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Krepitev vloge evropskih MSP v mednarodni trgovini 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o okrepitvi vloge evropskih 

malih in srednje velikih podjetij v mednarodni trgovini (2008/2205(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Listine o malih in srednje velikih podjetjih, ki jo je Evropski svet sprejel na 

svojem zasedanju dne 19. in 20. junija 2000 v Santa Maria de Feiri, 

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta o lizbonski strategiji, sprejetih dne 

23. in 24. marca 2000 v Lizboni, 

– ob upoštevanju Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi 

mikro, malih in srednje velikih podjetij1, 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 21. januarja 2003 z naslovom "Mala podjetja v 

Evropi širitve" (KOM(2003)0026), 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 10. novembra 2005 z naslovom "Izvajanje 

lizbonskega programa Skupnosti – Moderna politika za MSP za rast in zaposlovanje" 

(KOM(2005)0551), 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 4. oktobra 2006 z naslovom "Globalna Evropa: 

Konkurenca v svetu – Prispevek k strategiji EU za gospodarsko rast in delovna mesta" 

(KOM(2006)0567), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2007 o globalni Evropi – zunanji vidiki 

konkurenčnosti2, 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 4. oktobra 2007 z naslovom "Mala in srednje 

velika podjetja – ključna za zagotavljanje rasti in delovnih mest. Vmesni pregled sodobne 

politike MSP" (KOM(2007)0592), 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 18. aprila 2007 z naslovom "Globalna Evropa: 

Okrepljeno partnerstvo za olajšanje dostopa na trge evropskim izvoznikom" 

(KOM(2007)0183), 

– ob upoštevanju javnega posvetovanja o strategiji Evropske unije za dostop na trg, ki ga je 

Komisija (GD za trgovino) predstavila dne 28. februarja 2007, 

– ob upoštevanju končnega poročila strokovne skupine o podpori internacionalizacije MSP, ki 

ga je Komisija (GD za podjetništvo in industrijo, spodbujanje konkurenčnosti MSP) 

                                                 
1  UL L 124, 20.5.2003, str. 36. 
2  UL C 102 E, 24.4.2008, str. 128. 



 

objavila decembra 20071, 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 25. junija 2008 z naslovom "Najprej pomisli na 

male - Akt za mala podjetja za Evropo" (KOM(2008)0394), 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 6. decembra 2006 z naslovom "Globalna Evropa - 

Evropski instrumenti trgovinske zaščite v spreminjajočem se globalnem gospodarstvu - 

Zelena knjiga za javno posvetovanje" (KOM(2006)0763), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2006 o gospodarskih in trgovinskih 

odnosih EU z Indijo2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2006 o letnem poročilu Komisije 

Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih tretjih 

držav proti Skupnosti (2004)3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. aprila 2006 o oceni pogajalskega kroga iz Dohe po 

ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. oktobra 2006 o gospodarskih in trgovinskih 

odnosih med EU in Mercosurjem z namenom sklenitve medregionalnega pridružitvenega 

sporazuma5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o čezatlantskih gospodarskih odnosih 

EU–ZDA6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. oktobra 2005 o obetih v trgovinskih odnosih med 

EU in Kitajsko7, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. septembra 2005 o sektorju tekstila in oblačil po letu 

20058, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 14. novembra 2006, priloženega 

Sporočilu Komisije z naslovom "Gospodarske reforme in konkurenčnost: ključna sporočila 

Evropskega poročila o konkurenčnosti za leto 2006" (SEK(2006)1467), 

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju z dne 23. in 24. marca 2006 

(7775/1/2006), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2006 o prispevku k spomladanskemu 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/internationalisation/ 

report_internat.pdf 
2  UL C 306 E, 15.12.2006, str. 400. 
3  UL C 313 E, 20.12.2006, str. 276. 
4  UL C 293 E, 2.12.2006, str. 155. 
5  UL C 308 E, 16.12.2006, str. 182. 
6  UL C 298 E, 8.12.2006, str. 235. 
7  UL C 233 E, 28.9.2006, str. 103. 
8  UL C 193 E, 17.8.2006, str. 110. 



