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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se 99 % evropskih podjetij uvršča med mala in srednja podjetja (MSP), vendar jih le 
8 % svoje blago izvaža preko nacionalnih meja in le 3 % iz Evropske unije;

B. ker internacionalizirana podjetja kažejo boljše sposobnosti za uvajanje inovacij; ker sta 
internacionalizacija in uvajanje inovacij ključna dejavnika za konkurenčnost in rast, ki sta 
bistvena za doseganje ciljev lizbonske strategije za rast in delovna mesta;

1. meni, da bi bilo treba politike enotnega trga osredotočiti na izboljšanje položaja evropskih 
MSP z ustvarjanjem prijaznega poslovnega okolja zanje in s tem, da se jim zagotovi, da 
lahko izkoristijo priložnosti, ki jih nudi enotni trg; ocenjuje, da morajo te politike tudi 
povečati mednarodno vlogo MSP;

2. poziva Komisijo, naj preuči, kako lahko notranji trg še bolj pomaga evropskim podjetjem, 
da so konkurenčna na mednarodni ravni;

3. meni, da morajo države članice povečati število vladnih programov za podporo 
internacionalizacije MSP, kot sta spodbujanje izvoznih priložnosti in pomoč MSP pri 
določanju tujih poslovnih partnerjev;

4. poziva Komisijo, da poveča število informacij o izvoznih možnostih na trgih EU in tretjih 
držav ter o svetovalnih službah, ki so na voljo malim in srednjim podjetjem na nacionalni 
ravni in ravni Skupnosti, s posebnim poudarkom na izvoznih možnostih za novo 
tehnologijo ter glede tržnih niš kakor tudi vodilnih tržnih proizvodov in storitev; 

5. meni, da mora Komisija nadalje okrepiti sodelovanje in dialog glede predpisov z oblastmi 
na trgih zadevnih tretjih držav, da bi se dosegla uskladitev ureditvenih načel, kot so pravo 
intelektualne lastnine in javnih razpisov, ob upoštevanju posebnih potreb evropskih malih 
in srednjih podjetij;

6. poziva Komisijo, naj objavi poročilo o sodelovanju evropskih malih in srednjih podjetij v 
mednarodni trgovini in naj po potrebi poda spremne predloge.
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