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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. minder om, at kun 13 % af EU's små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er involveret 
i handel og investering med lande uden for EU; støtter Kommissionens initiativ som 
fremlagt i Kommissionens meddelelse "Små virksomheder i en stor verden" om at fremme 
internationaliseringen af SMV'er i overensstemmelse med "Small Business Act" (2008);

2. understreger, at de små og mellemstore virksomheder i Europa er særligt berørt af den 
verdensomspændende økonomiske og finansielle krise;

3. minder om, at SMV'er i højere grad end større virksomheder nyder godt af 
internationalisering, idet de stifter bekendtskab med bedste praksis, opnår bedre afsætning 
af overskudsproduktion, forbedret forsyning med varer gennem import og dermed bedre 
konkurrenceevne i et sådant omfang, at eksporterende SMV'er konsekvent klarer sig bedre 
end deres ikke-eksporterende kolleger og giver større velfærdsgevinster for økonomien 
som helhed og for forbrugerne;

4. afviser den tanke, at det at beskytte EU's SMV'er mod international konkurrence kan 
hjælpe dem med at vokse og klare sig bedre på den internationale scene; mener snarere, at 
EU bør støtte en positiv dagsorden til gavn for SMV'erne i internationale forhandlinger 
med henblik på at mindske barriererne gensidigt, hvilket er i SMV'ers interesse på globalt 
plan;

5. mener, et en effektiv beskyttelse af SMV'er mod illoyal handelspraksis fra EU's 
partnerlandes side er lige så vigtig som at hjælpe SMV'er, der ønsker internationalisering; 
mener, at internationalisering og beskyttelse er to sider af samme sag, når det gælder 
globaliseringsprocessen;

6. understreger behovet for at inddrage SMV'ernes medejere i revisionen af den eksisterende 
støtteramme; opfordrer til i høj grad at inddrage SMV'er sammen med Enterprise Europe 
Network og europæiske erhvervsorganisationer i denne revision;

7. bifalder forslaget om kortlægning af EU's og medlemsstaternes strukturer og programmer 
for tjenester til støtte for internationalisering af SMV'er; udtrykker sin forhåbning om, at 
dette længe ventede initiativ vil blive fulgt op af foranstaltninger til at sikre en 
harmoniseret tilgang, der er i tråd med nærhedsprincippet og princippet om produktivitet 
og effektivitet for at sikre en mere rationel fordeling af arbejdet mellem de offentlige 
aktører og for at hindre, at der opstår mere bureaukrati; insisterer på, at ethvert EU-
initiativ skal bevise, at det bibringer en klar merværdi;

8. opfordrer til, at støtten til SMV'er skræddersys til efterspørgslen og til at passe til hver 
enkelt virksomheds behov, da SMV'er har mange forskellige profiler og 
forretningsmæssige krav, der afspejler deres respektive størrelse, erhvervssektor, 
aktivitetsområde og geografiske beliggenhed; foreslår derfor at etablere et netværk 



PE485.930v02-00 4/8 AD\904998DA.doc

DA

mellem SMV'er og store virksomheder i Europa, således at SMV'erne kan nyde godt af 
disses viden samt eksport- og innovationskapacitet;

9. opfordrer Kommissionen til under kortlægningsprocessen at vurdere, i hvilket omfang 
henstillingerne og forslagene om administrativ forenkling i loven om små virksomheder 
reelt er blevet gennemført; opfordrer Kommissionen til efterfølgende at fremlægge et 
forslag med bindende krav til medlemsstaterne om at forenkle alle nationale procedurer og 
fjerne enhver form for bureaukrati i forhold til politikker til støtte af internationalisering af 
SMV'er; anmoder Kommissionen om at beskytte sidstnævnte bedre mod illoyal 
konkurrence på eksterne markeder og at gøre dette i tæt samråd med de europæiske 
erhvervsorganisationer for små virksomheder, handels- og industrikamrene og andre 
relevante interesserede parter; erkender, at dette forslag bør udarbejdes med fuld respekt 
for medlemsstaternes kompetencer, navnlig inden for individuelle støtteforanstaltninger 
for virksomheder;