zasedanju Evropskega sveta 2006 v zvezi z lizbonsko strategijo1, 

– ob upoštevanju deklaracije, ki je bila dne 2. decembra 2006 s soglasjem sprejeta na letnem 

zasedanju parlamentarne konference o STO, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2008 z naslovom "Reformirani Svetovni 

trgovinski organizaciji naproti2", 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o označbi izvora3, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 12. februarja 2007 

o sporazumu STO o vladnih naročilih in malih in srednjih podjetjih, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za industrijo, 

raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0001/2009), 

A. ker je malih in srednje velikih podjetij, ki so opredeljena kot gospodarske družbe z manj kot 

250 zaposlenimi, njihov promet pa ne presega 50 milijonov EUR, v Evropski uniji 

23 milijonov (99 % vseh podjetij) s 75 milijoni delovnih mest (70 % vseh delovnih mest), 

B. ker ima več kot 96 % MSP v Evropski uniji manj kot 50 zaposlenih, njihov promet pa je 

manjši od 10 milijonov EUR letno, kar omejuje njihove možnosti za izvoz blaga in storitev 

izven svojih nacionalnih meja zaradi visokih stalnih stroškov, povezanih z mednarodno 

trgovino, 

C. ker je njihovo delovanje na mednarodnih trgih zato strukturno šibko, čeprav v Evropski 

uniji 8 % MSP izvaža izven svojih nacionalnih meja in vsaj 3 % MSP izvozu blaga izven 

Evropske unije vidi kot prednostno nalogo; ker po drugi strani 10 najuspešnejših podjetij v 

EU ustvari 96 % vsega izvoza in neposrednih tujih naložb, 

D. ker se pričakuje, da bo gospodarska rast v tretjih državah višja od rasti notranjega trga, kar 

bo prineslo nove možnosti za mala in srednje velika izvozna MSP, 

E. ker se bodo MSP v Evropski uniji soočila z močnejšimi konkurenti iz tretjih držav, 

F.  ker bosta odprt trg in poštena konkurenca MSP zagotovila najboljše možnosti v 

globaliziranem gospodarstvu, 

G. ker internacionalizirana podjetja kažejo večje sposobnosti za inovacije; ker so 

internacionalizacija in inovacije ključni dejavniki za konkurenčnost in rast in bistveni za 

doseganje ciljev lizbonske strategije za rast in delovna mesta, 

H. ker internacionalizacija ustvarja konkurenco in rast ter prispeva k širjenju podjetij ter 

odpiranju novih delovnih mest in ker MSP ustvarijo 80 % novih delovnih mest v Evropski 

uniji, 
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I. ker se morajo MSP pri procesu internacionalizacije soočati z določenimi težavami, kot so 

pomanjkanje mednarodnih izkušenj, težko dostopanje do sredstev, pomanjkanje izkušenega 

osebja in zelo zapleten mednarodni zakonodajni okvir, vsa ta bremena pa jim onemogočajo 

uvajanje strukturnih sprememb, ki so potrebne, da bi lahko uživala koristi 

internacionalizacije, 

J. ker bodo imela MSP, vključena v mednarodno trgovino, pomembno vlogo pri prenovi 

evropskega gospodarskega okolja ter bodo v prihodnosti postala velika podjetja, ki jih 

Evropska unija potrebuje, da doseže prag 3 % BDP, namenjenih za raziskave in razvoj, 

K. ker imajo MSP Evropske unije večji interes za geografsko in kulturno bližje trge, torej za 

regije, ki mejijo na Evropsko unijo, kot so sredozemske države in države zahodnega 

Balkana, 

L. ker je konkurenčnost odvisna tudi od sposobnosti, da se MSP zagotovi ustrezno zaščito pred 

nelojalnimi trgovinskimi praksami, in ker predstavlja manufakturna proizvodnja v Evropski 

uniji pomemben sektor za gospodarsko rast in zaposlovanje, 

Večstranski okvir in STO  

1. vztraja, da mora sistem STO zagotoviti, da bo še bolj upošteval vlogo in interese MSP; 

opozarja, da MSP potrebujejo jasen in funkcionalen mednarodni normativni okvir; 

2. poziva Komisijo, naj v okviru pogajanj STO predvidi posebna poenostavljena pravila za 

MSP znotraj območij proste trgovine ter posebne klavzule o potrebah MSP; 

