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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka tikai 13 % ES mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ir iesaistīti tirdzniecībā un 
ieguldījumu darījumos ar valstīm, kuras neietilpst ES; atbalsta Komisijas iniciatīvu, kas ir 
izklāstīta tās paziņojumā „Mazi uzņēmumi, liela pasaule”, nolūkā veicināt MVU 
starptautisko darbību atbilstīgi Mazās uzņēmējdarbības aktam (2008);

2. uzsver vajadzību iesaistīt MVU kā spēkā esošās atbalsta sistēmas pārskata līdzautorus; 
aicina MVU kopā ar Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīklu un Eiropas uzņēmējdarbības 
organizācijām cieši iesaistīties pārskata īstenošanā;

3. atzinīgi vērtē ierosināto ES un dalībvalstu stratēģiju noteikšanu pakalpojumu sniegšanai, 
lai atbalstītu MVU starptautiskās darbības veicināšanu; pauž cerību, ka pēc šīs ilgi gaidītās 
iniciatīvas sekos pasākumi, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, kas atbilst subsidiaritātes un 
efektivitātes principiem;

4. aicina MVU sniegto atbalstu pielāgot katra uzņēmuma individuālajām vajadzībām, jo 
MVU profili un vajadzības ir ļoti dažādas, atspoguļojot to attiecīgo izmēru, nozari un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu;

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm saistošus 
pienākumus, lai vienkāršotu visas valsts procedūras, kas attiecas uz politikas virzieniem
MVU starptautiskās darbības atbalstam; 

6. uzskata, ka lielāks tiešsaistes informācijas portāls un labāka informētība par atbalsta 
shēmām, visticamāk, būtiski nepalielinās to ES MVU skaitu, kuri veic starptautisku 
darbību, ja šie elementi netiks papildināti ar stratēģiju, kas ir vērsta uz tiem MVU, kuri vēl 
nav apzinājušies savas iespējas īstenot šādu darbību;

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav aplūkotas grūtības, ar kurām MVU saskaras, 
nosakot ārvalstu uzņēmējdarbības iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt valdības 
atzītajiem MVU ieteikumus par starptautiskās darbības veicināšanu; uzskata, ka ES būtu 
jāatbalsta iniciatīvas, lai stratēģiski svarīgās nozarēs attīstītu MVU proaktīvā veidā, īpaši 
attiecībā uz ražošanas darbībām ar augstu pievienoto vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver vajadzību 
noteikt perspektīvus nišas tirgus;

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī izveidot vienotus eksporta palīdzības dienestus, vadot 
tos sadarbībā ar uzņēmumiem, lai MVU pārstāvji savā valodā un tūlītējai izmantošanai var 
saņemt informāciju par eksporta iespējām, šķēršļiem un konkurentiem trešo valstu tirgos; 

9. iesaka vairāk informācijas novirzīt uz mazajiem un mikrouzņēmumiem — MVU grupu, 
kura ir vismazāk informēta par savām eksporta iespējām un par ieguvumiem, ko tiem 
sniegtu starptautiskā darbība;
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10. uzstāj, ka instrumenti, kas tagad ir pieejami visiem ES uzņēmumiem, kad tie veic 
eksportu, piemēram, tirgus pieejamības datubāze un eksporta palīdzības dienests, būtu 
jāpielāgo MVU vajadzībām; atzinīgi vērtē MVU paredzēta palīdzības dienesta ieviešanu, 
lai risinātu jautājumus attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības instrumentiem (MVU TAI 
palīdzības dienests); 

11. pauž nožēlu, ka paziņojumā nav paredzēti ES līmeņa risinājumi, lai palīdzētu MVU 
pārvarēt apgrozāmā kapitāla trūkuma problēmu, jo īpaši attiecībā uz kapitālu, kas 
vajadzīgs, lai veiktu sākotnējo vajadzīgo ieguldījumu un sāktu finansēt eksportu;

12. uzskata, ka trešo valstu tirgos ir vajadzīgi ES līmeņa pakalpojumi MVU; mudina īstenot 
ekspertu sadarbību gan valsts, gan privātajā jomā, tostarp ES tirgus pieejamības 
nodrošināšanas grupu vidū; piekrīt, ka mazāko un jaunāko dalībvalstu MVU atrodas 
nelabvēlīgākā situācijā, jo dažos trešo valstu tirgos tie var izjust pietiekamas 
diplomātiskās pārstāvības vai pieredzējušu partneru, vai abu šo elementu trūkumu; 

13. iesaka paplašināt ES MVU centrus un nodrošināt tos ar vienotiem palīdzības dienestiem, 
kas ir pielāgoti vajadzībām, un izvietot tos to vietu tuvumā, kur MVU faktiski sāk savu 
darbību un kur tie sniedz pievienoto vērtību palīdzības dienestiem, kas dalībvalstīs jau 
darbojas; 

14. aicina precīzāk definēt MVU prioritāros tirgus, balstoties uz ES tirdzniecības sarunu 
plānu; uzskata, ka galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta sagatavošanai ir mērķa tirgu 
izaugsme un trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; iesaka sarakstā iekļaut ES 
kaimiņvalstis, jo lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta darbības adresē tirdzniecības 
partneriem kaimiņvalstīs, piemēram, Moldovas Republikā un valstīs Rietumbalkānos, 
piemēram, Serbijā, kas nesen tika atzīta par ES kandidātvalsti;

15. mudina Komisiju nodrošināt, lai tirdzniecības sarunās tiktu atspoguļotas MVU konkrētās 
vajadzības un intereses; atbalsta daudzpusējās sistēmas reformu, lai MVU iesaistītu PTO 
un nodrošinātu MVU ātrāku strīdu arbitrāžu un izšķiršanu;

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma tiesību 
(IĪT) aizsardzību trešās valstīs, kā tas, piemēram, ar MVU IĪT palīdzības dienesta 
palīdzību ir īstenots Ķīnā;

17. sagaida, ka Komisija uzņemsies iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka ES MVU var izmantot 
piekļuvi valsts iepirkumam trešo valstu tirgū vienlīdzīgos apstākļos ar citiem 
uzņēmumiem; 

18. atzinīgi vērtē iniciatīvas ar mērķi veicināt divpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumos 
paredzēto uzņēmumu sadarbību; atgādina, ka problēmas saistībā ar iespējamo klientu 
atrašanu ārvalstīs un sazināšanos ar tiem, kā arī uzticamu piegāžu ķēžu izveidošanu rada 
lielus šķēršļus tiem MVU, kuri vēlas iekļūt eksporta tirgos.


