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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește faptul că 13 % dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din UE sunt 
implicate în schimburi comerciale și investiții cu țări terțe; sprijină inițiativa Comisiei, 
astfel cum este prezentată în Comunicarea sa „Întreprinderi mici într-o lume mare”, de a 
promova internaționalizarea IMM-urilor în conformitate cu documentul „Small Business 
Act” (2008);

2. subliniază necesitatea de a face din IMM-uri coproprietari ai revizuirii cadrului suport 
actual; solicită IMM-urilor, împreună cu Rețeaua întreprinderilor europene și organizațiile 
de afaceri europene să se implice strâns în punerea în aplicare a revizuirii;

3. salută cartografierea propusă a strategiilor UE și ale statelor membre pentru furnizarea de 
servicii care sprijină internaționalizarea IMM-urilor; speră că această inițiativă mult-
așteptată va fi urmată de acțiuni menite să asigure o abordare armonizată care respectă 
principiile subsidiarității și eficienței;

4. solicită ca sprijinul în favoarea IMM-urilor să fie adaptat nevoilor individuale ale fiecărei 
companii, întrucât IMM-urile prezintă o gamă largă de profiluri, și nevoilor care reflectă 
dimensiunea, sectorul și locația lor geografică corespunzătoare;

5. solicită Comisiei să elaboreze o propunere legislativă care stabilește angajamentele 
obligatorii din partea statelor membre față de simplificarea tuturor procedurilor naționale 
legate de politici în sprijinul internaționalizării IMM-urilor; 

6. consideră că este improbabil ca un portal online de informații mai mare și o mai bună 
sensibilizare cu privire la programele de sprijin să crească în mod substanțial numărul 
IMM-urilor din UE care se implică pe plan internațional dacă nu sunt completate de o 
strategie care vizează acele IMM-uri ce încă nu au recunoscut capacitatea lor de a face 
acest lucru;

7. regretă faptul că dificultățile cu care IMM-urile se confruntă în identificarea 
oportunităților de afaceri în străinătate nu sunt abordate în cadrul Comunicării și că 
aceasta din urmă nu propune furnizarea în favoarea IMM-urilor identificate de guverne de 
propuneri privind internaționalizarea; consideră că UE ar trebui să sprijine în mod 
proactiv stimulentele de dezvoltare a IMM-urilor în sectoare strategice, în special când 
este vorba de activități de producție de valoare adăugată ridicată care furnizează un 
avantaj comercial economiilor emergente; subliniază necesitatea, prin urmare, de a 
identifica piețele de nișă promițătoare;

8. îndeamnă statele membre să adopte servicii de „Export Helpdesk” unice la nivel local, 
care sunt gestionate în cooperare cu întreprinderile, astfel încât IMM-urile să primească, 
în propria lor limbă și pentru utilizare imediată, informații cu privire la oportunitățile de 
export, barierele și concurenții de pe piețele terțe; 
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9. recomandă orientarea mai multor informații spre întreprinderile mici și microîntreprinderi, 
acestea fiind grupul de IMM-uri care cunoaște cel mai puțin capacitatea sa de export și 
beneficiile pe care le-ar putea obține de pe urma internaționalizării;

10. insistă asupra faptului că instrumentele disponibile actualmente tuturor firmelor europene 
în momentul în care exportă produse, precum baza de date privind accesul pe piață și 
serviciul online Export Helpdesk, ar trebui adaptate pentru a satisface nevoile IMM-urilor; 
apreciază deschiderea unui serviciu de asistență în materie de instrumente de protecție 
comercială pentru IMM-uri; 

11. regretă faptul că nu sunt prevăzute în Comunicare soluții la nivel european pentru a ajuta 
IMM-urile să depășească lipsa de capital circulant, în special capital pentru a face 
investițiile inițiale necesare și pentru a începe finanțarea exporturilor;

12. consideră că IMM-urile necesită servicii de la nivel european pe piețele terțe; încurajează 
cooperarea între experții din domeniul public și privat, inclusiv echipele europene 
însărcinate cu accesul la piețe; este de acord că IMM-urile din statele membre mai mici și 
mai noi sunt dezavantajate deoarece acestea nu au reprezentare diplomatică, parteneri 
experimentați sau ambele pe unele piețe terțe; 

13. recomandă ca centrele UE pentru IMM-uri să fie extinse și dotate cu servicii de asistență 
comune adaptate nevoilor și să fie situate în apropriere de locația la care IMM-urile 
înființează magazine și la care acestea reprezintă o valoare adăugată pentru serviciile de 
asistență care funcționează deja în statele membre; 

14. recomandă o definire mai clară a piețelor prioritare pentru IMM-uri pe baza programului 
pentru negocierile comerciale ale UE; consideră că creșterea piețelor gazdă și diferențele 
din structurile suport actuale sunt principalele criterii în întocmirea listei cu piețele 
prioritare; recomandă ca țările învecinate ale UE să fie adăugate pe această listă, întrucât 
majoritatea IMM-urilor fac inițial exporturi către partenerii comerciali din țările 
învecinate, precum Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest, precum Serbia, 
recunoscută de curând ca țară candidată la UE;

15. îndeamnă Comisia să asigure că toate negocierile comerciale reflectă nevoile și interesele 
specifice ale IMM-urilor; sprijină o reformă a cadrului multilateral în vederea implicării 
IMM-urilor în cadrul OMC și a asigurări unui arbitraj și a unei soluționări mai rapide a 
litigiilor pentru IMM-uri; 

16. recomandă inițiative concrete din partea UE pentru a îmbunătăți protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI) ale IMM-urilor în țările terțe, astfel cum s-a realizat cu 
serviciul de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală pentru IMM-uri;

17. se așteaptă la adoptarea de către Comisie a unei inițiative pentru a asigura că IMM-urile 
din UE se bucură de acces la achiziții publice pe piețe terțe în aceeași măsură cu alte 
întreprinderi; 

18. apreciază inițiativele de promovare a contactelor între întreprinderi prevăzute în acorduri 
bilaterale de liber schimb; reamintește faptul că provocările legate de localizarea și 
contactarea eventualilor clienți de peste mări și de instituire a unor lanțuri de 
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aprovizionare fiabile, pun piedici mari IMM-urilor care doresc să intre pe piețele de 
export.


