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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie umiędzynarodowienia unijnych MŚP1

1. Jedynie nieliczne europejskie MŚP eksportują swoje towary i usługi poza UE; coraz 
większe umiędzynarodowienie MŚP i łatwiejszy dostęp do rynków w państwach trzecich 
są niezbędne dla zwiększenia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i 
innowacyjności;

2. znaczna liczba europejskich MŚP prowadzi działalność międzynarodową, lecz tylko 
niewielki ich odsetek zajmuje się taką działalnością poza rynkiem wewnętrznym;

3. prognozy bardziej długofalowe sporządzone przez OECD sugerują, że dzisiejsze kraje 
rozwijające się i kraje o gospodarkach wschodzących prawdopodobnie będą wytwarzały 
niemal 60% światowego PKB w 2030 r.;

4. skomplikowane procedury administracyjne, wysokie koszty dostaw i identyfikacja 
partnerów biznesowych zostały wskazane jako główne bariery dla eksportu;

5. ściślejsza współpraca między wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel UE do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, komisarz odpowiedzialną za rynek 
wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP oraz komisarz do spraw handlu byłaby 
zatem ważna dla wspierania handlu między europejskimi MŚP a przedsiębiorstwami w 
państwach trzecich;

6. konieczne jest dostosowanie strategii umiędzynarodowienia MŚP do faktycznej sytuacji 
przedsiębiorstw w UE, tak aby zwiększyć wymianę handlową z państwami trzecimi oraz 
liczbę przedsiębiorstw, które prowadzą działalność handlową z państwami trzecimi;

7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


