glede načinov in 
sredstev za pospeševanje 
internacionalizacije malih in srednjih 
podjetij; meni, da bi morala EU proaktivno 
spodbujati in podpirati spodbude za razvoj 
malih in srednjih podjetij v strateških 
sektorjih, zlasti v primeru proizvodnih 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, ki 
ponujajo konkurenčno prednost pred 
nastajajočimi gospodarstvi in visoko 
kakovostna delovna mesta za evropske 
državljane; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše in spodbujati
njihov razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 
predlaga zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri iskanju poslovnih 
priložnosti v tujini, ter da ne predlaga 
zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše in spodbujati 
izmenjavo dobrih praks v skladu z 
Evropsko listino o malih in srednjih 
podjetjih;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Elisabeth Köstinger

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 
predlaga zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 
predlaga zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
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podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

podjetij v strateških sektorjih s povečanjem 
vrednosti obstoječih pobud, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

Or. en

Predlog spremembe 21
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 
predlaga zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja 
podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne 
predlaga zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem; meni, da bi morala EU 
proaktivno podpirati spodbude za razvoj 
malih in srednjih podjetij v strateških 
sektorjih, zlasti v primeru proizvodnih 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, ki 
ponujajo konkurenčno prednost pred 
nastajajočimi gospodarstvi; zato poudarja, 
da je treba opredeliti obetavne tržne niše;

Or. en

Predlog spremembe 22
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava 
težav, s katerimi se mala in srednja podjetja 
soočajo pri prepoznavanju poslovnih 
priložnosti v tujini, ter da ne predlaga 
zagotavljanja predlogov glede 
internacionalizacije malim in srednjim 
podjetjem, ki jih določijo vlade; meni, da 
bi morala EU proaktivno podpirati 
spodbude za razvoj malih in srednjih 
podjetij v strateških sektorjih, zlasti v 
primeru proizvodnih dejavnosti z visoko 
dodano vrednostjo, ki ponujajo 
konkurenčno prednost pred nastajajočimi 
gospodarstvi; zato poudarja, da je treba 
opredeliti obetavne tržne niše;

7. meni, da čeprav sporočilo poskuša 
obravnavati težave, s katerimi se mala in 
srednja podjetja soočajo pri prepoznavanju 
poslovnih priložnosti v tujini, ne poudarja 
dovolj, da je zagotavljanje navodil in
predlogov glede internacionalizacije malim 
in srednjim podjetjem, ki jih določijo 
vlade, mogoča pot delovanja v imenu 
javnosti, ki bi lahko postala ena od 
odgovornosti držav članic; meni, da bi 
morala EU proaktivno podpirati spodbude 
za razvoj malih in srednjih podjetij v 
strateških sektorjih, zlasti v primeru 
proizvodnih dejavnosti z visoko dodano 
vrednostjo, ki ponujajo konkurenčno 
prednost pred nastajajočimi gospodarstvi; 
zato poudarja, da je treba opredeliti 
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;

Or. en

Predlog spremembe 23
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj na lokalni 
ravni vzpostavijo enotne službe za pomoč 
izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji, da bodo lahko mala 
in srednja podjetja v svojem jeziku 
prejemala informacije glede izvoznih 
priložnosti, ovir in konkurentov na trgih 
tretjih držav, ki jih bodo lahko takoj 
uporabila;

8. poziva države članice, naj na lokalni 
ravni vzpostavijo enotno mrežo služb za 
pomoč izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji, gospodarskimi 
zbornicami, univerzami in drugimi 
zainteresiranimi stranmi, da se malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enostavno 
prepoznavne enotne kontaktne točke ter
da bodo lahko v svojem jeziku prejemala 
njim prilagojeno svetovanje in ekonomske 
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analize čezmorskih trgov ter informacije 
glede izvoznih priložnosti, trgovinskih ovir 
in konkurentov na trgih tretjih držav, ki jih 
bodo lahko takoj uporabila;

Or. it

Predlog spremembe 24
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj na lokalni 
ravni vzpostavijo enotne službe za pomoč 
izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji, da bodo lahko mala 
in srednja podjetja v svojem jeziku 
prejemala informacije glede izvoznih 
priložnosti, ovir in konkurentov na trgih 
tretjih držav, ki jih bodo lahko takoj 
uporabila;

