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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня, че малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на 
икономиката на ЕС; подчертава, че правилното функциониране на вътрешния 
пазар и създаването на съюз на капиталовите пазари остава абсолютен приоритет 
за МСП;

2. насърчава Комисията да подкрепя изцяло МСП при преодоляването на всички 
пречки пред достъпа им до пазарите на трети държави; изисква включването на 
глава за МСП във всяко търговско споразумение; подчертава необходимостта от 
ефективно прилагане на търговските споразумения като приоритетна задача на 
главния служител по правоприлагането в областта на търговията;

3. призовава Комисията да бъде по-активна в подкрепата си за националните и 
регионалните агенции за износа, за да се даде възможност на МСП да преодолеят 
недостига на информация и да се възползват в по-голяма степен от търговските 
споразумения; в тази връзка счита, че Комисията би могла да създаде платформа 
за интернационализация на МСП, за да наблюдава напредъка;

4. призовава Комисията да отчита в по-голяма степен ролята на МСП при 
договарянето на глави относно обществените поръчки в търговските 
споразумения; приветства съобщението на Комисията, че ще стартира нов 
информационен портал относно митническите процедури и формалности; 
призовава Комисията да изпълни целта си за създаване на инструмент за 
самооценка на правилата за произход, за да се помогне на МСП да преценят дали 
даден продукт се ползва с преференции по дадено търговско споразумение;

5. припомня, че достъпът до финансиране е от съществено значение за МСП; 
призовава Европейската инвестиционна банка да обърне специално внимание на 
МСП при определянето на своите политики; обръща специално внимание на 
МСП, които се нуждаят от финансиране и техническа помощ, за да спазват целите 
на Зеления пакт и цифровизацията, за да запазят своята конкурентоспособност;

6. призовава Комисията да засили инструментите на ЕС за предпазване и за 
търговска защита с цел по-добра защита на европейската промишленост, по-
специално когато тя се отнася за сектори с мнозинство от МСП.


