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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że 99% europejskich przedsiębiorstw to małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP), ale jedynie 8% z nich eksportuje poza granice krajowe, a 3% poza granice Unii 
Europejskiej,

B. mając na uwadze, że umiędzynarodowione przedsiębiorstwa wykazują większą zdolność 
do innowacji; mając na uwadze, że umiędzynarodowianie i innowacja są kluczowymi 
czynnikami konkurencyjności i wzrostu, co ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów 
strategii lizbońskiej w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia,

1. uważa, że polityka jednolitego rynku powinna koncentrować się na poprawie sytuacji 
europejskich MŚP tworząc przyjazne dla MŚP otoczenie biznesowe i gwarantując, że MŚP 
mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez jednolity rynek; ponadto uważa, 
że tam gdzie jest to uzasadnione odnośna polityka powinna również wzmacniać 
międzynarodową rolę MŚP;

2. wzywa Komisję do rozważenia, w jaki jeszcze sposób rynek wewnętrzny może pomóc 
europejskim przedsiębiorstwom w konkurowaniu na szczeblu międzynarodowym;

3. uważa, że państwa członkowskie powinny nasilić rządowe programy wsparcia dla 
umiędzynarodowiania MŚP, takie jak promowanie możliwości eksportu i udzielanie 
pomocy MŚP przy poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych;

4. wzywa Komisję do wzmocnienia informacji na temat możliwości eksportu na rynki UE i 
krajów trzecich, a także usług doradczych dostępnych dla europejskich MŚP na szczeblu 
krajowym i wspólnotowym, ze szczególnym naciskiem na możliwości eksportu nowych 
technologii oraz produktów i usług niszowych i wiodących na rynku; 

5. uważa, że Komisja powinna nadal intensyfikować współpracę i dialog w dziedzinie 
regulacji z organami odpowiednich rynków w krajach trzecich w celu uzyskania 
konwergencji zasad prawnych, takich jak prawo własności intelektualnej i prawo 
zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb europejskich MŚP;

6. wzywa Komisję do opublikowania sprawozdania na temat udziału europejskich MŚP w 
handlu międzynarodowym oraz do wystąpienia w razie potrzeby z towarzyszącymi 
wnioskami.
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