8. poziva države članice, naj na lokalni 
ravni vzpostavijo enotne službe za pomoč 
izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji, da bodo lahko mala 
in srednja podjetja v svojem jeziku 
prejemala informacije glede izvoznih 
priložnosti, obstoječih ovir za trgovino
(tarifnih in netarifnih), zaščite naložb, 
veljavnih določb o reševanju sporov in 
konkurentov na trgih tretjih držav, ki jih 
bodo lahko takoj uporabila;

Or. en

Predlog spremembe 25
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj na lokalni 
ravni vzpostavijo enotne službe za pomoč 
izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji, da bodo lahko mala 
in srednja podjetja v svojem jeziku 
prejemala informacije glede izvoznih 
priložnosti, ovir in konkurentov na trgih 

8. poziva države članice, naj na lokalni 
ravni vzpostavijo enotne službe za pomoč 
izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji in njihovimi 
predstavništvi (gospodarske zbornice, 
obrtne zbornice,…), da bodo lahko mala in 
srednja podjetja v svojem jeziku prejemala 
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tretjih držav, ki jih bodo lahko takoj 
uporabila;

informacije glede izvoznih priložnosti, 
upravnih postopkov, ovir in konkurentov 
na trgih tretjih držav, ki jih bodo lahko 
takoj uporabila;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj na lokalni 
ravni vzpostavijo enotne službe za pomoč 
izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji, da bodo lahko mala 
in srednja podjetja v svojem jeziku 
prejemala informacije glede izvoznih 
priložnosti, ovir in konkurentov na trgih 
tretjih držav, ki jih bodo lahko takoj 
uporabila;

8. poziva države članice, naj na lokalni in 
regionalni ravni vzpostavijo enotne službe 
za pomoč izvoznikom, ki bodo delovale v 
sodelovanju s podjetji, da bodo lahko mala 
in srednja podjetja v svojem jeziku 
prejemala informacije glede pomoči,
izvoznih priložnosti, ovir in konkurentov 
na trgih tretjih držav, ki jih bodo lahko 
takoj uporabila;

Or. en

Predlog spremembe 27
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priporoča, naj bo več informacij 
namenjenih malim in mikro podjetjem, saj 
so ta podjetja del skupine malih in srednjih 
podjetij, ki je najslabše seznanjen s svojimi 
izvoznimi možnostmi in koristmi, ki bi jih 
pridobil z internacionalizacijo;

9. priporoča, naj bo več informacij 
namenjenih malim in mikro podjetjem, saj 
so ta podjetja del skupine malih in srednjih 
podjetij, ki je najmanj mednarodno 
dejaven in najslabše seznanjen s svojimi 
izvoznimi možnostmi in koristmi, ki bi jih 
pridobil z internacionalizacijo;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da bi moralo sporočilo 
upoštevati razlike med sektorji, saj je 
internacionalizacija storitvenih malih in 
srednjih podjetij bistveno drugačna od 
internacionalizacije proizvodnih malih in 
srednjih podjetij; ugotavlja, da mnogo 
storitvenim malim in srednjim podjetjem, 
ki predstavljajo večino malih in srednjih 
podjetij, pogosto ni treba doseči kritične 
velikosti za začetek izvoza, pri čemer bi 
jim najbolj koristili bolj odprti predpisi in 
dostop do IKT v ciljnih državah, medtem 
ko bi malim in srednjim podjetjem v 
industriji bolj koristili izboljšani pogoji na 
področju transportne logistike in 
olajševanja trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 29
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9 b. 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 
različne potrebe storitvenih malih in 
srednjih podjetij; podpira zlasti ponoven 
premislek o minimalnih zahtevah glede 
velikosti za trgovinske podporne programe 
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za mala in srednja podjetja, ki običajno 
temeljijo na izvoznem modelu malih in 
srednjih podjetij v industriji, v katerem je 
možnost za internacionalizacijo podjetja 
odvisna od dosežene kritične velikosti;

Or. en

Predlog spremembe 30
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. 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 na področju vprašanj 
glede instrumentov trgovinske zaščite;

10. 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 na področju vprašanj 
glede instrumentov trgovinske zaščite;
priporoča večjo skladnost med različnimi 
strukturami pomoči evropskim malim in 
srednjim podjetjem v tretjih državah;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. obžaluje, da sporočilo ne predvideva 
rešitev na ravni EU, ki bi malim in 
srednjim podjetjem pomagale preseči 
pomanjkanje obratnih sredstev, zlasti 
sredstev za potrebno začetno naložbo in 
začetek financiranja izvoza;