10. mener, at en bredere elektronisk informationsportal og større bevidsthed om 
støtteordninger sandsynligvis vil medføre en markant stigning i antallet af SMV'er i EU, 
der også driver international virksomhed, navnlig hvis disse tiltag ledsages af en strategi, 
der er rettet specifikt imod de SMV'er, som endnu ikke har erkendt deres potentiale i 
denne sammenhæng;

11. mener, at meddelelsen – omend den forsøger at fokusere på de vanskeligheder, som 
SMV'er står over for med hensyn til at identificere internationale erhvervsmuligheder –
ikke i tilstrækkelig grad understreger, at det at forsyne SMV'er med vejledning, forslag og 
incitamenter til internationalisering er en ønskværdig form for offentlig indsats; mener, at 
EU, igen i samråd med medlemsstaterne, bør støtte og fremme incitamenter til at udvikle 
små og mellemstore virksomheder i strategiske sektorer på en proaktiv måde ved at tilføje 
værdi til allerede eksisterende initiativer, især når det drejer sig om høj værditilvækst og 
teknologisk avanceret fremstillingsvirksomhed, der giver en konkurrencefordel over for 
nye vækstøkonomier; understreger derfor behovet for at identificere lovende 
nichemarkeder, en praksis, som allerede er begyndt at blive integreret i andre politiske 
EU-dokumenter såsom rapporten fra gruppen på højt plan om centrale støtteteknologier;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at oprette et fælles netværk af helpdeske om 
eksportspørgsmål på lokalt og regionalt plan, som drives i samarbejde med virksomheder, 
handelskamre, universiteter og andre interesserede aktører, således at SMV'er kan have én 
let identificerbar kontaktperson og kan modtage umiddelbart anvendelige oplysninger på 
eget sprog i form af personlig rådgivning og økonomiske analyser om oversøiske 
markeder, om støtte- og eksportmuligheder, eksisterende handelshindringer (både 
toldmæssige og ikke-toldmæssige), investeringsbeskyttelse og gældende 
tvistbilæggelsesbestemmelser samt om administrative formaliteter og konkurrenter på 
tredjemarkeder; mener, at sådanne helpdeske bør bidrage til udveksling af bedste praksis i 
overensstemmelse med det europæiske charter om små virksomheder; 

13. henstiller til, at der formidles flere oplysninger målrettet til små virksomheder og 
mikrovirksomheder, som er den gruppe af SMV'er, der er mindst aktive internationalt og 
mindst bevidste om deres eksportpotentiale og de fordele, som de ville opnå ved 
internationalisering;
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14. understreger, at der i meddelelsen burde have været fokuseret mere på forskellene mellem 
forskellige sektorer, idet internationalisering for små og mellemstore virksomheder i 
servicebranchen er fundamentalt forskellig fra internationalisering for små og mellemstore 
fremstillingsvirksomheder; bemærker, at mange SMV'er i servicebranchen, som udgør den 
største gruppe af SMV'er, ofte ikke har brug for at nå en bestemt størrelse for at 
påbegynde eksporter, og at de ville drage størst fordel af mere åbne bestemmelser og 
adgang til ikt i mållandene, mens SMV'er i industribrancher ville drage større fordel af 
forbedrede betingelser med hensyn til transportlogistik og handelslettelser;

15. bemærker, at de fleste offentlige politikker til støtte for internationalisering af SMV'er i 
EU fokuserer på fremstilling, og anbefaler derfor, at de tilpasses, så der tages højde for 
service-SMV'ernes forskellige behov; anbefaler navnlig en fornyet overvejelse af kravene 
om minimumsstørrelse for SMV-handelsstøtteprogrammer, der sædvanligvis har været 
baseret på industri-SMV'ernes eksportmodel, hvor virksomheden kan udvide 
internationalt, efter at have nået en kritisk størrelse;

