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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže 99 % európskych podnikov tvoria malé a stredné podniky (MSP), ale len 8 % z nich 
vyváža tovar za hranice svojho štátu a 3 % za hranice európskej únie,

B. keďže medzinárodne pôsobiace spoločnosti preukázali lepšiu inovačnú schopnosť; keďže 
internacionalizácia a inovácia sú hlavnými hybnými silami konkurencieschopnosti a rastu, 
ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie, pokiaľ ide o rast a 
zamestnanosť,

1. domnieva sa, že politiky v oblasti jednotného trhu by sa mali zameriavať na zlepšenie 
situácie európskych MSP tým, že pre ne vytvoria priaznivé podnikateľské prostredie 
a zaistia, aby mohli MSP plne profitovať z možností, ktoré jednotný trh ponúka; ďalej sa 
domnieva, že tieto politiky by v prípade potreby mohli tiež posilniť medzinárodnú úlohu 
MSP;

2. vyzýva Komisiu, aby zvážila, ako môže vnútorný trh ďalej posilniť medzinárodnú 
konkurencieschopnosť európskych podnikov;

3. domnieva sa, že členské štáty by mali ponúkať viac vládnych programov na podporu 
internacionalizácie MSP, ako je podpora príležitostí na vývoz a pomoc malým a stredným 
podnikom pri získavaní zahraničných obchodných partnerov;

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila poskytovanie informácií o príležitostiach na vývoz 
do EÚ a na trhy tretích krajín, ako aj poradenské služby poskytované európskym MSP na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva so zameraním na vývozné príležitosti v 
oblasti nových technológií, ako aj výrobkov a služieb, ktoré zapĺňanú medzeru na trhu 
a ktoré majú na trhu výhradné postavenie; 

5. domnieva sa, že Komisia by mala zintenzívniť spoluprácu a regulačný dialóg s orgánmi 
z príslušných trhov tretích krajín s cieľom dosiahnuť konvergenciu regulačných zásad, ako 
je zákon o duševnom vlastníctve a zákon o verejnom obstarávaní , pričom sa zohľadnia 
špecifické potreby európskych malých a stredných podnikov; 

6. vyzýva Komisiu, aby uverejnila správu o účasti európskych MSP v medzinárodnom 
obchode a v prípade potreby predložila sprievodné návrhy.
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