11. meni, da bi bilo treba oblikovati 
praktične in stroškovno učinkovite rešitve, 
ki bi malim in srednjim podjetjem 
pomagale preseči pomanjkanje obratnih 
sredstev, zlasti sredstev za potrebno 
začetno naložbo in začetek financiranja 
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izvoza, ter jih izvajati s skupno trgovinsko 
politiko EU;

Or. en

Predlog spremembe 32
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. obžaluje, da sporočilo ne predvideva 
rešitev na ravni EU, ki bi malim in 
srednjim podjetjem pomagale preseči 
pomanjkanje obratnih sredstev, zlasti 
sredstev za potrebno začetno naložbo in 
začetek financiranja izvoza;

11. obžaluje, da sporočilo ne predvideva 
rešitev, ki bi malim in srednjim podjetjem 
pomagale preseči pomanjkanje obratnih 
sredstev, zlasti sredstev za potrebno 
začetno naložbo in začetek financiranja 
izvoza, ter bi lahko bile v obliki rešitev 
EU, če bi pregled pokazal, da je to 
potrebno in izvedljivo;

Or. en

Predlog spremembe 33
Elisabeth Köstinger

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da so na trgih tretjih držav 
potrebne storitve na ravni EU za mala in 
srednja podjetja; 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 obojih;

12. meni, da so pobude EU potrebne na 
trgih tretjih držav, kjer se je pokazala 
dodana vrednost ali tržna nepopolnost; 
spodbuja sodelovanje med strokovnjaki v 
javnem in zasebnem sektorju, vključno z 
delovanjem skupin EU za dostop do trga; 
se strinja, da se mala in srednja podjetja iz 
nekaterih manjših in novih držav članic 
soočajo s posebnimi izzivi, ker na nekaterih
trgih tretjih držav morda nimajo dovolj 
diplomatskih predstavništev, izkušenih 
partnerjev ali obojih; poudarja, da pobude 
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EU kljub temu ne smejo posegati v 
konkurenco med posameznimi družbami 
iz različnih držav članic na tretjih trgih z 
zagotavljanjem posrednih ali neposrednih 
subvencij na podlagi izbora glede na 
matično državo družbe;

Or. en

Predlog spremembe 34
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da so na trgih tretjih držav 
potrebne storitve na ravni EU za mala in 
srednja podjetja; 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 obojih;

12. meni, da so, ob učinkoviti uporabi 
obstoječih nacionalnih struktur, na trgih 
tretjih držav potrebne storitve na ravni EU 
za mala in srednja podjetja; 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 obojih;

Or. en

Predlog spremembe 35
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. meni, da je treba prepoznati in 
okrepiti mrežo storitev in priložnosti, ki so 
malim in srednjim podjetjem na voljo na 
bolj zaščitenih čezmorskih trgih, ki veljajo 
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za prednostne; želi, da se vzpostavijo 
priložnostne pisarne v okviru delegacij 
EU, ki bodo lahko zagotovile strokovno 
pomoč glede posebnosti zadevnih držav in 
morebitnih težav (spoštovanje pravic 
intelektualne lastnine, obstoj netarifnih 
ovir, lokalna zakonodaja, predpisani 
standardi, certificiranje itd.) ter zagotovile 
pravno varstvo in olajšale vzpostavitev 
stikov in omrežij med evropskimi malimi 
in srednjimi podjetji ter izvoznimi 
konzorciji v tretjih državah;  

Or. it

Predlog spremembe 36
Elisabeth Köstinger

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12 a. poudarja, da je internacionalizacija 
malih in srednjih podjetij proces ter da za 
njeno uspešnost mala in srednja podjetja 
potrebujejo podporne storitve že na 
lokalni ravni in ne le na tretjih trgih; 
priznava, da lahko na tretjih trgih v tem 
procesu dodajo pomembno vrednost npr. 
skupna interesna skupina EU, trgovinska 
politika, prizadevanja za dostop do trga in 
dopolnilni programi v primeru 
neuspešnosti trga;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 13
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. priporoča, da se centri MSP EU 
razširijo in da vključujejo skupne službe za 
pomoč, ki so prilagojene potrebam, ter da 
se nahajajo blizu dejanskega kraja 
poslovanja malih in srednjih podjetij in 
tam, kjer predstavljajo dodano vrednost 
službam za pomoč, ki že delujejo v 
državah članicah;

