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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението си за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. напомня, че едва 13 % от малките и средните предприятия (МСП) в ЕС извършват 
търговска и инвестиционна дейност в държави извън ЕС; подкрепя инициативата на 
Комисията, представена в нейното съобщение „Малък бизнес, голям свят“, за 
насърчаване на интернационализацията на МСП съгласно „Small Business Act“от 
2008 г.;

2. подчертава необходимостта от приобщаването на МСП като съотговорни за 
прегледа на съществуващата рамка за подкрепа; призовава МСП, заедно с 
„Enterprise Europe Network“ и европейските бизнес организации да бъдат тясно 
ангажирани при извършването на прегледа;

3. приветства предложеното картографиране на стратегиите на ЕС и държавите членки 
за предоставянето на услуги в подкрепа на интернационализацията на МСП; 
изразява надежда, че тази дългоочаквана инициатива ще бъде последвана от 
действия, гарантиращи хармонизиран подход в съответствие с принципите на 
субсидиарност и ефективност;

4. призовава подкрепата за МСП да бъде съобразена с индивидуалните нужди на всяко 
дружество, тъй като МСП се характеризират с голямо разнообразие по отношение 
на профила и нуждите им, отразяващи съответно размера, сектора и географското 
им местоположение;

5. призовава Комисията да изготви законодателно предложение, което предвижда 
обвързващи задължения от страна на държавите членки за опростяване на всички 
национални процедури, касаещи политиките в подкрепа на интернационализацията 
на МСП; 

6. счита, че разширеният онлайн портал за информация и по-добрата осведоменост за 
схемите за подпомагане не биха повишили съществено броя на МСП в ЕС с 
международна дейност, ако не бъдат допълнени със стратегия, насочена към онези 
МСП, които все още не са осъзнали своя потенциал за това;

7. изразява съжаление, че съобщението не разглежда проблемите, които срещат МСП 
при откриването на бизнес възможности в чужбина, както и не предлага 
предоставянето на препоръки относно интернационализацията на посочени от 
правителствата МСП; счита, че ЕС следва да окаже проактивна подкрепа на 
стимулите за развитието на МСП в стратегически сектори, особено що се касае до 
производствени дейности с висока добавена стойност, предоставящи конкурентно 
предимство спрямо развиващите се икономики; поради това подчертава 
необходимостта от идентифициране на перспективни нишови пазари;

8. настоятелно призовава държавите членки да създадат на местно равнище единни 
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бюра за помощ при износ, които да действат съвместно с предприятията, за да могат 
МСП да получават на родния си език и за непосредствено използване информация 
относно възможностите за износ, пречките и конкуренцията на трети пазари; 

9. препоръчва да бъде насочена повече информация към групата на малките и 
микропредприятията, които са най-слабо запознати със своя потенциал за износ и 
ползите, които биха могли да извлекат от интернационализацията;

10. настоява наличните в момента инструменти за всички дружества – износители в ЕС, 
като базата данни за достъп до пазари и бюрото за помощ при износ, да бъдат 
адаптирани според нуждите на МСП; оценява откриването на специализирано бюро 
за помощ на МСП по въпроси, касаещи инструментите за търговска защита (Бюрото 
за търговска защита за МСП); 

11. изразява съжаление, че съобщението не предвижда решения на равнище ЕС за 
подпомагане на МСП при справянето с недостига на работен капитал, в частност на 
капитал за осъществяване на необходимите първоначални инвестиции и за начално 
финансиране на износа;

12. счита, че са необходими услуги на равнище ЕС за МСП на трети пазари; насърчава 
сътрудничеството между експертите в публичната и частната сфера, в това число и 
с екипите за достъп до пазара в ЕС; приема, че МСП от по-малките и новите 
държави членки се намират в неизгодно положение, тъй като не разполагат с 
дипломатическо представителство, опитни партньори или и двете на някои трети 
пазари; 

13. препоръчва центровете за МСП на ЕС да бъдат разширени и допълнени със 
съвместни бюра за помощ според нуждите, и да бъдат разположени в близост до 
местата, където МСП развиват реалната си дейност и където ще подпомогнат вече 
функциониращите бюра за помощ в държавите членки; 

14. призовава за по-ясно дефиниране на приоритетни пазари за МСП въз основа на 
програмата за търговски преговори на ЕС; счита растежа на приемащите пазари и 
пропуските в съществуващите структури за подкрепа за основен критерий при 
съставянето на списък с приоритетни пазари; препоръчва съседните на ЕС държави 
да бъдат добавени в списъка, тъй като повечето МСП първоначално осъществяват 
износ към търговски партньори в съседни държави, като например Република 
Молдова и държавите от Западните Балкани като Сърбия, на която наскоро беше 
признат статут на държава – кандидат за членство в ЕС;

15. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че специфичните нужди и интереси 
на МСП са отразени във всички търговски преговори; подкрепя реформата на 
многостранната рамка за включване на МСП в СТО и за гарантиране на по-бърз 
арбитраж и уреждане на спорове за МСП;

16. призовава за конкретни инициативи от страна на ЕС с оглед да се подобри защитата 
на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) на МСП в трети държави, 
което беше постигнато с бюрото за помощ за МСП по въпросите на ПИС в Китай;
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17. очаква Комисията да предприеме инициатива, която да гарантира, че МСП от ЕС 
получават достъп до обществени поръчки на трети пазари на равноправна основа с 
други дружества; 

18. оценява инициативите за насърчаване на преките контакти между предприятията, 
предвидени в двустранните споразумения за свободна търговия; напомня, че 
трудностите при откриването и осъществяването на контакт с потенциални клиенти 
зад граница и създаването на надеждни вериги за доставка са сериозна пречка пред 
МСП, които желаят да навлязат на пазарите за износ.


