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Ändringsförslag 1
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker att 
europeiska små och medelstora företag är 
särskilt drabbade av den ekonomiska och 
finasiella finanskrisen.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet erinrar om att 
små och medelstora företag gynnas mer 
än större företag av
internationaliseringen genom att de får ta 
del av bästa praxis, får absorbera 
överskottsproduktion och får bättre 
leverans av insatsvaror genom import och 
därigenom större konkurrenskraft. 
Exporterande små och medelstora företag 
presterar därför konsekvent bättre än de 
som inte exporterar och bidrar med större 
vinster i form av välfärd för ekonomin 
som helhet och konsumenterna .

Or. en

Ändringsförslag 3
Iuliu Winkler
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Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet avfärdar tron på 
att man genom att skydda EU:s små och 
medelstora företag från konkurrens kan 
hjälpa dem att växa och prestera bättre på 
den internationella arenan. Parlamentet 
tror mer på en positiv dagordning för 
EU:s små och medelstora företag i 
internationella förhandlingar, för att på 
ömsesidig grund sänka hindren till 
förmån för små och medelstora företag 
globalt.

Or. en

Ändringsförslag 4
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
föreslagna kartläggningen av EU:s och 
medlemsstaternas strategier för 
tillhandahållande av tjänster som stöder 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag. Parlamentet hoppas att 
detta efterlängtade initiativ kommer att 
följas av åtgärder för att säkra en 
harmoniserad modell som är förenlig med 
subsidiaritets- och effektivitetsprinciperna.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
föreslagna kartläggningen av EU:s och 
medlemsstaternas strukturer och program 
för tillhandahållande av tjänster som stöder 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag. Parlamentet hoppas att 
detta efterlängtade initiativ kommer att 
följas av åtgärder för att säkra en 
harmoniserad modell som är förenlig med 
subsidiaritets- och effektivitetsprinciperna. 
Parlamentet understryker vikten av att 
inte kopiera tjänster som redan finns och 
att undvika strukturer som små och 
medelstora företag uppfattar som 
komplicerade och förvirrande, och 
vidhåller att ett tydligt mervärde måste 
uppvisas för varje EU-initiativ.
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Or. en

Ändringsförslag 5
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
föreslagna kartläggningen av EU:s och 
medlemsstaternas strategier för 
tillhandahållande av tjänster som stöder 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag. Parlamentet hoppas att 
detta efterlängtade initiativ kommer att 
följas av åtgärder för att säkra en 
harmoniserad modell som är förenlig med 
subsidiaritets- och effektivitetsprinciperna.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
föreslagna kartläggningen av EU:s och 
medlemsstaternas strategier för 
tillhandahållande av tjänster som stöder 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag. Parlamentet hoppas att 
detta efterlängtade initiativ kommer att 
följas av åtgärder för att säkra en 
harmoniserad modell som är förenlig med 
subsidiaritets- och effektivitetsprinciperna, 
för att främja en rationell fördelning av 
åtgärder mellan de offentliga aktörerna 
och förhindra att mer byråkrati uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 6
Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser att stödet 
till små och medelstora företag skräddarsys 
för att passa varje företags individuella 
behov, eftersom små och medelstora 
företag har mycket olika profiler och behov 
som speglar deras respektive storlek, 
sektor och geografiska läge.

4. Europaparlamentet efterlyser att stödet 
till små och medelstora företag skräddarsys 
för att passa varje industrisektors särskilda 
behov, eftersom små och medelstora 
företag inom varje sektor i EU:s industri 
har mycket olika profiler och 
verksamhetsbehov som speglar deras 
respektive storlek, verksamhetsområde 
och geografiska läge.
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Or. en

Ändringsförslag 7
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser att stödet 
till små och medelstora företag 
skräddarsys för att passa varje företags 
individuella behov, eftersom små och 
medelstora företag har mycket olika 
profiler och behov som speglar deras 
respektive storlek, sektor och geografiska 
läge.

4. Europaparlamentet efterlyser att stödet 
till små och medelstora företag drivs av 
företagens efterfrågan och behov, 
eftersom små och medelstora företag har 
mycket olika profiler och behov som 
speglar deras respektive storlek, sektor och 
geografiska läge.

Or. en

Ändringsförslag 8
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser att stödet 
till små och medelstora företag skräddarsys 
för att passa varje företags individuella 
behov, eftersom små och medelstora 
företag har mycket olika profiler och behov 
som speglar deras respektive storlek, sektor 
och geografiska läge.

