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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že pouze 13 % malých a středních podniků v EU obchoduje se zeměmi mimo 
EU a investuje v těchto zemích; podporuje iniciativu Komise představenou v jejím sdělení 
„Malé podniky, velký svět“ na podporu internacionalizace malých a středních podniků 
v souladu s iniciativou Small Business Act (2008);

2. zdůrazňuje, že je nutné zapojit malé a střední podniky do přezkumu stávajícího 
podpůrného rámce; vyzývá, aby do provádění tohoto přezkumu byly důkladně zapojeny 
malé a střední podniky společně se sítí Enterprise Europe Network a organizacemi 
evropských podniků;

3. vítá navrhované mapování strategií EU a členských států pro poskytování služeb 
podporujících internacionalizaci malých a středních podniků; vyjadřuje naději, že tato 
dlouho očekávaná iniciativa bude následována opatřeními k zajištění harmonizovaného 
přístupu, který bude v souladu se zásadami subsidiarity a účinnosti;

4. vyzývá, aby byla podpora malých a středních podniků přizpůsobena individuálním 
potřebám každé společnosti, protože malé a střední podniky jsou velice rozmanité a mají 
širokou škálu potřeb odrážejících jejich velikost, odvětví a zeměpisné umístění;

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila legislativní návrh, který členským státům uloží pevný 
závazek zjednodušit všechny vnitrostátní postupy týkající se politik na podporu 
internacionalizace malých a středních podniků; 

6. domnívá se, že je nepravděpodobné, že by větší internetový informační portál a větší 
informovanost o podpůrných režimech podstatně zvýšily počet malých a středních 
podniků v EU, které působí mezinárodně, pokud nebudou doplněny strategií zaměřenou 
na malé a střední podniky, jež dosud nerozpoznaly svůj potenciál k mezinárodnímu 
působení;

7. vyjadřuje politování nad tím, že se sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé a střední 
podniky setkávají při zjišťování možností zahraničního podnikání a že nenavrhuje 
poskytování návrhů na internacionalizaci malým a středním podnikům, které určí vlády; 
domnívá se, že by EU měla podporovat pobídky aktivního rozvoje malých a středních 
podniků ve strategických odvětvích, zejména pokud jde o výrobní činnosti s vysokou 
přidanou hodnotou nabízející konkurenční výhodu před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné mezery na trhu;

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby schválily jednotná asistenční místa pro vývozce na 
místní úrovni a spolupracovaly přitom s podniky, aby tak malé a střední podniky mohly ve 
svém mateřském jazyce získat informace o možnostech vývozu, překážkách a 
konkurentech na trzích třetích zemí, jež budou moci okamžitě využít; 

9. doporučuje, aby se více informací zaměřovalo na malé podniky a mikropodniky, jež jsou 
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skupinou malých a středních podniků, které mají nejslabší povědomí o svém vývozním 
potenciálu a ziscích, jež by jim mohla přinést internacionalizace;

10. trvá na tom, že nástroje, jež jsou v současnosti k dispozici všem vyvážejícím podnikům 
v EU, jako je databáze o přístupu na trhy a asistenční služba pro vývozce „Export 
Helpdesk“, by měly být přizpůsobeny potřebám malých a středních podniků; oceňuje 
zřízení asistenční služby pro otázky ochrany obchodu určené malým a středním podnikům 
(„SME TDI helpdesk“); 

11. vyjadřuje politování nad tím, že sdělení neplánuje řešení na úrovni EU, která by pomohla 
malým a středním podnikům překonat nedostatek pracovního kapitálu, zejména kapitálu 
potřebného k počáteční investici a zahájení financování vývozů;

12. domnívá se, že na trzích třetích zemí jsou potřebné služby pro malé a střední podniky na 
úrovni EU; vybízí ke spolupráci mezi odborníky ve veřejném i soukromém sektoru, 
včetně týmů pro přístup na trh na úrovni EU; souhlasí s tím, že malé a střední podniky 
z menších a novějších členských států jsou v nevýhodě, protože mohou na některých 
trzích třetích zemí postrádat diplomatické zastoupení či zkušené partnery nebo obojí; 

13. doporučuje, aby byla rozšířena centra EU pro malé a střední podniky a vybavena 
společnými asistenčními službami uzpůsobenými jejich potřebám a aby byla umístěna 
v blízkosti míst, kde malé a střední podniky skutečně začínají obchodovat a kde 
představují přidanou hodnotu pro asistenční služby, které jsou již v členských státech 
v provozu; 

14. vyzývá k přesnější definici prioritních trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; za hlavní kritéria, podle nichž by měl vzniknout 
seznam prioritních trhů, považuje růst trhů hostitelských zemí a mezery ve stávajících 
podpůrných systémech; doporučuje, aby na tento seznam byly přidány země sousedící 
s EU, protože většina malých a středních podniků nejprve směřuje své vývozy 
k obchodním partnerům v sousedních zemích, jako je Moldavská republika a země 
západního Balkánu jako Srbsko, jimž byl nedávno udělen status kandidátské země EU;

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že při všech obchodních vyjednáváních budou 
zohledňovány specifické potřeby a zájmy malých a středních podniků; podporuje reformu 
vícestranného rámce pro zapojení malých a středních podniků do Světové obchodní 
organizace a pro zajištění rychlejší arbitráže a řešení sporů pro malé a střední podniky;

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze strany EU, které by posílily ochranu práv duševního 
vlastnictví malých a středních podniků v třetích zemích, jak toho bylo dosaženo pomocí 
asistenční služby pro malé a střední podniky týkající se otázek práv duševního vlastnictví 
v Číně;

17. očekává, že Komise přijme iniciativu, která zajistí, že malé a střední podniky v EU budou 
mít přístup k zadávání veřejných zakázek na trzích třetích zemí za stejných podmínek jako 
jiné společnosti; 

18. oceňuje iniciativy na posílení mezipodnikových kontaktů, které jsou obsaženy ve 
dvoustranných dohodách o volném obchodu; připomíná, že problémy související 
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s vyhledáváním a kontaktováním potenciálních zákazníků v zámoří a vytvářením 
spolehlivých dodavatelských řetězců představují pro malé a střední podniky, které chtějí 
vstoupit na vývozní trhy, značné překážky.


