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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad tik 13 proc. ES mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vykdo prekybos ir 
investicijų veiklą su ne ES šalimis; remia Komisijos iniciatyvą, pristatytą jos komunikate 
„Smulkusis verslas dideliame pasaulyje“, skatinti MVĮ internacionalizaciją, atsižvelgiant į 
Smulkiojo verslo aktą (2008);

2. pabrėžia būtinybę įtraukti MVĮ į galiojančios paramos sistemos persvarstymą; ragina 
MVĮ, kartu su Europos įmonių tinklu ir Europos verslo organizacijomis, aktyviai 
dalyvauti vykdant persvarstymą;

3. palankiai vertina pateiktą ES ir valstybių narių strategijų dėl paslaugų, kuriomis remiama 
MVĮ internacionalizacija, teikimo apžvalgą; viliasi, kad įvykdžius šią ilgai lauktą 
iniciatyvą bus imtasi veiksmų, kuriais būtų užtikrintas suderintas požiūris, atitinkantis 
subsidiarumo ir veiksmingumo principus;

4. ragina pritaikyti MVĮ teikiamą paramą individualiems kiekvienos įmonės poreikiams, nes 
MVĮ vykdo labai įvairaus pobūdžio veiklą ir reikia atsižvelgti į atitinkamą jų dydį, veiklos 
sektorių ir geografinę vietovę;

5. ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriame būtų 
numatyti privalomi valstybių narių įsipareigojimai supaprastinti visas nacionalines 
procedūras, susijusias su politikos kryptimis, kuriomis remiama MVĮ internacionalizacija; 

6. mano, jog mažai tikėtina, kad didesnis internetinis informacijos portalas ir didesnis 
informuotumas apie paramos sistemas padės smarkiai padidinti ES MVĮ, vykdančių 
tarptautinę veiklą, skaičių, jei šios priemonės nebus papildytos strategija, skirta toms MVĮ, 
kurios dar nesuprato, kad gali imtis tokios veiklos;

7. apgailestauja, kad Komisija nesprendžia MVĮ kylančių sunkumų dėl verslo veiklos 
užsienyje galimybių nustatymo ir kad ji nesiūlo teikti vyriausybių nurodytoms MVĮ 
patarimų dėl internacionalizacijos; mano, kad ES turėtų remti iniciatyvas, kuriomis 
siekiama aktyviai plėtoti MVĮ veiklą strateginiuose sektoriuose, ypač kalbant apie didelę 
pridėtinę vertę sukuriančią gamybos veiklą, užtikrinančią konkurencinį pranašumą, 
palyginti su besivystančios ekonomikos šalimis; todėl pabrėžia, jog būtina nustatyti 
perspektyvias nišines rinkas;

8. primygtinai ragina valstybes nares vietos lygmeniu įsteigti bendras Eksporto pagalbos 
tarnybas, kurios būtų valdomos bendradarbiaujant su įmonėmis, kad MVĮ galėtų gauti su 
eksporto galimybėmis, kliūtimis ir konkurentais trečiųjų šalių rinkose susijusią 
informaciją, kuri būtų pateikiama jų kalba ir kuria būtų galima nedelsiant naudotis; 

9. pataria skirti daugiau informacijos mažoms ir labai mažoms įmonėms, nes šioms grupėms 
priskiriamos MVĮ mažiausiai žino apie savo eksporto galimybes ir apie naudą, kurią gautų 
vykdydamos tarptautinio masto veiklą;
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10. primygtinai teigia, kad šiuo metu visoms ES įmonėms vykdant eksporto veiklą prieinamos 
priemonės, kaip antai Patekimo į rinką duomenų bazė ir Eksporto pagalbos tarnyba, turėtų 
būti pritaikytos MVĮ poreikiams;  palankiai vertina MVĮ skirtos pagalbos tarnybos, 
padėsiančios spręsti su prekybos apsaugos priemonėmis susijusias problemas, įkūrimą 
(MVĮ PAP pagalbos tarnyba); 

11. apgailestauja, kad komunikate nenumatyta priimti sprendimų ES lygmeniu siekiant padėti 
MVĮ išspręsti apyvartinių lėšų trūkumo problemą, ypač lėšų reikiamoms pradinėms 
investicijoms ir lėšų pradėti finansuoti eksporto veiklą;

12. mano, kad trečiųjų šalių rinkose MVĮ būtina teikti ES lygmens paslaugas; skatina 
specialistų bendradarbiavimą viešajame ir privačiajame sektoriuose, įskaitant ES patekimo 
į rinką komandas;  pritaria, kad mažesnėse ir vėliau prie ES prisijungusiose valstybėse 
narėse įsisteigusių MVĮ padėtis yra nepalanki, nes kai kuriose trečiųjų šalių rinkose jos 
gali neturėti diplomatinių atstovybių, patyrusių partnerių arba abiejų šių subjektų;  

13. rekomenduoja išplėsti ES MVĮ centrus ir įsteigti juose poreikius atitinkančias bendras 
pagalbos tarnybas, taip pat įkurti juos šalia tos vietos, kurioje MVĮ faktiškai įsisteigia ir 
kurioje jos sukuria pridėtinę vertę valstybėse narėse jau veikiančioms pagalbos 
tarnyboms; 

14. ragina aiškiau apibrėžti MVĮ prioritetinių rinkų sąvoką, remiantis ES derybų dėl prekybos 
darbotvarke; mano, kad priimančiųjų šalių rinkų augimas ir galiojančių paramos sistemų 
trūkumai yra pagrindiniai prioritetinių rinkų sąrašo sudarymo kriterijai; rekomenduoja į 
sąrašą įtraukti ES kaimynines šalis, nes dauguma MVĮ pirmiausia eksportuoja į 
kaimynines šalis, kuriose turi prekybos partnerių, kaip antai į Moldovos Respubliką ir 
Vakarų Balkanų šalis, pavyzdžiui, Serbiją, kuri neseniai paskelbta ES šalimi kandidate;

15. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad visose derybose dėl prekybos būtų 
atsižvelgiama į konkrečius MVĮ poreikius ir interesus; pritaria daugiašalės sistemos 
reformai, kuria siekiama įtraukti MVĮ į PPO veiklą ir užtikrinti, kad MVĮ arbitražo 
procedūros ir ginčų sprendimas vyktų greičiau;

16. ragina vykdyti konkrečias ES iniciatyvas siekiant pagerinti MVĮ intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą trečiosiose šalyse, pavyzdžiui tokias, kokios kartu su MVĮ INT pagalbos 
tarnyba buvo parengtos Kinijoje;

17. tikisi, kad Komisija imsis iniciatyvos siekdama užtikrinti, kad ES MVĮ galėtų vienodomis 
sąlygomis kartu su kitomis įmonėmis dalyvauti viešuosiuose pirkimuose trečiųjų šalių 
rinkose; 

18. palankiai vertina iniciatyvas, kuriomis siekiama sustiprinti įmonių tiesioginius ryšius, 
numatytus dvišaliuose laisvosios prekybos susitarimuose; primena, kad atsižvelgiant į tai, 
jog sunku surasti potencialius klientus užsienyje ir užmegzti su jais ryšius, taip pat jog 
sunku sukurti patikimas tiekimo grandines, į eksporto rinkas norinčioms patekti MVĮ kyla 
didelių kliūčių.