4. Europaparlamentet efterlyser att stödet 
till små och medelstora företag skräddarsys 
för att passa varje företags individuella 
behov, eftersom små och medelstora 
företag har mycket olika profiler och behov 
som speglar deras respektive storlek, sektor 
och geografiska läge. Parlamentet 
efterlyser därför ett nätverk mellan små 
och medelstora företag och stora företag 
så att de små och medelstora företagen 
kan dra nytta av de stora företagens 
expertis, exportkapacitet och 
innovationsförmåga.
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Or. fr

Ändringsförslag 9
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

5. Europaparlamentet konstaterar att 
tjänster till enskilda företag på utländska 
marknader faller inom medlemsstaternas 
behörighet och uppmanar därför 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 10
Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden 
som hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att på 
bästa sätt sträva efter att förenkla 
företagsklimatet för små och medelstora 
företag i nära samråd med Europas 
småföretagsföreningar, handels- och 
industrikammare samt andra relevanta 
intressenter för stöd av både minskad 
byråkrati och internationaliseringen av 
små och medelstora företag.
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Or. en

Ändringsförslag 11
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett koncept
för fastställande av åtaganden för 
medlemsstaterna att införa relevanta 
stödstrukturer för små och medelstora 
företag och förenkla alla nationella 
förfaranden som hänför sig till strategier 
för stöd av internationaliseringen av små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta 
rekommendationer till medlemsstaterna 
för fastställande av förslag för att förenkla 
alla nationella förfaranden som hänför sig 
till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Gianluca Susta

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag samt att stärka dessa 
företags skydd mot illojal konkurrens på 
tredjeländers marknader. 

Or. it

Ändringsförslag 14
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag för fastställande av 
tvingande åtaganden för medlemsstaterna 
att förenkla alla nationella förfaranden som 
hänför sig till strategier för stöd av 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag. Parlamentet anser att 
detta förslag måste tidigareläggas och 
medger att förenklingsfrågan delvis skulle 
kunna hanteras genom test för små och 
medelstora företag och 
konkurrenskraftsanalyser av 
förordningar och förfaranden som 
beskrivs i meddelandet.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att en mer 
omfattande informationsportal på internet, 
och en bättre kännedom om stödsystemen, 
inte i någon högre grad kommer att öka det 
antal små och medelstora företag i EU som 
arbetar internationellt, om de inte 
kompletteras med en strategi som är 
inriktad på de små och medelstora företag 
som ännu inte har insett sin förmåga att 
kunna göra det.

6. Europaparlamentet anser att en mer 
omfattande informationsportal på internet, 
och en bättre kännedom om stödsystemen, 
inte i någon högre grad kommer att öka det 
antal små och medelstora företag i EU som 
arbetar internationellt, särskilt om de 
åtföljs av en strategi som är inriktad på de 
små och medelstora företag som ännu inte 
har insett sin förmåga att kunna göra det.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i 
meddelandet inte föreslås att 
myndigheterna ska ge vissa små och 
medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser 
att EU bör stödja incitament för att 
utveckla små och medelstora företag inom 
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör 
tillverkningsverksamhet med ett högt 
mervärde som erbjuder 

utgår
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konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 17
Gianluca Susta

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i 
meddelandet inte föreslås att 
myndigheterna ska ge vissa små och 
medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser att 
EU bör stödja incitament för att utveckla 
små och medelstora företag inom
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör 
tillverkningsverksamhet med ett högt 
mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

7. Europaparlamentet anser att EU i 
samförstånd med medlemsstaterna bör 
vidta stimulansåtgärder till förmån för 
framför allt strategiska sektorer och den 
tillverkningsindustri som är mest tekniskt 
utvecklad, i syfte att stärka EU:s 
konkurrenskraft. Parlamentet betonar 
därför behovet att identifiera lovande 
nischmarknader.

Or. it

Ändringsförslag 18
Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska
affärsmöjligheter, och att det i 
meddelandet inte föreslås att 
myndigheterna ska ge vissa små och 
medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser att 
EU bör stödja incitament för att utveckla 
små och medelstora företag inom 
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör tillverkningsverksamhet 
med ett högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte i tillräcklig grad tar upp 
de svårigheter som små och medelstora 
företag står inför när det gäller att 
identifiera utländska affärsmöjligheter, och
anser att det omgående behövs en 
holistisk strategi med konkreta förslag på 
sätt att främja en internationalisering av 
små och medelstora företag. Parlamentet 
anser att EU bör främja och stödja 
incitament för att utveckla små och 
medelstora företag inom strategiska 
sektorer på ett proaktivt sätt, särskilt om 
det rör tillverkningsverksamhet med ett 
högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna samt 
sysselsättning av hög kvalitet för EU:s 
medborgare. Parlamentet betonar därför 
behovet att identifiera lovande 
nischmarknader och främja deras 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 19
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i meddelandet 
inte föreslås att myndigheterna ska ge vissa 
små och medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser att 
EU bör stödja incitament för att utveckla 
små och medelstora företag inom 