13. priporoča, da se centri MSP EU 
razširijo in da vključujejo enotne skupne 
službe za pomoč z eno samo 
administrativno kontaktno osebo za 
posamezno podjetje, ki mu pomaga, ga 
obvešča o njegovih pravicah in mu 
pomaga izogniti se kaznim; 

Or. fr

Predlog spremembe 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. priporoča, da se centri MSP EU 
razširijo in da vključujejo skupne službe 
za pomoč, ki so prilagojene potrebam, ter 
da se nahajajo blizu dejanskega kraja
poslovanja malih in srednjih podjetij in 
tam, kjer predstavljajo dodano vrednost 
službam za pomoč, ki že delujejo v 
državah članicah;

13. priporoča, da nove pobude EU v tretjih 
državah zagotovijo skupne službe za 
pomoč, ki so prilagojene potrebam in se 
nahajajo blizu dejanskih območij
poslovanja malih in srednjih podjetij; 
takšne pobude EU bi morale zagotoviti 
dodano vrednost glede na podobne 
pobude držav članic, ki že delujejo v 
tretjih državah, in bi zato morale tesno 
sodelovati s službami za pomoč držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 39
Elisabeth Köstinger

Osnutek mnenja
Odstavek 13
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. priporoča, da se centri MSP EU
razširijo in da vključujejo skupne službe 
za pomoč, ki so prilagojene potrebam, ter
da se nahajajo blizu dejanskega kraja 
poslovanja malih in srednjih podjetij in 
tam, kjer predstavljajo dodano vrednost 
službam za pomoč, ki že delujejo v 
državah članicah;

13. priporoča, da se pred sprejetjem novih 
pobud EU oceni, ali centri MSP EU
delujejo uspešno in učinkovito ter ali so 
skladni z vodilnimi načeli; poziva, naj se
službe za pomoč EU nahajajo blizu 
dejanskega kraja poslovanja malih in 
srednjih podjetij in tam, kjer predstavljajo 
dodano vrednost službam za pomoč, ki že 
delujejo v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 40
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v 
obstoječih podpornih strukturah glavno 
merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov; priporoča, da se na seznam dodajo 
sosednje države EU, saj večina malih in 
srednjih podjetij najprej izvaža k 
trgovinskim partnerjem v sosednjih 
državah, kot so Republika Moldavija in 
države na zahodnem Balkanu, kot je 
Srbija, ki je bila nedavno priznana kot 
država kandidatka za vstop v EU;

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v 
obstoječih podpornih strukturah glavno 
merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov; izpostavlja trge sosednjih držav in 
držav kandidatk za vstop v EU, zlasti 
držav zahodnega Balkana in Sredozemlja, 
kot prednostne trge, na katerih lahko 
imajo mala in srednja podjetja zelo 
pomembno vlogo pri rasti in stabilnosti 
regij;

Or. it

Predlog spremembe 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v 
obstoječih podpornih strukturah glavno 
merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov; priporoča, da se na seznam dodajo 
sosednje države EU, saj večina malih in 
srednjih podjetij najprej izvaža k 
trgovinskim partnerjem v sosednjih 
državah, kot so Republika Moldavija in 
države na zahodnem Balkanu, kot je 
Srbija, ki je bila nedavno priznana kot 
država kandidatka za vstop v EU;

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v 
obstoječih podpornih strukturah glavno 
merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov; priporoča, da se na seznam dodajo 
sosednje države EU, saj večina malih in
srednjih podjetij najprej izvaža k 
trgovinskim partnerjem v sosednjih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 42
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v 
obstoječih podpornih strukturah glavno 
merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov; priporoča, da se na seznam dodajo 
sosednje države EU, saj večina malih in 
srednjih podjetij najprej izvaža k 
trgovinskim partnerjem v sosednjih 
državah, kot so Republika Moldavija in 
države na zahodnem Balkanu, kot je 
Srbija, ki je bila nedavno priznana kot 
država kandidatka za vstop v EU;