16. understreger, at de værktøjer, der på nuværende tidspunkt er til rådighed for alle EU-
virksomheder, når de skal eksportere, f.eks. markedsadgangsdatabasen og en helpdesk om 
eksportspørgsmål, skal tilpasses SMV'ernes behov; bifalder oprettelsen af en helpdesk for 
SMV'er vedrørende spørgsmål om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter; anbefaler en 
mere effektiv koordinering mellem de forskellige støtteforanstaltninger for europæiske 
SMV'er i tredjelande;

17. mener, at der bør udarbejdes og gennemføres praktiske og omkostningseffektive løsninger 
til at hjælpe SMV'er med at overvinde problemet med manglende arbejdskapital, navnlig 
kapital til de påkrævede indledende investeringer og til at starte finansieringen af eksport, 
gennem EU's fælles handelspolitik og andre passende EU-instrumenter, hvis 
kortlægningen viser, at det er nødvendigt og muligt;

18. mener, at der skal gøres effektivt brug af eksisterende nationale strukturer, men at der er 
behov for EU-initiativer på tredjemarkeder, hvor der er dokumenteret merværdi; opfordrer 
til samarbejde mellem eksperter i både offentlige og private kredse, herunder EU's 
markedsadgangsteams; er enig i, at SMV'er fra visse mindre og nyere medlemsstater er 
ringere stillet, idet de kan mangle enten diplomatisk repræsentation, erfarne partnere eller 
begge dele på visse tredjemarkeder; understreger imidlertid, at EU-initiativer ikke skal 
blande sig i konkurrencen mellem individuelle virksomheder fra forskellige medlemsstater 
på tredjemarkeder; 

19. understreger, at internationaliseringen af SMV'er er en proces, og at SMV'er for at have 
succes har brug for støtteforanstaltninger allerede på lokalt plan og ikke kun på 
tredjemarkeder; anerkender, at en fælles EU-indsats vedrørende lobbyvirksomhed, 
handelspolitik og markedsadgang såvel som supplerende programmer til at håndtere 
markedssvigt kan tilføre væsentlig værdi i denne proces;

20. anbefaler, at de eksisterende EU-centre for SMV'er kun bør udvides efter nøje overvejelse 
af konklusionerne fra evalueringen af de eksisterende centres effektivitet og generelle 
vejledende principper; bemærker, at disse centre ville fungere bedre i kombination med 
fælles helpdeske, der er skræddersyet til SMV'ernes behov, og som kvikskranker med et 
fælles kontaktpunkt for EU's SMV'er i tredjelande; mener, at EU-initiativer bør fokusere 
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på områder, hvor SMV'er rent faktisk opererer;

21. opfordrer til, at der udarbejdes en klarere definition af prioriterede markeder for SMV'er 
på grundlag af dagsordenen for EU's handelsforhandlinger; minder om, at de prioriterede 
markeder naturligvis bør omfatte markeder med høj vækst såsom BRICS-landene, men 
også tage højde for SMV'ernes opfattelse af mulighederne for internationalisering i 
udviklede lande og naboregioner; opfatter derfor væksten af værtsmarkeder og 
mangelfulde eksisterende støttestrukturer som de vigtigste kriterier for udarbejdelse af en 
liste over prioriterede markeder; henstiller til, at adskillige af EU's nabolande, navnlig 
dem på Vestbalkan og i Middelhavsområdet, eller dem, der har fælles grænse med EU, 
føjes til listen, da de fleste SMV'er som udgangspunkt eksporterer til handelspartnere i 
nabolande og eftersom EU's handel med disse lande spiller en stor rolle for landenes 
vækst og stabilitet;

22. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at SMV'ernes specifikke behov og 
interesser afspejles i alle handelsforhandlinger; bemærker, at dette ville indebære en 
identificering af de forhandlingsområder, hvor problemerne berører flere SMV'er end 
andre virksomhedskategorier, og fokusering på dem i processen med forhandling om 
handelsaftaler med tredjelandene; støtter en reform af den multilaterale ramme for 
involvering af SMV'er i WTO og sikring af hurtigere voldgift og bilæggelse af tvister, der 
involverer SMV'er;