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att hitta utländska 
affärsmöjligheter, och att det i meddelandet 
inte föreslås att myndigheterna ska ge vissa 
små och medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser att 
EU bör stödja incitament för att utveckla 
små och medelstora företag inom 



AM\901371SV.doc 13/35 PE489.401v01-00

SV

strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör tillverkningsverksamhet 
med ett högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör tillverkningsverksamhet 
med ett högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader och att 
uppmuntra utbyte av god praxis i enlighet 
med stadgan för små och medelstora 
företag.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i meddelandet 
inte föreslås att myndigheterna ska ge vissa 
små och medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser att 
EU bör stödja incitament för att utveckla 
små och medelstora företag inom 
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör tillverkningsverksamhet 
med ett högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i meddelandet 
inte föreslås att myndigheterna ska ge vissa 
små och medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser att 
EU bör stödja incitament för att utveckla 
små och medelstora företag inom 
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt 
genom att öka värdet hos de initiativ som 
redan finns, särskilt om det rör 
tillverkningsverksamhet med ett högt 
mervärde som erbjuder konkurrensförmåga 
gentemot de framväxande ekonomierna. 
Parlamentet betonar därför behovet att 
identifiera lovande nischmarknader.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i meddelandet 
inte föreslås att myndigheterna ska ge
vissa små och medelstora företag förslag 
på internationalisering. Parlamentet anser 
att EU bör stödja incitament för att 
utveckla små och medelstora företag inom 
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör tillverkningsverksamhet 
med ett högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i meddelandet 
inte föreslås att små och medelstora företag 
ska ges förslag på internationalisering. 
Parlamentet anser att EU bör stödja 
incitament för att utveckla små och 
medelstora företag inom strategiska 
sektorer på ett proaktivt sätt, särskilt om 
det rör tillverkningsverksamhet med ett 
högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 22
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
meddelandet inte tar upp de svårigheter 
som små och medelstora företag står inför 
när det gäller att identifiera utländska 
affärsmöjligheter, och att det i 
meddelandet inte föreslås att 
myndigheterna ska ge vissa små och 
medelstora företag förslag på 
internationalisering. Parlamentet anser att 
EU bör stödja incitament för att utveckla 

7. Europaparlamentet anser att trots att 
meddelandet försöker att ta upp de 
svårigheter som små och medelstora 
företag står inför när det gäller att 
identifiera utländska affärsmöjligheter, 
betonas det inte tillräckligt i meddelandet 
att myndigheterna kan ge vissa små och 
medelstora företag vägledning och förslag 
på internationalisering som en tänkbar 
offentlig åtgärd, som kan hamna under 
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små och medelstora företag inom 
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör tillverkningsverksamhet 
med ett högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader.

medlemsstaternas ansvar. Parlamentet 
anser att EU bör stödja incitament för att 
utveckla små och medelstora företag inom 
strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, 
särskilt om det rör tillverkningsverksamhet 
med ett högt mervärde som erbjuder 
konkurrensförmåga gentemot de 
framväxande ekonomierna. Parlamentet 
betonar därför behovet att identifiera 
lovande nischmarknader, vilket redan har 
börjat införlivas i andra politiska 
EU-dokument, exempelvis rapporten från 
högnivågruppen om viktig möjliggörande 
teknik.

Or. en

Ändringsförslag 23
Gianluca Susta

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera gemensamma
exportinformationstjänster på lokal nivå, 
som ska drivas i samarbete med företagen, 
så att de små och medelstora företagen på 
sitt eget språk och för omedelbar 
användning kan få information om 
exportmöjligheter, handelshinder och 
konkurrenter på tredjeländers marknader.

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera ett gemensamt 
nätverk för exportinformationstjänster på 
lokal nivå, som ska drivas i samarbete med 
företagen, handelskamrarna, universiteten 
och andra berörda aktörer så att de små 
och medelstora företagen kan ha en enda 
samtalspartner som är lätt att identifiera 
så att de på sitt eget språk och för 
omedelbar användning kan få personlig 
rådgivning och ekonomiska analyser av 
marknader utomlands, information om 
exportmöjligheter, handelshinder och 
konkurrenter på tredjeländers marknader.

