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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че 99% от европейските предприятия са малки и средни 
предприятия (МСП), но че едва 8% от тях изнасят стоки извън своите национални 
граници и само 3% - извън Европейския съюз,

Б. като има предвид, че дружествата, чиято дейност има международен характер, са 
проявили по-голяма способност за новаторска дейност; като има предвид, че 
международният характер на дейността и иновациите са важни стимули за 
конкурентоспособност и растеж и че те са от решаващо значение за постигане на 
целите на Лисабонската стратегия по отношение на растежа и работните места,

1. счита, че политиките по отношение на единния пазар следва да са насочени към 
подобряване на положението на европейските малки и средни предприятия чрез 
създаване на благоприятна за тези предприятия стопанска среда и чрез гарантиране 
на способността им да се възползват изцяло от възможностите, предоставяни от 
единния пазар; освен това счита, че в съответните случаи тези политики следва също 
да отредят по-важна роля на малките и средните предприятия в международен 
мащаб; 

2. призовава Комисията да разгледа начините, по които вътрешният пазар може 
допълнително да подпомогне европейските предприятия по отношение на 
международната конкуренция;

3. счита, че държавите-членки следва да укрепят правителствените програми за 
оказване на подкрепа за придаване на международен характер на дейността на 
малките и средните предприятия, например чрез насърчаване на възможностите за 
износ или чрез оказване на съдействие на малките и средните предприятия за 
намиране на делови партньори в чужбина; 

4. призовава Комисията да предоставя по-изчерпателна информация относно 
възможностите за износ в ЕС и за пазари в трети страни, както и да разшири 
консултантските услуги на разположение на европейските малки и средни 
предприятия на национално и общностно равнище, като вниманието се насочва към 
възможностите за износ на нови технологии и на специализирани и водещи 
продукти и услуги; 

5. счита, че Комисията следва допълнително да активизира сътрудничеството и 
диалога в областта на регулаторната дейност с органи от съответните пазари в трети 
страни, с цел да се постигне сближаване на регулаторните принципи, например по 
отношение на правото в областта на интелектуалната собственост и на обществените 
поръчки, като се вземат предвид специфичните потребности на европейските малки 
и средни предприятия;
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6. призовава Комисията да публикува доклад относно участието на европейски малки и 
средни предприятия в международната търговия и по целесъобразност да изготви 
съответни предложения.
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