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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da le 13 % malih in srednjih podjetij EU sodeluje v trgovini z državami, ki niso 
članice EU, in pri naložbah v njih; podpira pobudo Komisije za spodbujanje 
internacionalizacije malih in srednjih podjetij v skladu z aktom za mala podjetja (2008), ki 
jo je predstavila v sporočilu „Mala podjetja – velik svet“;

2. poudarja, da morajo mala in srednja podjetja sodelovati pri pregledu obstoječega 
podpornega okvira; poziva mala in srednja podjetja, naj skupaj z Evropsko podjetniško 
mrežo in evropskimi poslovnimi združenji tesno sodeluje pri izvajanju pregleda;

3. se strinja s predlaganim pregledom strategij EU in držav članic za zagotavljanje storitev, 
ki podpirajo internacionalizacijo malih in srednjih podjetij; upa, da bodo tej težko 
pričakovani pobudi sledili ukrepi za zagotovitev usklajenega pristopa, ki bo skladen z 
načeli subsidiarnosti in učinkovitosti;

4. poziva, naj bo podpora malim in srednjim podjetjem prilagojena potrebam posameznih 
družb, saj mala in srednja podjetja izkazujejo široko paleto različnih profilov in potreb, ki 
izražajo njihovo velikost, sektor in geografski položaj;

5. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek zakonodajnega predloga, ki bo določil zavezujoče 
obveze za države članice glede poenostavitve vseh nacionalnih postopkov, povezanih s 
politikami v podporo internacionalizaciji malih in srednjih podjetij; 

6. meni, da večji spletni informacijski portal in boljša seznanjenost s programi podpore 
verjetno ne bodo bistveno povečali števila malih in srednjih podjetij EU, ki poslujejo 
mednarodno, razen če jih bo dopolnila strategija za mala in srednja podjetja, ki še niso 
prepoznala svojih možnosti za mednarodno poslovanje;

7. obžaluje, da sporočilo ne obravnava težav, s katerimi se mala in srednja podjetja soočajo 
pri prepoznavanju poslovnih priložnosti v tujini, ter da ne predlaga zagotavljanja 
predlogov glede internacionalizacije malim in srednjim podjetjem, ki jih določijo vlade; 
meni, da bi morala EU proaktivno podpirati spodbude za razvoj malih in srednjih podjetij 
v strateških sektorjih, zlasti v primeru proizvodnih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, 
ki ponujajo konkurenčno prednost pred nastajajočimi gospodarstvi; zato poudarja, da je 
treba opredeliti obetavne tržne niše;

8. poziva države članice, naj na lokalni ravni vzpostavijo enotne službe za pomoč 
izvoznikom, ki bodo delovale v sodelovanju s podjetji, da bodo lahko mala in srednja 
podjetja v svojem jeziku prejemala informacije glede izvoznih priložnosti, ovir in 
konkurentov na trgih tretjih držav, ki jih bodo lahko takoj uporabila; 

9. priporoča, naj bo več informacij namenjenih malim in mikro podjetjem, saj so ta podjetja 
del skupine malih in srednjih podjetij, ki je najslabše seznanjen s svojimi izvoznimi 
možnostmi in koristmi, ki bi jih pridobil z internacionalizacijo;
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10. vztraja, da je treba orodja, ki so zdaj pri izvozu na voljo vsem podjetjem EU, kot sta 
podatkovna zbirka o dostopu na trg in služba za pomoč izvoznikom, prilagoditi potrebam 
malih in srednjih podjetij; ceni vzpostavitev službe za pomoč malim in srednjim 
podjetjem na področju vprašanj glede instrumentov trgovinske zaščite; 

11. obžaluje, da sporočilo ne predvideva rešitev na ravni EU, ki bi malim in srednjim 
podjetjem pomagale preseči pomanjkanje obratnih sredstev, zlasti sredstev za potrebno 
začetno naložbo in začetek financiranja izvoza;

12. meni, da so na trgih tretjih držav potrebne storitve na ravni EU za mala in srednja 
podjetja; spodbuja sodelovanje med strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, vključno 
z delovanjem skupin EU za dostop do trga; se strinja, da so mala in srednja podjetja iz 
manjših in novih držav članic v slabšem položaju, ker na nekaterih trgih tretjih držav 
morda nimajo dovolj diplomatskih predstavništev, izkušenih partnerjev ali obojih; 

13. priporoča, da se centri MSP EU razširijo in da vključujejo skupne službe za pomoč, ki so 
prilagojene potrebam, ter da se nahajajo blizu dejanskega kraja poslovanja malih in 
srednjih podjetij in tam, kjer predstavljajo dodano vrednost službam za pomoč, ki že 
delujejo v državah članicah; 

14. poziva k jasnejši opredelitvi prednostnih trgov malih in srednjih podjetij na podlagi načrta 
trgovinskih pogajanj EU; meni, da so rast trga gostitelja in vrzeli v obstoječih podpornih 
strukturah glavno merilo za oblikovanje seznama prednostnih trgov; priporoča, da se na 
seznam dodajo sosednje države EU, saj večina malih in srednjih podjetij najprej izvaža k 
trgovinskim partnerjem v sosednjih državah, kot so Republika Moldavija in države na 
zahodnem Balkanu, kot je Srbija, ki je bila nedavno priznana kot država kandidatka za 
vstop v EU;

15. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo v vseh trgovinskih pogajanjih upoštevale 
posebne potrebe in interesi malih in srednjih podjetij; podpira reformo večstranskega 
okvira, da bi mala in srednja podjetja vključili v STO ter da bi se zagotovili hitrejša 
arbitraža in poravnava sporov za mala in srednja podjetja;

16. poziva k oprijemljivim pobudam EU za izboljšanje varstva pravic intelektualne lastnine 
malih in srednjih podjetij v tretjih državah, kot ga je dosegla služba za pomoč malim in 
srednjim podjetjem na področju pravic intelektualne lastnine na Kitajskem;

17. pričakuje, da bo Komisija dala pobudo za zagotovitev, da bodo imela mala in srednja 
podjetja EU enak dostop do javnih naročil na trgih tretjih držav kot druge družbe; 

18. ceni pobude za spodbujanje stikov med podjetji, ki so predvidene v dvostranskih 
sporazumih o prosti trgovini; opozarja, da pomenijo izzivi, povezani z iskanjem in 
kontaktiranjem morebitnih strank v čezmorskih državah ter z vzpostavitvijo zanesljivih 
dobavnih verig, velike ovire za mala in srednja podjetja, ki želijo vstopiti na izvozni trg.