3. poziva Komisijo in države članice, naj večstransko revidirajo svoje prednostne naloge, pri 

tem pa si prizadevajo za odpravo tarifnih in netarifnih ovir ter spodbujajo mednarodno 

trgovino z ustreznimi poenostavitvenimi ukrepi in usklajevanjem normativnih določb; 

4. meni, da je treba poenostaviti sistem mednarodne trgovine za MSP ter predvideti 

vzpostavitev sistema mednarodnih arbitražnih razsodišč, delujočih po hitrih in finančno 

manj obremenjujočih postopkih, da bi se MSP lahko izognila odlogom in težavam, ki 

izhajajo iz pravnih sporov s carinskimi ali trgovinskimi organi v nekaterih tretjih državah; 

5. poziva Komisijo in države članice, naj si dejavno prizadevajo doseči splošen večstranski 

sporazum za omogočanje trgovine, s katerim bi evropska MSP med drugim lahko 

popolnoma izkoristila globalizacijo in odpiranje trgov v tretjih državah; 

6. zlasti podpira odločno stališče v pogajanjih o postopkih za lažje trgovanje z namenom 

znižanja stroškov pri carinskih postopkih, ki lahko dosežejo do 15 % vrednosti prodanega 

blaga, kar se lahko doseže s preglednostjo in poenostavitvijo postopkov, uskladitvijo 

mednarodnih standardov, učinkovitostjo pri registraciji izvora blaga ter posodabljanjem 

carinskih kontrol; 

7. poudarja, kako pomembno je za MSP, da se zaključijo pogajanja o vseh poglavjih razvojne 

agende iz Dohe; 

Sporočilo Globalna Evropa 

8. podpira prizadevanja Komisije za splošno strategijo Evropske unije, ki vključuje vse vidike 

evropske konkurenčnosti in prispeva k izpolnitvi vseh ciljev lizbonske strategije, vendar 



obžaluje, da strategija ne vsebuje posebne pobude za MSP, ki zagotavljajo dve tretjini 

delovnih mest v Evropski uniji; poziva Komisijo in Svet, naj čim prej zapolnita to vrzel in 

določita ambiciozne, a realistične cilje za varovanje interesov MSP ter omogočita potrebna 

sredstva in vire za njihovo izpolnitev; priznava pomen učinkovite uredbe o trgovinskih 

ovirah kot dodatnega instrumenta za doseganje teh ciljev; 

9. meni, da MSP potrebujejo vzajemno liberalizacijo trgovine ter da bi glede na njihove 

potrebe Komisija morala upoštevati izvozne težave evropskih MSP tako, da določi, s 

katerimi nacionalnimi ali evropskimi ukrepi jim Evropska unija lahko pomaga pri 

izboljšanju njihove uspešnosti na svetovnih trgih; 

Reforma instrumentov trgovinske zaščite 

10. pozdravlja sklep Komisije, da bo umaknila predloge za reformo instrumentov trgovinske 

zaščite iz prej omenjene Zelene knjige za javno posvetovanje; 

11. meni, da reforme, ki jih predlaga Komisija, ne bi bile škodljive le za zunanjo konkurenčnost 

EU industrije, temveč bi prizadejale novo resno škodo v industrijskih sektorjih EU, ki jih 

ogrožajo nezakonito subvencionirani tuji proizvodi ali proizvodi, ki se neupravičeno 

prodajajo po dampinških cenah; poudarja, da mora sistem instrumentov trgovinske zaščite 

ostati kvazipravosodni postopek, ki temelji na objektivnih in dejanskih ocenah, da se 

zagotovita predvidljivost in pravna varnost; 

12. meni, da je evropski sistem instrumentov trgovinske zaščite zaradi pomanjkanja 

mednarodno priznanih pravil o konkurenci najboljša rešitev, da se zagotovijo enaki pogoji 

za vse vpletene; meni tudi, da podjetja EU, zlasti MSP, potrebujejo učinkovit mehanizem za 

boj proti nelojalnim trgovinskim praksam; 

13. poudarja, da sistem instrumentov trgovinske zaščite varuje interese proizvajalcev in 

delavcev pred škodo, ki nastane zaradi dampinga ali nezakonitih subvencij; glede na pomen 

instrumentov trgovinske zaščite poziva Komisijo, naj poveča preglednost, predvidljivost in 

dostopnost preiskav, zlasti za MSP, ter pospeši in poenostavi postopke; 

