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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 99 proc. Europos įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), tačiau tik 8 proc. 
jų eksportuoja savo prekes už savo šalies ribų ir 3 proc. už Europos Sąjungos ribų,

B. kadangi tarptautinės kompanijos įrodė turinčios geresnių galimybių diegti naujoves; 
kadangi internacionalizacija ir naujovių diegimas yra pagrindiniai konkurencingumą ir 
augimą skatinantys veiksniai, itin svarbūs siekiant Lisabonos strategijos tikslų susijusių su 
augimu ir darbo vietų kūrimu,

1. mano, kad vykdant bendrosios rinkos politiką reikėtų rūpintis Europos MVĮ padėties 
gerinimu, t. y. sukurti MVĮ palankią verslo aplinką ir užtikrinti, kad MVĮ galėtų visiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamas galimybes; be to, mano, kad prireikus vykdant tokią 
politiką taip pat turėtų būti stiprinamas tarptautinis MVĮ vaidmuo;

2. ragina Komisiją apsvarstyti, kokios yra vidaus rinkos galimybės daugiau padėti Europos 
verslo įmonėms konkuruoti tarptautiniu mastu;

3. mano, kad valstybės narės turėtų vykdyti daugiau vyriausybės paramos programų, skirtų 
MVĮ internacionalizacijai skatinti, pvz., remti eksporto galimybes ir padėti MVĮ ieškoti 
verslo partnerių užsienyje;

4. ragina Komisiją teikti daugiau informacijos apie galimybes eksportuoti į ES ir trečiųjų 
šalių rinkas ir apie nacionaliniu ir bendrijos lygmenimis Europos MVĮ prieinamas 
konsultavimo paslaugas, ypatingą dėmesį kreipiant į naujų technologijų eksporto 
galimybes ir nišas bei į pirmaujančių rinkų produktus ir paslaugas; 

5. mano, kad Komisija turėtų toliau stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą su atitinkamų 
trečiųjų šalių rinkų valdžios institucijomis reguliavimo srityje, kad, atsižvelgiant į savitus 
Europos MVĮ poreikius, būtų siekiama suderinti reguliavimo principus, pvz., intelektinės 
nuosavybės teises ir viešųjų pirkimų įstatymus;

6. ragina Komisiją paskelbti pranešimą dėl Europos MVĮ dalyvavimo tarptautinėje prekyboje 
ir, jei reikia, pateikti su juo susijusius pasiūlymus.
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