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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że jedynie 13% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Unii prowadzi 
działalność handlową i inwestycyjną w państwach nienależących do Unii; popiera 
inicjatywę Komisji, przedstawioną w komunikacie zatytułowanym „Małe 
przedsiębiorstwo, wielki świat”, mającą na celu promowanie umiędzynarodowienia MŚP 
zgodnie z programem z 2008 r. „Small Business Act”;

2. podkreśla konieczność uczynienia MŚP współuczestnikami przeglądu obecnych ram 
wsparcia; wzywa do większego uczestnictwa MŚP, wraz z Europejską Siecią 
Przedsiębiorczości i europejskimi organizacjami przedsiębiorców, w realizacji przeglądu;

3. z zadowoleniem przyjmuje propozycję przeprowadzenia procesu mapowania strategii UE 
i państw członkowskich pod kątem świadczenia usług zapewniających wsparcie dla 
umiędzynarodowienia MŚP; wyraża nadzieję, że ta długo oczekiwana inicjatywa 
zaowocuje działaniami mającymi na celu zapewnienie zharmonizowanego podejścia 
zgodnego z zasadami pomocniczości i efektywności;

4. wzywa do tego, aby wsparcie udzielane MŚP było dostosowane do indywidualnych 
potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jako że w skład MŚP wchodzą przedsiębiorstwa o 
bardzo różnych profilach i potrzebach, w zależności od ich rozmiaru, sektora, w którym 
prowadzą działalność, i lokalizacji geograficznej;

5. wzywa Komisję do przedłożenia projektu wniosku ustawodawczego ustanawiającego 
wiążące zobowiązania państw członkowskich do uproszczenia krajowych procedur 
dotyczących strategii wspierania umiędzynarodowienia MŚP; 

6. uważa, że bardziej obszerny internetowy portal informacyjny i lepsza znajomość 
programów wsparcia nie wystarczą do tego, aby istotnie zwiększyć liczbę unijnych MŚP 
aktywnych na rynku międzynarodowym, jeśli środki te nie zostaną uzupełnione strategią 
skierowaną do tych MŚP, które nie zidentyfikowały jeszcze swojego potencjału w 
zakresie umiędzynarodowienia;

7. ubolewa nad tym, że w komunikacie Komisji nie odniesiono się do problemów MŚP w 
rozpoznawaniu możliwości biznesowych na rynkach zagranicznych oraz nie przewidziano 
w nim możliwości udzielania wskazanym przez rządy MŚP wskazówek na temat 
umiędzynarodowienia; uważa, że UE powinna aktywnie wspierać tworzenie zachęt do 
rozwoju MŚP w sektorach strategicznych, zwłaszcza tych, które prowadzą działalność 
produkcyjną tworzącą bardzo wysoką wartość dodaną i które umożliwiają uzyskiwanie 
przewag konkurencyjnych nad gospodarkami wschodzącymi; podkreśla w związku z tym 
konieczność wynajdywania obiecujących nisz rynkowych;

8. wzywa państwa członkowskie do tworzenia jednolitych centrów informacyjnych na 
szczeblu lokalnym, prowadzonych we współpracy z przedsiębiorcami, w których MŚP 
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mogłyby otrzymywać, niezwłocznie i w swoim języku, informacje dotyczące możliwości 
eksportowych, barier i konkurentów na rynkach w państwach trzecich; 

9. zaleca, aby więcej informacji kierować do małych i mikroprzedsiębiorstw, które w ramach 
MŚP są najmniej świadome swojego potencjału eksportowego i korzyści, jakie mogłyby 
osiągnąć dzięki umiędzynarodowieniu;

10 zwraca uwagę, że obecne narzędzia, z których mogą korzystać wszystkie firmy z UE 
dokonujące wywozu, takie jak baza danych dostępu do rynku (Market Access Database) 
czy centrum informacyjne dla eksporterów (Export Helpdesk), powinny zostać 
dostosowane do potrzeb MŚP; docenia utworzenie centrum informacyjnego dla MŚP 
zajmującego się kwestiami związanymi z instrumentami ochrony handlu (SME TDI 
helpdesk); 

11. ubolewa nad tym, że w komunikacie nie przewidziano unijnych rozwiązań 
umożliwiających udzielanie MŚP pomocy w przezwyciężaniu niedoborów kapitału 
obrotowego, zwłaszcza kapitału niezbędnego do rozpoczęcia inwestycji i finansowania 
eksportu;

12. uważa, że MŚP powinny mieć dostęp do usług unijnych w państwach trzecich; popiera 
współpracę ekspertów zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym unijne 
zespoły ds. dostępu do rynku; zgadza się z tym, że MŚP z mniejszych i nowych państw 
członkowskich znajdują się w niekorzystnej sytuacji spowodowanej brakiem w państwach 
trzecich przedstawicielstw dyplomatycznych lub doświadczonych partnerów; 

13. zaleca rozszerzanie działalności Centrów UE ds. MŚP i tworzenie w ich ramach 
wspólnych centrów informacyjnych dostosowanych do potrzeb, które powinny powstawać 
w pobliżu miejsc, w których MŚP rzeczywiście są obecne, pod warunkiem, że będą 
stanowić wartość dodaną w stosunku do centrów informacyjnych już funkcjonujących w 
państwach członkowskich; 

14. wzywa do lepszego zdefiniowania priorytetowych rynków dla MŚP w oparciu o programy 
negocjacji handlowych prowadzonych przez UE; uważa, że podstawowymi kryteriami 
przy sporządzaniu listy rynków priorytetowych powinny być możliwości wzrostu na 
rynkach w państwach przyjmujących oraz luki w obecnych systemach wsparcia; zaleca, 
aby na liście tej umieścić państwa sąsiadujące z UE, jako że większość MŚP rozpoczyna 
działalność eksportową we współpracy z partnerami handlowymi w państwach sąsiednich, 
takich jak Republika Mołdawii, i państwach Bałkanów Zachodnich, takich jak Serbia, 
która niedawno uzyskała status kraju kandydującego;

15. wzywa Komisję do zapewnienia, aby we wszystkich negocjacjach handlowych 
uwzględniano szczególne potrzeby i interesy MŚP; wyraża wsparcie dla reformy 
wieloletnich ram na rzecz uwzględniania interesów MŚP na szczeblu WTO i zapewnienia 
MŚP sprawniejszych procedur arbitrażowych i rozstrzygania sporów;

16. wzywa UE do podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy ochrony praw własności 
intelektualnej dla MŚP w państwach trzecich, takich jakie podjęto dzięki działalności 
niektórych centrów informacyjnych w zakresie praw własności intelektualnej dla MŚP w 
Chinach;
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17. oczekuje, że Komisja podejmie działania w celu zapewnienia dla unijnych MŚP równego 
z innymi firmami dostępu do zamówień publicznych w państwach trzecich; 

18. docenia działania na rzecz pogłębienia bezpośrednich kontaktów między 
przedsiębiorstwami podejmowane w ramach dwustronnych porozumień o wolnym 
handlu; przypomina, że wyzwania związane z wynajdywaniem i pozyskiwaniem 
potencjalnych klientów na rynkach zagranicznych, a także tworzeniem trwałych 
łańcuchów dostaw, podnoszą poprzeczkę dla MŚP chcących rozpocząć działalność 
eksportową.