14. priporoča Komisiji in državam članicam, naj sprejmejo ukrepe za informiranje in 

usposabljanje MSP ter jih tako spodbudijo, da bodo izkoristila instrumente trgovinske 

zaščite; meni, da bi morala Komisija MSP zagotoviti ciljno usmerjeno pomoč na vseh 

stopnjah preiskav o trgovinski zaščiti, hkrati pa zavzeti nevtralno stališče; v zvezi s tem 

meni, da je treba izboljšati storitve službe za pomoč MSP v zvezi z instrumenti trgovinske 

zaščite; 

15. obžaluje, da je le manjše število preiskav zadevalo industrijske panoge, v katerih deluje 

veliko MSP; poziva Komisijo, naj čim prej poskrbi za vse potrebne popravke sedanje 

prakse, da bi zagotovila učinkovitejšo zaščito pravic MSP in njihovega lažjega dostopa do 

podpore instrumentov trgovinske zaščite; 

16. zato ocenjuje, da načelo deleža skupne proizvodnje Skupnosti v Uredbi o trgovinskih 



 

ovirah1 malim in srednje velikim podjetjem že ponuja možnosti za vlogo pritožbe, vendar 

kljub temu poziva Komisijo, naj združenjem iz sektorjev, kjer deluje veliko MSP, zagotovi, 

da lahko veljavno zastopajo ta podjetja pri Komisiji brez spreminjanja trenutnega praga; 

17. poziva Komisijo, naj se hitro in ustrezno odzove na poteze tretjih držav, ki samovoljno 

uporabljajo instrumente trgovinske zaščite, zlasti ko ti ukrepi zadevajo MSP Skupnosti; 

Pravice intelektualne lastnine in označevanje izvora 

18. poudarja, da za razvijanje novih tehnologij MSP potrebujejo učinkovito zaščito pravic 

intelektualne lastnine, kar jim bo omogočilo opravljanje mednarodnih dejavnosti; zato 

poudarja, da je preprost in učinkovit sistem za zaščito pravic intelektualne lastnine ključno 

sredstvo za spodbujanje internacionalizacije MSP; 

19. opozarja, da se je v zadnjih letih zelo povečalo kršenje pravic intelektualne lastnine, ki 

zadeva evropska MSP, ter da ponarejanje ne zadeva le velike industrije, ampak tudi MSP, ki 

so uspela proizvesti kakovostne in konkurenčne izdelke in ki močno trpijo zaradi ponaredb, 

saj lahko v nekaterih primerih celo ogrozijo njihov obstoj; 

20. poziva Komisijo in države članice, naj se z vsemi možnimi sredstvi posvetijo preprečevanju 

in zatiranju pojava ponarejenih izdelkov, in sicer z ustrezno notranjo politiko ali 

večstranskimi mednarodnimi pobudami (na primer s trgovinskim sporazumom proti 

ponarejanju) in dvostranskimi pobudami (novi sporazumi o gospodarskem sodelovanju s 

tretjimi državami), ki ustrezno upoštevajo posledice ponarejenih izdelkov za MSP; 

poudarja, da je za MSP zaščita geografskih označb in patentnih pravic enako pomembna, če 

ne celo pomembnejša, kot zaščita pravic blagovnih znamk in avtorskih pravic; poziva 

Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da ti ukrepi ne bodo kršili visokih standardov 

varstva podatkov v Evropski uniji; 

21. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo MSP, da s pomočjo sredstev, ko so na 

primer patenti, zaščitijo dosežke na svojem področju ter se tako zavarujejo pred kopiranjem 

in ponarejanjem; 

22. med drugim poziva Komisijo in države članice, naj nadzorujejo primere kršitev pravic 

intelektualne lastnine in se nanje odzovejo ter naj pozovejo svoje trgovinske partnerje k 

večjemu spoštovanju Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine 

(Sporazum TRIPS) in nacionalnih standardov za zaščito intelektualne lastnine; 

23. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo nadzor carinskih organov nad izvozom in s 

tem zagotovijo učinkovitejšo zaščito pred proizvodi, ki kršijo pravice intelektualne lastnine 

podjetij EU; 

