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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel az európai vállalkozások 99%-a kis- és középvállalkozás (kkv), azonban e 
vállalkozásoknak csak 8%-a exportál árukat a nemzeti határokon kívülre, és csak 3%-uk 
exportál az Európai Unión kívülre,

B. mivel a nemzetközi vállalatok bizonyították, hogy jobb az innovációs kapacitásuk; mivel a 
nemzetközi működés és az innováció a versenyképesség és a növekedés kulcsfontosságú 
mozgatórugói, amelyek döntő szerepet játszanak a lisszaboni stratégia növekedési és 
foglalkoztatási céljainak elérésében,

1. úgy ítéli meg, hogy az egységes piacra irányuló politikáknak az európai kkv-k helyzetének 
javítására kell összpontosítaniuk egy kkv-barát üzleti környezet megteremtésén és annak 
biztosításán keresztül, hogy a kkv-k teljes mértékben ki tudják használni az egységes piac 
előnyeit; úgy ítéli meg továbbá, hogy adott esetben ezeknek a politikáknak erősíteniük kell 
a kkv-k nemzetközi szerepét is;

2. felszólítja a Bizottságot annak mérlegelésére, hogy a belső piac miként tud még segíteni az 
európai vállalkozásoknak a nemzetközi versenyben;

3. úgy ítéli meg, hogy a tagállamoknak növelniük kell a kkv-k nemzetközivé válását 
támogató kormányzati programokat, mint például az exportlehetőségek népszerűsítését és a 
kkv-knak a külföldi üzleti partnerek megtalálásában nyújtott segítséget;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa a tájékoztatást az EU-ban és a harmadik országok 
piacain meglévő exportlehetőségekről, és erősítse meg az európai kkv-k számára nemzeti 
és közösségi szinten rendelkezésre álló tanácsadó szolgáltatásokat, amelyek az új 
technológiákkal kapcsolatos exportlehetőségekre, valamint a réspiaci és vezető piaci 
termékekre és szolgáltatásokra összpontosítanak; 

5. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak még inkább el kell mélyítenie az együttműködést és a 
szabályozásról folytatott párbeszédet az érintett harmadik országbeli piacok hatóságaival, 
hogy megvalósítsa a szabályozási elvek, például a szellemi tulajdonjogokra és a 
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok közelítését, figyelembe véve az európai kkv-k 
sajátos igényeit;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen közzé jelentést az európai kkv-k nemzetközi 
kereskedelemben való részvételéről és adott esetben csatoljon ehhez javaslatokat is.
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