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v 
obstoječih podpornih strukturah glavno 
merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov; priporoča, da se na seznam dodajo 
sosednje države EU, saj večina malih in 
srednjih podjetij najprej izvaža k 
trgovinskim partnerjem v sosednjih 
državah, zlasti tistih s statusom kandidatke 
za vstop v EU;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v 
obstoječih podpornih strukturah glavno 
merilo za oblikovanje seznama prednostnih 
trgov; priporoča, da se na seznam dodajo 
sosednje države EU, saj večina malih in 
srednjih podjetij najprej izvaža k 
trgovinskim partnerjem v sosednjih 
državah, kot so Republika Moldavija in 
države na zahodnem Balkanu, kot je Srbija, 
ki je bila nedavno priznana kot država 
kandidatka za vstop v EU;

14. poziva k jasnejši opredelitvi 
prednostnih trgov malih in srednjih podjetij 
na podlagi načrta trgovinskih pogajanj EU; 
opozarja, da bi morali prednostni trgi 
vsekakor vključevati hitro razvijajoče se 
trge, kot so države BRIK, vendar bi morali 
upoštevati tudi zaznavanje malih in 
srednjih podjetij glede priložnosti za 
internacionalizacijo v razvitih državah in 
sosednjih regijah; zato meni, da so rast 
trga gostitelja in vrzeli v obstoječih 
podpornih strukturah glavno merilo za 
oblikovanje seznama prednostnih trgov; 
priporoča, da se na seznam dodajo sosednje 
države EU, saj večina malih in srednjih 
podjetij najprej izvaža k trgovinskim 
partnerjem v sosednjih državah, kot so 
Republika Moldavija in države na 
zahodnem Balkanu, kot je Srbija, ki je bila 
nedavno priznana kot država kandidatka za 
vstop v EU;

Or. en

Predlog spremembe 44
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se 
bodo v vseh trgovinskih pogajanjih 
upoštevale posebne potrebe in interesi 
malih in srednjih podjetij; podpira 

15. poziva Komisijo, naj sprejme 
zakonodajne pobude za okrepitev 
konkurenčnosti evropskega gospodarstva 
ter ga s tem usmeri k malim in srednjim 



PE489.401v01-00 26/32 AM\901371SL.doc

SL

reformo večstranskega okvira, da bi mala 
in srednja podjetja vključili v STO ter da 
bi se zagotovili hitrejša arbitraža in 
poravnava sporov za mala in srednja 
podjetja;

podjetjem, ki bodo imela glavno vlogo; 
poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje 
ukrepe v okviru STO za zagotovitev, da bo 
zaščita malih in srednjih podjetij na 
svetovnih trgih vedno bolj učinkovita in 
bolje zagotovljena; 

Or. it

Predlog spremembe 45
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se 
bodo v vseh trgovinskih pogajanjih 
upoštevale posebne potrebe in interesi 
malih in srednjih podjetij; podpira reformo 
večstranskega okvira, da bi mala in srednja 
podjetja vključili v STO ter da bi se 
zagotovili hitrejša arbitraža in poravnava 
sporov za mala in srednja podjetja;

15. 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 težave bolj vplivajo 
na mala in srednja podjetja kot v drugih 
kategorijah 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 STO ter da bi 
se zagotovili hitrejša arbitraža in poravnava 
sporov za mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 46
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15 a. poudarja, da so naložbe v tujini 
najzahtevnejša oblika internacionalizacije 
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za mala in srednja podjetja; priporoča, da 
bi bilo treba pri prihodnjih pogajanjih EU 
o dvostranskih pogodbah glede naložb 
upoštevati potrebe malih in srednjih 
podjetij glede koristi od večje varnosti 
njihovih neposrednih naložb v tujini;

Or. en

Predlog spremembe 47
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15 a. meni, da je učinkovita zaščita 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 zaščita dve plati 
istega procesa globalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 48
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 15 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 49
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine malih in srednjih podjetij v tretjih 
državah, kot ga je dosegla služba za pomoč 
malim in srednjim podjetjem na področju 
pravic intelektualne lastnine na Kitajskem;

16. obžaluje, da imajo evropska mala in 
srednja podjetja na voljo premalo sredstev 
za učinkovit boj proti kršitvam pravic 
intelektualne lastnine; poziva k 
oprijemljivim pobudam EU za izboljšanje 
varstva pravic intelektualne lastnine malih 
in srednjih podjetij v tretjih državah, kot ga 
je dosegla služba za pomoč malim in 
srednjim podjetjem na področju pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem; želi, 
da bi velike gospodarske sile v vzponu še 
naprej prenašale v nacionalno 
zakonodajo mednarodno pravo, ki velja 
na področju varstva pravic intelektualne 
lastnine in zlasti boja proti ponarejanju in 
piratstvu; poziva Komisijo in države 
članice k okrepitvi carinskega sodelovanja 
v EU in s tretjimi državami pri zasegu 
ponarejenega blaga in poenostavitvi 
carinskih postopkov;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine malih in srednjih podjetij v tretjih 