24. obžaluje pozno uvedbo sistema označbe izvora Skupnosti pri nekaterem blagu iz držav 

zunaj Evrope (na primer pri tekstilu in čevljih)2 ter izraža skrb zaradi te jasne kršitve pravic 

                                                 
1  Uredba Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi postopkov Skupnosti na 

področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih 

pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (UL L 

349, 31.12.1994, str. 71). 
2  Predlog uredbe Sveta o navedbi države porekla za določene izdelke, uvožene iz tretjih držav 

(KOM(2005)0661). 



evropskih potrošnikov; poziva Komisijo in države članice, naj čim prej odpravijo ovire, ki 

so do sedaj onemogočale začetek veljavnosti te določbe, ter promovirajo evropski izvor 

izdelkov, ki pri potrošnikih pogosto velja kot zagotovilo kakovosti, varnosti in spoštovanja 

visokih meril pri proizvodnji; 

Strategija dostopa na trge tretjih držav 

25. opozarja, da omogočanje lažjega dostopa na mednarodne trge za MSP lahko prispeva k 

ustvarjanju novih delovnih mest, ohranitvi obstoječih in dvigu njihove vrednosti, ohranjanju 

in izmenjavi prenosa znanja in posebnosti industrije EU ter zagotavljanju močne in trajne 

gospodarske rasti državam članicam; 

26. pozdravlja prizadevanja, ki jih Komisija vlaga v dostop MSP na trge tretjih držav; poziva 

Komisijo in države članice, naj delovnim skupinam za dostop na trg EU zagotovijo uspešno 

delovanje v tretjih državah, še zlasti v gospodarstvih v vzponu, pri tem pa naj sodelujejo 

ustrezne strokovne organizacije; 

27. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo razširjanje informacij o trgih tretjih držav 

z vzpostavitvijo oddelkov za MSP, ter racionalizirajo podatkovno zbirko o dostopu na trge 

tako, da olajšajo dostop do nje, zlasti za upravljavce MSP; 

28. poziva Komisijo, naj poenostavi podatkovno bazo za dostop na trge, da bo lažje dostopna 

MSP; poleg tega poziva Komisijo, naj začne z dejavnostmi za promocijo te banke podatkov; 

29. poziva, naj se okrepijo skupine za dostop na trge, ki so jih vzpostavile delegacije Komisije v 

tretjih državah, ter naj se znotraj teh delegacij oblikujejo službe, ki bodo posebej pristojne 

za spremljanje težav v zvezi z MSP in jih bodo sestavljali strokovnjaki s področja družb; 

30. podpira ustanavljanje evropskih poslovnih središč na vodilnih trgih, kot sta Indija in 

Kitajska, ki bodo sodelovala z nacionalnimi trgovskimi zbornicami in predstavniki podjetij 

ter pomagala MSP, da bodo lahko našla primerne partnerje z ustreznim znanjem za vstop na 

lokalne trge; 

31. meni, da je uspeh strategije za dostop do trgov odvisen tudi od podpore na področju 

informiranja ter od večje sposobnosti vplivanja na nacionalne trgovinske zbornice zunaj 

Evropske unije; podpira dvostranske programe, ki posebej spodbujajo MSP do tretjih trgov, 

zlasti glede na uspehe, ki so jih dosegli Al Invest (Latinska Amerika), Medinvest 

(Sredozemlje) in Proinvest (države AKP); 

32. poudarja, da standardizacija lahko privede do inovacij in konkurenčnosti tako, da olajša 

dostop do trgov in zagotavlja medoperabilnost; spodbuja Komisijo, naj okrepi mednarodno 

promocijo evropskih standardov; 

Evropski akt za mala podjetja, konkurenčnost in mednarodna trgovina 

33. pozdravlja pobudo Komisije o Evropskem aktu za mala podjetja, ki je pomemben element 

za učinkovito prilagajanje vse politike EU malim in srednje velikim podjetjem; meni, da je 

potrebno polno sodelovanje držav članic in institucij EU, da se začne izvajati načelo 

"Najprej pomisli na male"; 

34. ugotavlja, da obstajajo zelo konkurenčna evropska MSP, ki so vodilna v svetu v visoko 



 

specializiranih nišnih trgih in so zato gonilna sila pri izvajanju lizbonske strategije; 