23. understreger, at investering i udlandet er den mest udfordrende form for 
internationalisering for SMV'erne; henstiller til, at der, når EU i fremtiden skal forhandle 
om bilaterale investeringsaftaler, tages højde for SMV'ernes behov for at nyde godt af en 
højere sikkerhed for deres direkte investeringer i udlandet;

24. anser bedre, mindre bekostelige og hurtigere adgang for SMV'er til 
antidumpingprocedurer for centralt for at beskytte dem bedre mod illoyal handelspraksis 
fra handelspartneres side; opfordrer Kommissionen til at tage behørigt højde for denne 
problemstilling i forbindelse med reformen af EU's handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter;

25. understreger SMV'ernes mangel på ressourcer til at bekæmpe brud på intellektuelle 
ejendomsrettigheder (IPR), som påvirker dem på tredjemarkeder; opfordrer til konkrete 
initiativer fra EU's side for at fremme beskyttelsen af SMV'ers intellektuelle 
ejendomsrettigheder i disse tredjelande, ligesom det er lykkedes med helpdesken for 
SMV'er i Kina vedrørende spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder; konstaterer, 
at denne helpdeskmodel i øjeblikket er ved at bliver udvidet i et pilotprojekt til en række 
ASEAN-stater og sydamerikanske lande; understreger behovet for at gennemføre en 
ordentlig evaluering af de eksisterende helpdeske med henblik på at optimere modellens 
effektivitet, inden den udbredes yderligere; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
indføre tilsvarende helpdeske på prioriterede markeder, hvor IPR er et vigtigt tema, når 
der er blevet høstet erfaringer af denne evaluering; opfordrer indtrængende Kommissionen 
og medlemsstaterne til at intensivere toldsamarbejdet i EU og med tredjelandene, når det 
gælder beslaglæggelse af forfalskede varer, og om at forenkle toldprocedurerne;

26. forventer, at Kommissionen tager initiativ til at sikre, at SMV'er i EU har adgang til 
offentlige indkøb på tredjemarkeder på lige fod med andre virksomheder; håber, at det 



AD\904998DA.doc 7/8 PE485.930v02-00

DA

nyligt offentliggjorte forslag til forordning om EU's marked for offentlige indkøb vil 
fremme en gensidig åbenhed, som er til gavn for EU's SMV'er; anmoder om, at EU 
fastlægger en ambitiøs fælles industripolitik, der er baseret på fremme af forskning og 
innovation, og som nyder godt af innovativ finansiering såsom projektobligationer og 
støtter SMV'ernes udvikling, navnlig via adgangen til de offentlige kontrakter, så de kan 
bevare deres konkurrenceevne over for de nye store aktører inden for industri og 
forskning; anmoder EU om at fremme europæisk produktion ved at give bedre 
informationer til forbrugerne, navnlig ved at vedtage 
"oprindelsesmærkningsforordningen" om angivelsen af oprindelseslandet for produkter, 
der importeres til EU; 

27. mener, at offentlige indkøb er et effektivt offentligt politisk instrument, navnlig på 
subnationalt niveau, der kan bruges til at støtte nationale SMV'ers tekniske 
innovationskapacitet og sørge for deres vækst til den størrelse, der er nødvendig for at 
give sig i kast med internationalisering; 

28. minder om, at internationalt samarbejde om forskrifter og standarder er yderst gavnligt for 
SMV'ernes internationalisering, da det fjerner en del af de startomkostninger, som disse 
virksomheder skal investere for at sælge varer eller tjenesteydelser på tredjemarkeder;

29. bifalder initiativerne til oprettelse af business to business-kontakter i bilaterale 
frihandelsaftaler; minder om, at udfordringerne med at lokalisere og kontakte eventuelle 
kunder i udlandet og etablere pålidelige forsyningskæder er forbundet med store 
vanskeligheder for SMV'er, der ønsker at få adgang til eksportmarkeder, og at navnlig 
mindre virksomheder og mikrovirksomheder er afhængige af mellemled for at kunne 
sælge varer i udlandet.
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