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine malih in srednjih podjetij v tretjih 
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državah, kot ga je dosegla služba za pomoč 
malim in srednjim podjetjem na področju 
pravic intelektualne lastnine na Kitajskem;

državah, kot ga je dosegla služba za pomoč 
malim in srednjim podjetjem na področju 
pravic intelektualne lastnine na Kitajskem, 
in poziva Komisijo k vzpostavitvi podobnih 
instrumentov tudi na drugih prednostnih 
trgih;

Or. it

Predlog spremembe 51
Elisabeth Köstinger

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine malih in srednjih podjetij v tretjih 
državah, kot ga je dosegla služba za pomoč 
malim in srednjim podjetjem na področju 
pravic intelektualne lastnine na Kitajskem;

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine malih in srednjih podjetij v tretjih 
državah; služba za pomoč malim in 
srednjim podjetjem na področju pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem bi bila 
zato lahko uporabljena kot model, če bo v 
postopku ocenjevanja ustrezno 
optimizirana;

Or. en

Predlog spremembe 52
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine malih in srednjih podjetij v tretjih 
državah, kot ga je dosegla služba za pomoč 
malim in srednjim podjetjem na področju 
pravic intelektualne lastnine na Kitajskem;

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine malih in srednjih podjetij v tretjih 
državah, kot ga je dosegla služba za pomoč 
malim in srednjim podjetjem na področju 
pravic intelektualne lastnine na Kitajskem, 
ki se sedaj v okviru pilotnega testiranja 
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širi na izbor držav ASEAN in držav Južne 
Amerike;

Or. en

Predlog spremembe 53
Marielle de Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. 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;

17. 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; poziva EU, naj razvije 
velikopotezno skupno industrijsko 
politiko, ki bo temeljila na spodbujanju 
raziskav in inovativnosti, vključevala 
inovativne oblike financiranja, kot so 
evropske projektne obveznice (project 
bonds), in podpirala razvoj malih in 
srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do
javnih naročil, da bi tako ohranila svojo 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih 
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; 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;

Or. fr

Predlog spremembe 54
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 17
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. 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;

17. 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 objavljen 
predlog uredbe o trgu javnih naročil EU 
pospešil vzajemnost v zvezi z odprtostjo, 
kar bi koristilo malim in srednjim 
podjetjem EU;

Or. en

Predlog spremembe 55
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17 a. opozarja, 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 prodala blago ali storitve na tretjih 
trgih;

Or. en

Predlog spremembe 56
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17 a. meni, da so javna naročila, zlasti na 
podnacionalnih ravneh, učinkovit javni 
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politični instrument za podpiranje 
tehničnih inovacijskih zmogljivosti 
domačih malih in srednjih podjetij ter 
zagotavljanje njihove rasti do velikosti, ki 
je potrebna za sodelovanje pri 
internacionalizaciji; poziva Komisijo, naj 
v reformi predpisov o javnih naročilih EU 
ohrani obstoječe mejne vrednosti in 
trajnostna merila;

Or. en

Predlog spremembe 57
Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. ceni pobude za spodbujanje stikov med 
podjetji, ki so predvidene v dvostranskih 
sporazumih o prosti trgovini; opozarja, da 
pomenijo izzivi, povezani z iskanjem in 
kontaktiranjem morebitnih strank v 
čezmorskih državah ter z vzpostavitvijo 
zanesljivih dobavnih verig, velike ovire za 
mala in srednja podjetja, ki želijo vstopiti 
na izvozni trg.

18. ceni pobude za spodbujanje stikov med 
podjetji, ki so predvidene v dvostranskih 
sporazumih o prosti trgovini; opozarja, da 
pomenijo izzivi, povezani z iskanjem in 
kontaktiranjem morebitnih strank v 
čezmorskih državah ter z vzpostavitvijo 
zanesljivih dobavnih verig, velike ovire za 
mala in srednja podjetja, ki želijo vstopiti 
na izvozni trg, ter da zlasti manjša in 
mikro podjetja za prodajo blaga v tujini 
uporabljajo posrednike.

Or. en