35. ocenjuje, da je internacionalizacija MSP prvi cilj trgovinske politike in mora biti temelj 

Evropskega akta za mala podjetja – stabilnega, enotnega, zavezujočega in splošnega okvira 

politik Komisije za MSP; 

36. meni, da bi morala imeti MSP za krepitev svoje prisotnosti na trgih tretjih držav predane 

kadre, ki se posebej ukvarjajo z internalizacijo, vendar je to redkost; poziva Komisijo in 

države članice, naj to oviro premagajo s spodbujanjem ustanavljanja konzorcijev, ki nudijo 

storitve, namenjene podpori MSP v procesu internacionalizacije; 

37. spodbuja krepitev politike na področju inovacij in ustanavljanja MSP; podpira nastajanje 

evropskih centrov konkurenčnosti, ki bodo sprejemali MSP in ki bodo dovolj veliki, da 

bodo lahko obstali ob mednarodni konkurenci; podpira tudi razširitev in posodobitev 

programov, namenjenih omogočanju dostopa MSP do mednarodnih razvojnih finančnih 

virov, ter vse ukrepe, namenjene zmanjšanju njihovih stalnih operativnih stroškov; 

opozarja, da je za lažji prehod k trgovinskim izmenjavam izven trga Skupnosti treba kar 

najhitreje pridobiti enotni evropski patent ter status evropskega podjetja; 

38. meni, da so politična in finančna podpora za spodbujanje inovativnih proizvodov in 

postopkov, izboljšanje dostopa do finančnih virov, izboljšanje davčnih razmer ter 

sodelovanje na področju raziskav in prenosa tehnologij, ključni dejavniki za povečanje 

produktivnosti MSP, kar je osnova za vsako uspešno strategijo internacionalizacije MSP; 

39. meni, da bi bilo treba politike notranjega trga osredotočiti na izboljšanje položaja evropskih 

MSP z ustvarjanjem prijaznega poslovnega okolja zanje in s tem, da se jim zagotovi, da 

lahko izkoristijo priložnosti, ki jih nudi notranji trg; ocenjuje, da morajo te politike tudi 

povečati mednarodno vlogo MSP; 

40. poziva Komisijo, naj preuči, kako lahko notranji trg še bolj pomaga evropskim podjetjem, 

da bodo konkurenčna na mednarodni ravni; 

41. pozdravlja dodeljeno in podpisano pogodbo Komisije za izvajanje študije o 

internacionalizaciji MSP; meni, da bo študija zagotovila podroben pregled 

internacionalizacije evropskih MSP; poziva Komisijo, naj sprejme učinkovite ukrepe za 

lajšanje delovanja malih in srednjih podjetij v globaliziranem svetu; 

42. ugotavlja pomen kvalificiranih in usposobljenih podjetnikov pri soočanju z izzivi 

mednarodnega poslovanja; zato poziva Komisijo in države članice, naj povečajo ponudbo 

programov za usposabljanje podjetnikov za delovanje v globaliziranem poslovnem okolju 

(kot sta Evropska podjetniška mreža ali shema "Vrata na Kitajsko"); poziva k povečanemu 

sodelovanju med MSP in univerzami, da bi tako izboljšali raziskave in inovacije; poziva 

Komisijo, naj preuči možnost vzpostavitve posebnega programa izmenjave EU za mlade 

podjetnike, ki bi temeljil na programih Erasmus / Leonardo da Vinci; 

43. pozdravlja organizacijo evropskega tedna MSP v maju 2009 in predlaga, da se ob tej 

priložnosti MSP ponudijo informacije o tem, kako lahko razvijejo svoje izvozne dejavnosti 

zunaj Evropske unije; 

Sporazumi o prosti trgovini 



44. poziva Komisijo, naj pazljivo oceni posledice, ki jih lahko imajo novi sporazumi o prosti 

trgovini s tretjimi državami za evropska MSP, ter jih upošteva pri pogajanjih; 

45. meni, da bi si Komisija morala prizadevati za sklenitev sporazumov o prosti trgovini ali 

drugih trgovinskih sporazumov, ki koristijo evropskemu gospodarstvu na splošno in zlasti 

