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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât 99% dintre întreprinderile europene sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), 
iar procentul celor care exportă mărfuri în afara frontierelor naționale este de numai 8%, în 
timp ce procentul celor care exportă mărfuri în afara Uniunii Europene este de 3%;

B. întrucât întreprinderile internaționalizate au dat dovadă de o capacitate mai mare de 
inovare; întrucât internaționalizarea și inovarea reprezintă factori cheie pentru stimularea
competitivității și a creșterii economice, care au un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor 
strategiei de la Lisabona în materie de creștere economică și locuri de muncă,

1. consideră că politicile referitoare la piața unică ar trebui să își propună îmbunătățirea 
situației IMM-urilor europene prin crearea unui mediu de afaceri favorabil acestora și prin 
garantarea faptului că IMM-urile pot beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de piața 
unică; mai mult, consideră că, dacă este cazul, aceste politici ar trebui de asemenea să 
consolideze rolul internațional al IMM-urilor;

2. invită Comisia să examineze modul în care piața internă poate ajuta mai mult 
întreprinderile europene să facă față concurenței internaționale;

3. consideră că statele membre ar trebui să folosească mai intens programele de sprijin 
guvernamental pentru a facilita internaționalizarea IMM-urilor, spre exemplu prin 
promovarea oportunităților de export și acordarea de asistență IMM-urilor în identificarea 
partenerilor de afaceri străini;

4. invită Comisia să amelioreze informarea cu privire la oportunitățile de export în UE și pe 
piețele țărilor terțe, precum și serviciile de consiliere disponibile pentru IMM-urile 
europene la nivel național și comunitar, acordând o atenție deosebită oportunităților de 
export pentru noile tehnologii, precum și pentru produsele și serviciile disponibile în cadrul 
nișelor de piață sau pe piețele-pilot; 

5. consideră că Comisia ar trebui să intensifice în continuare cooperarea și dialogul privind 
reglementarea cu autoritățile de pe piețele relevante ale țărilor terțe pentru a ajunge la o 
convergență a principiilor de reglementare, cum ar fi legislația în domeniul proprietății 
intelectuale și cea în domeniul achizițiilor publice, ținând seama de nevoile specifice ale 
IMM-urilor europene;

6. invită Comisia să publice un raport privind participarea IMM-urilor europene la comerțul 
internațional care să fie însoțit de propuneri, dacă este cazul.
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