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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky (MSP) představují 99 % evropských podniků, 
ale pouze 8 % z nich vyváží zboží za hranice svého státu a 3 % za hranice Evropské unie, 

B. vzhledem k tomu, že mezinárodně působící podniky prokázaly vyšší inovační kapacitu; 
vzhledem k tomu, že internacionalizace a inovace jsou hnacími silami 
konkurenceschopnosti a růstu, které mají zásadní význam pro dosažení cílů Lisabonské 
strategie v oblastech růstu a zaměstnanosti, 

1. domnívá se, že by se politiky v oblasti jednotného trhu měly zaměřit na zlepšení situace 
evropských malých a středních podniků tím, že pro ně vytvoří příznivé podnikatelské 
prostředí a zajistí, aby mohly plně využívat příležitostí, které nabízí jednotný trh; dále se 
domnívá, že by tyto politiky měly případně také posílit mezinárodní úlohu malých a 
středních podniků;  

2. vyzývá Komisi, aby zvážila další možnosti vnitřního trhu, pokud jde o podporu 
mezinárodní konkurenceschopnosti evropských podniků;

3. domnívá se, že by členské státy měly zvýšit počet programů vládní podpory zaměřených 
na internacionalizaci malých a středních podniků, jako je podpora příležitostí k vývozu a 
pomoc malým a středním podnikům při vyhledávání zahraničních obchodních partnerů;   

4. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila poskytování informací o vývozních příležitostech v 
rámci EU a na trhy třetích zemí a poradenských službách, které mají evropské malé a 
střední podniky k dispozici na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství, a zaměřila se 
na příležitosti k vývozu nových technologií a produktů a služeb specializovaných a 
žádaných trhů;    

5. domnívá se, že by Komise měla dále posílit spolupráci a dialog o regulaci s orgány 
příslušných trhů třetích zemí s cílem dosáhnout konvergence regulačních zásad, jako jsou 
právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví a právo na zadávání veřejných zakázek, s 
ohledem na specifické potřeby evropských malých a středních podniků;  

6. vyzývá Komisi, aby uveřejnila zprávu o zapojení evropských malých a středních podniků 
do mezinárodního obchodu a případně předložila průvodní návrhy.
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