MSP ali ki predvidevajo podobne trgovinske koncesije, razen v primeru sporazumov z 

najmanj razvitimi državami; 

46. poudarja pomen spodbujanja gospodarskih in trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in 

tretjimi državami, ki so članice Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA), 

ter poziva Komisijo, naj v svojih trgovinskih odnosih s temi državami nameni posebno 

pozornost MSP; 

47. priporoča Komisiji, naj zagotovi stalen nadzor nad izvajanjem teh sporazumov in 

nemudoma ukrepa, če pogodbene stranke ne upoštevajo prevzetih obveznosti; 

48. vztraja, da so za MSP zelo pomembni trgi držav, ki so geografsko najbliže, in poziva 

Komisijo, naj posebno pozornost nameni trgovinskim odnosom MSP s temi državami; s tem 

v zvezi pozdravlja sklicevanje na sredozemsko pobudo za razvoj podjetništva, vključeno v 

skupno deklaracijo srečanja na vrhu o sredozemski uniji v Parizu z dne 13. julija 2008; 

49. ugotavlja, da imajo MSP pomembno vlogo pri prenosu tehnologij na področju podnebnih 

sprememb, ter da je pomembno, da aktivno sodelujejo pri pomoči za razvoj; 

Javna naročila 

50. opozarja, da je sektor javnih naročil eden izmed najbolj obetavnih sektorjev za evropsko 

gospodarstvo in zlasti za MSP; izraža zaskrbljenost zaradi nenehnih omejitev v številnih 

tretjih državah, ki evropskim podjetjem ne želijo zagotoviti enakega dostopa do javnih 

naročil ali uporabljajo merila, ki pogosto niso dovolj pregledna in pravična; 

51. meni, da bi morala imeti evropska MSP enako stopnjo ugodnosti in možnosti pri javnih 

naročilih v pomembnejših industrijsko razvitih državah (med katerimi so ZDA, Kanada in 

Japonska), kot jo imajo v Evropski uniji; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo imela 

evropska MSP boljši dostop do javnih razpisov v tretjih državah in enake konkurenčne 

pogoje v sektorju javnih naročil, po potrebi z uporabo načela recipročnosti; 

52. meni, da mora za doseganje enakih pravic evropskih podjetij ter zlasti MSP Evropska unija 

sprejeti preudarne in učinkovite ukrepe; 

53. poziva Komisijo, naj predloži realne in konstruktivne predloge za prihodnja ponovna 

pogajanja in okrepitev sporazuma STO o javnih naročilih; 

54. meni, da morajo javna naročila predstavljati ključni element v vseh dvostranskih in 

regionalnih trgovinskih pogajanjih Evropske unije, da bi prišlo do uravnoteženega odprtja 

teh trgov; 

55. pozdravlja predlog Komisije v njenem sporočilu Globalna Evropa, da se za države, ki ne 

omogočajo dostopa do svojih trgov javnih naročil, uvedejo omejitve pri evropskih javnih 

naročilih; poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča o rezultatih, doseženih do sedaj, in o 

svojih načrtovanih pobudah za boljši dostop evropskih MSP do javnih naročil tretjih držav; 



 

Kmetijski proizvodi in geografske označbe 

56. opozarja na pomembnost dostopa do kmetijskih trgov za evropska MSP v kmetijskem 

sektorju ter poziva Komisijo, naj v okviru prihodnjih večstranskih in dvostranskih 

trgovinskih pogajanj ne ukine preostale tarifne zaščite, ki je je ta sektor še deležen, ter 

namesto tega zagotovi, da najbolj konkurenčni in priznani evropski kmetijski proizvodi niso 

neupravičeno v slabšem položaju zaradi protikonkurenčnih praks drugih članic STO; meni, 

da je nujen velik napredek glede geografskih označb, da bo krog pogajanj v Dohi prinesel 

uravnotežene dosežke na področju kmetijstva; 

57. podpira pobude Komisije za oblikovanje jasnejšega in bolj uravnoteženega mednarodnega 

referenčnega okvira na področju geografskih označb; meni, da je nedopustno, da se 

geografska poimenovanja in označbe številnih agroživilskih proizvodov neupravičeno 

uporabljajo v škodo zlasti evropskih MSP; poziva Komisijo in države članice, naj strogo 

ukrepajo proti državam, ki uporabljajo netarifne ovire za neupravičeno zaščito svojih trgov; 