Or. it

Ändringsförslag 24
Jan Zahradil
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Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera gemensamma 
exportinformationstjänster på lokal nivå, 
som ska drivas i samarbete med företagen, 
så att de små och medelstora företagen på 
sitt eget språk och för omedelbar 
användning kan få information om 
exportmöjligheter, handelshinder och 
konkurrenter på tredjeländers marknader.

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera gemensamma 
exportinformationstjänster på lokal nivå, 
som ska drivas i samarbete med företagen, 
så att de små och medelstora företagen på 
sitt eget språk och för omedelbar 
användning kan få information om 
exportmöjligheter, befintliga handelshinder 
(såväl tariffer som andra hinder), skydd 
av investeringar och gällande 
bestämmelser om tvistlösning och 
konkurrenter på tredjeländers marknader.

Or. en

Ändringsförslag 25
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera gemensamma 
exportinformationstjänster på lokal nivå, 
som ska drivas i samarbete med företagen, 
så att de små och medelstora företagen på 
sitt eget språk och för omedelbar 
användning kan få information om 
exportmöjligheter, handelshinder och 
konkurrenter på tredjeländers marknader.

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera gemensamma 
exportinformationstjänster på lokal nivå, 
som ska drivas i samarbete med företagen 
och deras representanter 
(handelskammare, hantverksföreningar), 
så att de små och medelstora företagen på 
sitt eget språk och för omedelbar 
användning kan få information om 
exportmöjligheter, administrativa 
förfaranden, handelshinder och 
konkurrenter på tredjeländers marknader.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera gemensamma 
exportinformationstjänster på lokal nivå, 
som ska drivas i samarbete med företagen, 
så att de små och medelstora företagen på 
sitt eget språk och för omedelbar 
användning kan få information om 
exportmöjligheter, handelshinder och 
konkurrenter på tredjeländers marknader.

8. Europaparlamentet uppmanar enträget 
medlemsstaterna att lansera gemensamma 
exportinformationstjänster på lokal och 
regional nivå, som ska drivas i samarbete 
med företagen, så att de små och 
medelstora företagen på sitt eget språk och 
för omedelbar användning kan få 
information om stöd, exportmöjligheter, 
handelshinder och konkurrenter på 
tredjeländers marknader.

Or. en

Ändringsförslag 27
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet rekommenderar att 
mer information riktas till små företag och 
mikroföretag, eftersom det är dessa 
företagsgrupperingar som är minst 
medvetna om sin exportpotential och om 
den nytta de kan ha av internationalisering.

9. Europaparlamentet rekommenderar att 
mer information riktas till små företag och 
mikroföretag, eftersom det är dessa 
företagsgrupperingar som är minst aktiva 
internationellt och minst medvetna om sin 
exportpotential och om den nytta de kan ha 
av internationalisering.

Or. en

Ändringsförslag 28
Iuliu Winkler
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Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet understryker att 
meddelandet borde ha beskrivit 
skillnaderna mellan olika sektorer 
eftersom internationaliseringen av små 
och medelstora tjänsteföretag är helt olik 
internationaliseringen av små och 
medelstora tillverkningsföretag. 
Parlamentet konstaterar att många små 
och medelstora tjänsteföretag, vilka utgör 
den största delen av de små och 
medelstora företagen, ofta inte behöver nå 
en kritisk storlek för att börja exportera 
och i de flesta fall skulle gynnas av 
öppnare regler och tillgång till IKT i 
målländerna, medan små och medelstora 
industriföretag skulle gynnas mer av 
bättre villkor inom transportlogistik och 
underlättad handel.

Or. en

Ändringsförslag 29
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 9b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet konstaterar att det 
mesta av den offentliga politiken till stöd 
för internationaliseringen av EU:s små 
och medelstora företag är inriktad på 
tillverkning, och rekommenderar därför 
att den ändras så att den tar hänsyn till de 
övriga behoven hos små och medelstora 
tjänsteföretag. Parlamentet stöder särskilt 
en ändring av minimikraven på storlek 
för handelsstödprogram för små och 
medelstora företag, vilka vanligen har 
baserats på de små och medelstora 
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industriföretagens exportmodell, där 
företagets möjlighet till 
internationalisering är beroende av att det 
uppnår en kritisk storlek. 

