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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Unió kis- és középvállalkozásainak (kkv) mindössze 13%-a 
folytat kereskedelmi tevékenységet vagy eszközöl befektetéseket Unión kívüli 
országokban; támogatja a Bizottság „Kisvállalkozás, nagyvilág” című közleményében 
bemutatott arra irányuló kezdeményezését, hogy az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomaggal (2008) összhangban előmozdítsa a kkv-k nemzetközivé válását;

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-kat be kell vonni a jelenlegi támogatási keret felülvizsgálatába; 
felszólítja a kkv-kat, hogy az Enterprise Europe Network hálózattal és az európai üzleti 
szervezetekkel együtt aktívan vegyenek részt a felülvizsgálatban;

3. üdvözli a kkv-k nemzetközivé válását támogató szolgáltatások nyújtására irányuló uniós 
és tagállami stratégiák javasolt feltérképezését; kifejezi abbéli reményét, hogy e hosszú 
ideje várt kezdeményezést olyan fellépések követik, amelyek biztosítják a szubszidiaritás 
és a hatékonyság elvével összhangban álló harmonizált megközelítést;

4. felszólít arra, hogy a kkv-k támogatását igazítsák az egyes társaságok egyedi igényeihez, 
mivel a kkv-k igen változatos profillal rendelkeznek, és a támogatásnak a méretükhöz, a 
vonatkozó ágazathoz és a földrajzi elhelyezkedésükhöz egyaránt illeszkednie kell;

5. felszólítja a Bizottságot olyan jogalkotási javaslat készítésére, amelyben kötelező erejű 
kötelezettségvállalásokat állapít meg a tagállamok számára a kkv-k nemzetközivé válását 
támogató politikákkal kapcsolatos valamennyi nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében; 

6. véleménye szerint nem valószínű, hogy egy nagyobb internetes tájékoztató portál, illetve a 
támogatási rendszerekkel kapcsolatos nagyobb fokú tájékozottság lényegesen növelné a 
nemzetközi tevékenységet folytató uniós kkv-k számát, hacsak nem egészíti ki mindezt 
egy olyan stratégia, amely azokra a kkv-kra összpontosít, amelyek még nem ismerték fel 
az ebben rejlő lehetőségeket;

7. sajnálja, hogy a közlemény nem foglalkozik azokkal a nehézségekkel, amelyekkel a kkv-k 
a külföldi üzleti lehetőségek azonosítása során szembesülnek, valamint nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kormányok által megjelölt kkv-k számára nyújtsanak a nemzetközivé válásra 
vonatkozó tanácsot; véleménye szerint az Uniónak támogatnia kell a stratégiai 
ágazatokban működő kkv-k proaktív módon történő fejlesztésére irányuló ösztönzőket, 
különösen ha olyan, magas hozzáadott értékkel rendelkező gyártási tevékenységekről van 
szó, amelyek versenyelőnyt kínálnának a feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk piaci 
szegmenseket;

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy alakítsanak ki az üzleti közösséggel közösen 
működtetett, az exporttal kapcsolatos helyi szintű egyablakos információs szolgálatokat 
annak érdekében, hogy a kkv-k a saját nyelvükön kaphassanak azonnal felhasználható 
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információkat a harmadik piacokon meglévő exportlehetőségekről, akadályokról és 
versenyfelekről; 

9. javasolja, hogy nyújtsanak több információt a kis- és középvállalkozások számára, 
különös tekintettel azokra a kkv-csoportokra, amelyek a legkevésbé ismerik az exportban 
rejlő lehetőségeket és a nemzetközi piacon való megjelenés előnyeit;

10. kitart amellett, hogy a kkv-k igényeire kell szabni azokat az eszközöket – így a 
piacrajutási adatbázist és az Export Helpdesket (exportálókat segítő információs szolgálat) 
–, amelyek jelenleg az exportot végző valamennyi uniós cég számára rendelkezésre 
állnak; méltányolja a kereskedelmi védintézkedésekkel kapcsolatos kérdések tekintetében 
a kkv-knak szóló információs szolgálat elindítását; 

11. sajnálja, hogy a közlemény nem tartalmaz olyan uniós szintű megoldásokat, amelyek 
segítségével a kkv-k felülkerekedhetnek a működő tőke – különösen az induláskor 
szükséges befektetéshez és az exportfinanszírozás megkezdéséhez szükséges tőke –
hiányán;

12. véleménye szerint szükség van a harmadik piacokon a kkv-kat célzó uniós szintű 
szolgálatokra; az állami és a magánszférában működő szakértőket – a piaci hozzáférést 
segítő uniós csoportokat is beleértve – egyaránt együttműködésre bátorítja; egyetért azzal, 
hogy a kisebb, valamint új tagállamokból származó kkv-k hátrányos helyzetben vannak, 
mivel egyes harmadik piacokon nem rendelkeznek diplomáciai képviselettel és tapasztalt 
partnerekkel, vagy ezek egyikével sem; 

13. javasolja az Unió kkv-központjainak bővítését és azt, hogy azokon belül hozzanak létre a 
kkv-k igényeire szabott közös információs szolgálatokat, amelyek a kkv-k tényleges 
működési helyének közelében helyezkednek el, így hozzáadott értéket jelentenének a 
tagállamokban már működő információs szolgálatokhoz képest; 

14. felszólít arra, hogy az Unió kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó menetrend alapján 
határozzák meg egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak fogalmát; véleménye szerint a 
kiemelt piacok jegyzékének elkészítésekor elsősorban a fogadó piacok növekedését és a 
meglévő támogatási struktúrák hiányosságait kell figyelembe venni; javasolja, hogy 
vegyék fel e jegyzékbe az Unióval szomszédos országokat – például a Moldovai 
Köztársaságot és olyan nyugat-balkáni országokat mint Szerbia, amelyet nemrég ismertek 
el uniós tagjelölt országként –, mivel a kkv-többsége eredetileg a szomszédos 
országokban található kereskedelmi partnerek felé exportál;

15. arra sürgeti a Bizottságot, hogy valamennyi kereskedelmi tárgyalás során biztosítsa a kkv-
k különleges igényeinek és érdekeinek megjelenését; támogatja a többoldalú keret olyan 
reformját, amely magában foglalja a kkv-k WTO melletti bevonását és a kkv-k esetében a 
választottbíróság felállításának és a viták rendezésének felgyorsítását;

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi tulajdonjogainak harmadik országokban való fokozott 
védelme érdekében az Unió tegyen konkrét kezdeményezéseket, amint az Kínában a 
szellemi tulajdonjogok kínai kkv-tanácsadói szolgálata esetében történt;

17. reményei szerint a Bizottság kezdeményezést tesz arra, hogy az uniós kkv-k más 
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vállalkozásokkal egyenlően férhessenek hozzá a közbeszerzésekhez a harmadik piacokon; 

18. méltányolja a kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményekben foglalt, az üzletek közötti 
kapcsolatok elősegítésére irányuló kezdeményezéseket; emlékeztet arra, hogy a 
tengerentúli potenciális kereskedők felkutatásával és a kapcsolatfelvétellel, illetve a 
megbízható szállítási láncok kialakításával kapcsolatos kihívások jelentős akadályt
jelentenek azon kkv-k számára, amelyek az exportpiacokra kívánnak lépni.