58. podpira vzpostavitev večstranskega mednarodnega registra geografskih označb, ki bo MSP 

omogočal zaščito geografskih označb na preprost način in z nizkimi stroški; meni, da je 

treba seznam zaščitenih geografskih označb dopolniti in razširiti na vse EU proizvode, ki po 

svoji naravi, kraju izvora ali načinu proizvodnje evropskim MSP zagotavljajo primerjalno 

prednost pred podobnimi proizvodi iz tretjih držav; 

59. poziva druge članice STO, naj zagotovijo popoln dostop EU proizvodov, zaščitenih z 

geografskimi označbami, ter po potrebi umaknejo s trga nacionalne proizvode, ki 

neupravičeno uporabljajo te označbe, ali pa vsaj dodelijo popoln dostop za zaščitene 

geografske označbe in zaščitene označbe porekla EU, ki se že uporabljajo ali pa so postala 

generična poimenovanja; 

Podpora internacionalizaciji MSP 

60. meni, da so nacionalni ali regionalni podporni programi za internacionalizacijo MSP zelo 

uporabno orodje in dajejo dobre rezultate; poziva, naj se ti programi še naprej sofinancirajo 

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in naj se več finančnih sredstev nameni za 

projekte transnacionalnega sodelovanja, ki so jih razvila sektorska združenja, da se podprejo 

izvozne zmogljivosti in sposobnosti MSP za internacionalizacijo, skupaj odprejo novi trgi in 

razvijejo skupne tržne strategije v tretjih državah; 

61. poudarja, da je treba izboljšati dostop MSP do sredstev, zlasti do mikrokreditov; verjame, 

da lahko instrumenti Skupnosti, kot so evropski investicijski sklad, okvirni program za 

konkurenčnost in inovativnost ter skupna evropska sredstva za mikro, mala in srednje velika 

podjetja (JEREMIE), pomagajo pri oblikovanju boljših pogojev za dostop do sredstev za 

MSP, ki načrtujejo internacionalizacijo; 

62. meni, da bi bilo treba spodbujati oblikovanje skupnih podjetij ali drugih partnerskih 

sporazumov med MSP kot strategijo za vstop na trge, uvajanje projektov neposrednih 

naložb v tretje države in sodelovanje na javnih razpisih; poziva Komisijo, naj pridobi 

sredstva, zlasti v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, in s tem spodbudi 

transnacionalno sodelovanje med MSP v Evropski uniji; 

Končne ugotovitve 



63. meni, da razvoj in internacionalizacija evropskih MSP zahteva posebno pozornost in 

podporo pri oblikovanju trgovinske politike EU; 

64. poziva Komisijo in države članice, naj v finančni krizi v celoti podprejo MSP z 

neprekinjeno razpoložljivostjo kreditov za spodbujanje njihovega razvoja; 

65. poziva Komisijo in države članice, naj sodelujejo pri opredelitvi dosledne in ambiciozne 

politike, ki bo evropskim MSP omogočala usklajen razvoj z visoko stopnjo rasti, osvojitev 

novih trgov ter povečanje možnosti za izvoz in internacionalizacijo na splošno; 

66. poziva Komisijo in države članice, naj s primerno politično in finančno podporo zagotovijo 

razvoj evropskih MSP na področju modernizacije ter usposabljanja vodilnega osebja in 

delavcev; močno poudarja pomen stalnega usposabljanja upravljavcev MSP in ustvarjanja 

ugodnih pogojev za takšno usposabljanje; meni, da mora Evropska unija v celoti zavarovati 

dediščino znanja, tradicije in izkušenj, ki so jo MSP zgradila in do zdaj koristno uporabila; 

67. ocenjuje, da je treba zagotoviti boljše usklajevanje znotraj Skupnosti, pa tudi med Komisijo, 

državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi; naproša, da se ga pravočasno 

obvesti o vsakršni prihodnji pobudi v zvezi s konkurenčnostjo MSP na trgih zunaj EU ter da 

je tesno udeležen v vsaki prihodnji pobudi Evropske unije; 

o 

o o 

68. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 

parlamentom držav članic EU, vladam in parlamentom članic STO ter STO. 

 


