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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ), αλλά 
μόνο το 8% αυτών εξάγουν εμπορεύματα εκτός των εθνικών τους συνόρων και το 3% 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

B. εκτιμώντας ότι οι διεθνοποιημένες εταιρίες έχουν επιδείξει καλύτερη ικανότητα 
καινοτομίας; εκτιμώντας ότι η διεθνοποίηση και η καινοτομία συνιστούν καίριους 
παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, οι οποίες είναι κρίσιμες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την ανάπτυξη και την 
απασχόληση,

1. θεωρεί ότι οι πολιτικές της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να εστιάζονται στην βελτίωση της 
κατάστασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δημιουργώντας ένα φιλικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον για τις ΜΜΕ και διασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ μπορούν να ωφεληθούν 
πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά· θεωρεί επιπλέον ότι 
ενδεχομένως, αυτές οι πολιτικές θα ενισχύσουν επίσης τον διεθνή ρόλο των ΜΜΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς η εσωτερική αγορά μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται διεθνώς·

3. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης
για την διεθνοποίηση των ΜΜΕ όπως η προώθηση των δυνατοτήτων εξαγωγών και η
παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για τον εντοπισμό ξένων εμπορικών εταίρων·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ενημέρωση για τις ευκαιρίες εξαγωγών στην ΕΕ και 
στις αγορές τρίτων χωρών καθώς και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που διατίθενται στις 
ΜΜΕ σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο, επικεντρώνοντας την προσοχή στις 
δυνατότητες εξαγωγής για νέες τεχνολογίες και προϊόντα και υπηρεσίες πρωτοπόρου και 
εξειδικευμένης αγοράς;

5. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει περαιτέρω την συνεργασία και τον 
ρυθμιστικό διάλογο με τις αρχές των σχετικών αγορών τρίτων χωρών για να επιτευχθεί 
σύγκλιση όσον αφορά στις ρυθμιστικές αρχές όπως το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας 
και ο νόμος για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες 
ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει έκθεση για την συμμετοχή των ευρωπαϊκών ΜΜΕ
στο διεθνές εμπόριο και να υποβάλει συνοδευτικές προτάσεις, όπου κρίνει απαραίτητο.
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