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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι μόνο το 13% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) συναλλάσσονται 
με χώρες εκτός ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων· στηρίζει την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως παρουσιάστηκε στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Μικρή 
επιχείρηση, μεγάλος κόσμος» με σκοπό την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ 
σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Small Business Act» (2008)·

2. τονίζει την ανάγκη οι ΜΜΕ να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναθεώρησης του 
ισχύοντος πλαισίου στήριξης· καλεί τις ΜΜΕ, από κοινού με το ευρωπαϊκό δίκτυο 
υποστήριξης επιχειρήσεων της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές οργανώσεις, να 
συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή της αναθεώρησης·

3. επικροτεί την προτεινόμενη καταγραφή των στρατηγικών της ΕΕ και των κρατών μελών 
για την παροχή υπηρεσιών που ενισχύουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ· ευελπιστεί ότι 
αυτή η από μακρού αναμενόμενη πρωτοβουλία θα οδηγήσει στην ανάληψη δράσεων οι 
οποίες θα εξασφαλίσουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση που θα συνάδει με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αποδοτικότητας·

4. ζητεί η στήριξη που παρέχεται στις ΜΜΕ να προσαρμοστεί στις ξεχωριστές ανάγκες των 
εταιρειών δεδομένου ότι η καθεμία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες που 
αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα το μέγεθός της, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και 
τη γεωγραφική της θέση·

5. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετική πρόταση η οποία να προβλέπει 
υποχρεωτικές δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά την απλοποίηση όλων των 
εθνικών διαδικασιών που σχετίζονται με πολιτικές προώθησης της διεθνοποίησης των 
ΜΜΕ· 

6. πιστεύει ότι μια διευρυμένη διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης και η παροχή καλύτερης 
ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα υποστήριξης δεν θα συμβάλουν στην αύξηση 
του αριθμού των ΜΜΕ της ΕΕ που δραστηριοποιούνται διεθνώς εάν δεν συνδυαστούν με 
μια στρατηγική η οποία θα στοχεύει στις ΜΜΕ που δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τις 
δυνατότητές τους να δραστηριοποιηθούν διεθνώς·

7. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν θίγει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ως προς τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σε τρίτες 
χώρες και δεν προτείνει την παροχή συμβουλών σχετικά με τη διεθνοποίηση στις 
αναγνωρισμένες από το κράτος ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να προνοήσει και 
ενθαρρύνει την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ΜΜΕ σε τομείς στρατηγικής 
σημασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά δραστηριότητες παραγωγής υψηλής προστιθέμενης 
αξίας οι οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αναδυόμενων 
οικονομιών· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη προσδιορισμού ελπιδοφόρων εξειδικευμένων 
τομέων της αγοράς·
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8. ζητεί επιτατικά από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ενιαία γραφεία εξυπηρέτησης 
εξαγωγών σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα λειτουργούν σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, 
έτσι ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να λαμβάνουν στη δική τους γλώσσα και για άμεση χρήση 
πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγικές ευκαιρίες, τις δυσκολίες και τους ανταγωνιστές σε 
αγορές τρίτων χωρών· 

9. συνιστά την παροχή περισσότερης ενημέρωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν 
έχουν αντιληφθεί πλήρως τις εξαγωγικές τους δυνατότητες και τα οφέλη που θα 
μπορούσαν να αποκομίσουν από τη διεθνοποίηση·

10. επιμένει ότι τα εργαλεία που διατίθενται επί του παρόντος σε όλες τις εταιρείες της ΕΕ 
κατά την πραγματοποίηση εξαγωγών, όπως η βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην 
αγορά και το γραφείο εξυπηρέτησης εξαγωγών, πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ· εγκρίνει τη δημιουργία ενός γραφείου το οποίο 
θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ΜΜΕ για θέματα σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας
(γραφείο εξυπηρέτησης των ΜΜΕ σε θέματα εμπορικής άμυνας)· 

11. εκφράσει τη λύπη της για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν προβλέπονται λύσεις σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βοηθούσαν τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κεφαλαίων 
κίνησης και ιδιαίτερα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την αρχική επένδυση και τη 
χρηματοδότηση των εξαγωγών·

12. πιστεύει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ΜΜΕ σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητες και 
στις αγορές τρίτων χωρών· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων για την 
πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ· συμφωνεί ότι οι ΜΜΕ μικρότερων κρατών μελών που 
εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς μπορεί να 
στερούνται είτε διπλωματικής εκπροσώπησης είτε έμπειρων συνεταίρων ή και αμφοτέρων 
σε ορισμένες αγορές τρίτων χωρών· 

13. συνιστά τα κέντρα ΜΜΕ της ΕΕ να επεκταθούν καθώς και να δημιουργηθούν κοινά 
γραφεία εξυπηρέτησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, τα οποία θα βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση από τις ίδιες τις ΜΜΕ και θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα 
υπάρχοντα γραφεία εξυπηρέτησης που ήδη λειτουργούν στα κράτη μέλη· 

14. ζητεί να δοθεί ένας σαφής ορισμός των αγορών προτεραιότητας ΜΜΕ βάσει της ατζέντας 
για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ· θεωρεί ότι η ανάπτυξη των αγορών υποδοχής 
και τα κενά στις υφιστάμενες δομές υποστήριξης είναι τα βασικά κριτήρια για την 
κατάρτιση της λίστας των αγορών προτεραιότητας· προτείνει οι γειτονικές χώρες της ΕΕ 
να προστεθούν στη λίστα, δεδομένου ότι οι περισσότερες ΜΜΕ αναπτύσσουν εξαγωγική 
δραστηριότητα αρχικά με εμπορικούς εταίρους γειτονικών χωρών, όπως η Δημοκρατία 
της Μολδαβίας και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων, όπως η Σερβία η οποία 
αναγνωρίστηκε προσφάτως ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα·

15. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ειδικές ανάγκες και τα 
συμφέροντα των ΜΜΕ λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 
τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης του πολυμερούς πλαισίου με στόχο τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στον ΠΟΕ και τη διασφάλιση της αμεσότερης διαμεσολάβησης και επίλυσης των 
διαφορών των ΜΜΕ·
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16. ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών εκ μέρους της ΕΕ με στόχο να 
βελτιωθεί η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των ΜΜΕ σε τρίτες χώρες, όπως 
συνέβη και με το γραφείο πνευματικών δικαιωμάτων των ΜΜΕ στην Κίνα·

17. αναμένει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ της ΕΕ έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σε αγορές 
τρίτων χωρών σε ισότιμη βάση με άλλες εταιρείες· 

18. εκτιμά τις πρωτοβουλίες που προβλέπονται στις διμερείς συμφωνίες απελευθέρωσης του 
εμπορίου και αποσκοπούν στην ενίσχυση των επαφών μεταξύ επιχειρήσεων· υπενθυμίζει 
ότι οι προκλήσεις της εξεύρεσης και της επικοινωνίας με εν δυνάμει πελάτες εκτός της 
ΕΕ, καθώς και της δημιουργίας αξιόπιστων αλυσίδων εφοδιασμού αποτελούν σοβαρά 
εμπόδια στις ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε εξαγωγικές αγορές·


