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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā 99 % no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), bet tikai 8 % 
no tiem eksportē preces ārpus savas valsts robežām un tikai 3 % — ārpus Eiropas 
Savienības;

B. tā kā internacionalizēti uzņēmumi ir uzskatāmi parādījuši, ka tiem ir labākas inovācijas 
spējas; tā kā internacionalizācija un inovācija ir galvenie veidi, kā veicināt konkurētspēju 
un izaugsmi, kam ir izšķiroša nozīme, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus 
izaugsmes un darba vietu jomā,

1. uzskata, ka par vienotā tirgus politikas mērķi ir jānosaka Eiropas MVU stāvokļa 
uzlabošana, izveidojot MVU labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot, ka MVU var 
pilnībā izmantot vienotā tirgus piedāvātās iespējas; turklāt uzskata, ka attiecīgā gadījumā 
šādai politikai ir arī jāpalielina MVU starptautiskā nozīme;

2. aicina Komisiju apsvērt veidus, kā iekšējais tirgus var palīdzēt Eiropas uzņēmumiem 
konkurēt starptautiskā mērogā;

3. uzskata, ka dalībvalstīm ir jāparedz lielāks skaits valsts atbalsta programmu, kuru mērķis ir 
MVU internacionalizācija, veicot, piemēram, tādus pasākumus kā eksporta iespēju 
sekmēšana un atbalsta sniegšana MVU, apzinot iespējamos uzņēmējdarbības partnerus;

4. aicina Komisiju darīt pieejamāku informāciju par eksporta iespējām ES un trešo valstu 
tirgos un nodrošināt Eiropas MVU piekļuvi konsultāciju pakalpojumiem valsts un 
Kopienas mērogā, galveno uzmanību pievēršot jauno tehnoloģiju un tirgū pieprasītāko 
produktu un pakalpojumu eksporta un noieta iespējām; 

5. uzskata, ka Komisijai turpmāk ir jāpastiprina sadarbība un dialogs normatīvās vides jomā, 
iesaistot attiecīgās trešo valstu tirgus reglamentējošās iestādes, lai panāktu reglamentējošo 
principu konverģenci tādās jomās kā intelektuālā īpašuma tiesības un publiskā iepirkuma 
tiesību akti, ņemot vērā Eiropas MVU konkrētās vajadzības;

6. aicina Komisiju publiskot ziņojumu par Eiropas MVU līdzdalību starptautiskajā 
tirdzniecībā un attiecīgā gadījumā pievienot priekšlikumus.


