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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že len 13 % malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ sa podieľa na obchode 
a investíciách s krajinami mimo EÚ; podporuje iniciatívu Komisie, ktorá bola predstavená 
v oznámení Malý podnik – veľký svet a ktorej cieľom je podpora internacionalizácie 
malých a stredných podnikov v súlade s iniciatívou Small Business Act (2008);

2. zdôrazňuje potrebu rovnocennej účasti malých a stredných podnikov na preskúmaní 
súčasného podporného rámca; žiada, aby boli malé a stredné podniky spolu s európskou 
sieťou podnikov (Enterprise Europe Network) a európskymi organizáciami podnikateľov 
úzko zapojené do realizácie tohto preskúmania;

3. víta návrh na zmapovanie stratégií EÚ a členských štátov zameraných na poskytovanie 
služieb, ktoré podporujú internacionalizáciu malých a stredných podnikov; vyjadruje 
nádej, že po tejto dlho očakávanej iniciatíve budú nasledovať opatrenia na zabezpečenie 
harmonizovaného prístupu, ktorý bude v súlade so zásadami subsidiarity a účinnosti;

4. žiada, aby sa podpora malých a stredných podnikov prispôsobila tak, aby vyhovovala 
individuálnym potrebám každej spoločnosti, pretože malé a stredné podniky predstavujú 
veľmi širokú škálu profilov a potrieb, v ktorých sa odzrkadľuje ich veľkosť, odvetvie 
pôsobnosti a zemepisná poloha;

5. vyzýva Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh, ktorým sa ustanovia záväzné 
povinnosti členských štátov zjednodušiť všetky vnútroštátne postupy týkajúce sa politík 
na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov;

6. domnieva sa, že väčší internetový informačný portál a lepšia informovanosť o podporných 
programoch pravdepodobne výrazným spôsobom nezvýšia počet malých a stredných 
podnikov EÚ, ktoré pôsobia na medzinárodnej úrovni, ak nebudú doplnené stratégiou 
zameranou na tie malé a stredné podniky, ktoré zatiaľ neobjavili svoj potenciál v tomto 
smere;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie sa nezaoberá problémami, ktorým malé 
a stredné podniky čelia pri zisťovaní príležitostí na podnikanie v zahraničí, a že 
nenavrhuje, aby sa malým a stredným podnikom, ktoré určí vláda, poskytovali 
odporúčania v oblasti internacionalizácie; domnieva sa, že EÚ by mala aktívne 
podporovať podnety na rozvoj malých a stredných podnikov v strategických odvetviach, 
najmä pokiaľ ide o výrobné činnosti s vysokou pridanou hodnotou, ktoré ponúkajú 
konkurenčnú výhodu voči krajinám s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom; zdôrazňuje 
preto potrebu určiť sľubné segmenty trhu;

8. naliehavo žiada členské štáty, aby schválili vytvorenie jednotných poradenských stredísk 
na podporu vývozu na miestnej úrovni, ktoré budú fungovať v spolupráci s podnikmi, aby 
malé a stredné podniky mohli získavať informácie o možnostiach, prekážkach 
a konkurencii v oblasti vývozu na trhoch tretích krajín vo svojom vlastnom jazyku a na 
okamžité použitie; 
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9. odporúča, aby sa viac informácií zameriavalo na malé podniky a mikropodniky, pretože 
táto skupina malých a stredných podnikov si najmenej uvedomuje svoj vývozný potenciál 
a výhody, ktoré by získala vďaka internacionalizácii;

10. trvá na tom, aby sa nástroje, ktoré sú firmám EÚ v súčasnosti k dispozícii v oblasti 
vývozu, napríklad databáza prístupu na trh a poradenské stredisko pre vývoz, upravili tak, 
aby vyhovovali potrebám malých a stredných podnikov; oceňuje otvorenie poradenského 
strediska pre malé a stredné podniky, ktoré sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa nástrojov 
na ochranu obchodu; 

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie nepredpokladá riešenia na úrovni EÚ, ktoré 
by malým a stredným podnikom pomohli prekonať nedostatok pracovného kapitálu, 
najmä kapitálu na potrebné počiatočné investície a na začatie financovania vývozu;

12. domnieva sa, že na trhoch tretích krajín sú pre malé a stredné podniky potrebné služby na 
úrovni EÚ; podporuje spoluprácu odborníkov vo verejnej aj súkromnej oblasti vrátane 
tímov EÚ pre prístup na trh; súhlasí s tým, že malé a stredné podniky z menších a novších 
členských štátov sú v nevýhode, pretože na niektorých trhoch tretích krajín im môže 
chýbať diplomatické zastúpenie aj skúsení partneri; 

13. odporúča, aby sa strediská malých a stredných podnikov EÚ rozširovali a dopĺňali 
o spoločné poradenské strediská prispôsobené potrebám a aby sa nachádzali v blízkosti 
zariadení založených malými a strednými podnikmi a na takých miestach, kde budú
predstavovať pridanú hodnotu k poradenským strediskám, ktoré už v členských štátoch 
fungujú; 

14. žiada jasnejšie vymedzenie prioritných trhov malých a stredných podnikov na základe 
programu obchodných rokovaní EÚ; za hlavné kritériá vytvorenia zoznamu prioritných 
trhov považuje rast cieľových trhov a rozdiely v súčasných podporných štruktúrach; 
odporúča, aby boli do tohto zoznamu zaradené susedné krajiny EÚ, keďže väčšina malých 
a stredných podnikov začína s vývozom pre obchodných partnerov v susedných krajinách, 
akými sú Moldavská republika a krajiny západného Balkánu, napríklad Srbsko, ktoré 
nedávno získalo štatút kandidátskej krajiny EÚ;

15. naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila zohľadnenie osobitných potrieb a záujmov 
malých a stredných podnikov vo všetkých obchodných rokovaniach; podporuje reformu 
viacstranného rámca na zapojenie malých a stredných podnikov do Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO) a na zabezpečenie rýchlejšieho rozhodcovského konania a riešenia 
sporov vo vzťahu k malým a stredným podnikom;

16. žiada konkrétne iniciatívy zo strany EÚ na zlepšenie ochrany práv duševného vlastníctva 
malých a stredných podnikov v tretích krajinách, čo sa dosiahlo napríklad 
prostredníctvom poradenského strediska pre práva duševného vlastníctva malých 
a stredných podnikov v Číne;

17. očakáva, že Komisia vyvinie iniciatívu na zabezpečenie prístupu malých a stredných 
podnikov EÚ k verejnému obstarávaniu na trhoch tretích krajín za rovnakých podmienok, 
ako majú ostatné spoločnosti; 
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18. oceňuje iniciatívy na podporu kontaktov medzi podnikmi, ktoré sú zahrnuté 
v dvojstranných dohodách o voľnom obchode; pripomína, že problémy spojené 
s vyhľadávaním a oslovovaním potenciálnych zákazníkov v zámorí a s vytvorením 
spoľahlivých dodávateľských reťazcov predstavujú veľkú prekážku pre malé a stredné 
podniky, ktoré chcú vstúpiť na vývozné trhy.