Or. en

Ändringsförslag 30
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de verktyg som för 
närvarande är tillgängliga för alla 
EU-företag när de exporterar, t.ex. 
databasen med information om tillträde till 
marknaderna och den såkallade Export 
Helpdesk (informationstjänst om export) 
bör anpassas för att passa de små och 
medelstora företagens behov. Parlamentet 
uppskattar öppnandet av en 
informationstjänst som riktar sig till små 
och medelstora företag och som rör frågor 
om handelspolitiska skyddsåtgärder.

10. Europaparlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att de verktyg som för 
närvarande är tillgängliga för alla 
EU-företag när de exporterar, t.ex. 
databasen med information om tillträde till 
marknaderna och den såkallade Export 
Helpdesk (informationstjänst om export) 
bör anpassas för att passa de små och 
medelstora företagens behov. Parlamentet 
uppskattar öppnandet av en 
informationstjänst som riktar sig till små 
och medelstora företag och som rör frågor 
om handelspolitiska skyddsåtgärder. 
Parlamentet rekommenderar en större 
samstämmighet mellan de olika 
stödstrukturerna för europeiska små och 
medelstora företag i tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Jan Zahradil

Förslag till yttrande
Punkt 11
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att det i 
meddelandet inte planeras lösningar på 
EU-nivå för att hjälpa små och medelstora 
företag att hantera bristen på rörelsekapital, 
särskilt kapital för att kunna göra den första 
investering som krävs och för att kunna 
börja finansiera export.

11. Europaparlamentet anser att praktiska 
och kostnadseffektiva lösningar för att 
hjälpa små och medelstora företag att 
hantera bristen på rörelsekapital, särskilt 
kapital för att kunna göra den första 
investering som krävs och för att kunna 
börja finansiera export, bör utformas och 
genomföras genom EU:s gemensamma 
handelspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 32
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att det i 
meddelandet inte planeras lösningar på 
EU-nivå för att hjälpa små och medelstora 
företag att hantera bristen på rörelsekapital, 
särskilt kapital för att kunna göra den första 
investering som krävs och för att kunna 
börja finansiera export.

11. Europaparlamentet beklagar att det i 
meddelandet inte planeras lösningar för att 
hjälpa små och medelstora företag att 
hantera bristen på rörelsekapital, särskilt 
kapital för att kunna göra den första 
investering som krävs och för att kunna 
börja finansiera export, vilka kan ha 
formen av EU-lösningar om 
kartläggningen visar att detta är 
nödvändigt och genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 33
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 12
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att tjänster på 
EU-nivå till små och medelstora företag
måste finnas på tredjeländers marknader. 
Parlamentet uppmuntrar samarbete mellan 
experter både i den offentliga och i den 
privata sektorn, däribland EU:s 
”marknadstillträdesgrupper”. Parlamentet 
håller med om att små och medelstora 
företag från mindre och nyare 
medlemsstater är missgynnade eftersom de 
kan sakna antingen diplomatisk 
representation eller erfarna partner, och 
båda delarna på vissa tredjeländers 
marknader.

12. Europaparlamentet anser att EU-
initiativ måste finnas på tredjeländers 
marknader, där ett mervärde eller 
marknadsmisslyckande uppvisas. 
Parlamentet uppmuntrar samarbete mellan 
experter både i den offentliga och i den 
privata sektorn, däribland EU:s 
”marknadstillträdesgrupper”. Parlamentet 
håller med om att små och medelstora 
företag från vissa mindre och nyare 
medlemsstater möter särskilda 
utmaningar eftersom de kan sakna 
antingen diplomatisk representation eller 
erfarna partner, och båda delarna på vissa 
tredjeländers marknader. Parlamentet 
betonar att EU-initiativ ändå inte ska 
störa konkurrensen mellan enskilda 
företag från olika medlemsstater på 
tredjeländers marknader genom att 
selektivt ge företag direkta eller indirekta 
subventioner utifrån deras ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 34
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att tjänster på 
EU-nivå till små och medelstora företag 
måste finnas på tredjeländers marknader. 
Parlamentet uppmuntrar samarbete mellan 
experter både i den offentliga och i den 
privata sektorn, däribland EU:s 
”marknadstillträdesgrupper”. Parlamentet 
håller med om att små och medelstora 
företag från mindre och nyare 
medlemsstater är missgynnade eftersom de 
kan sakna antingen diplomatisk 

12. Europaparlamentet anser att samtidigt 
som de befintliga nationella strukturerna 
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt måste 
tjänster på EU-nivå till små och medelstora 
företag finnas på tredjeländers marknader. 
Parlamentet uppmuntrar samarbete mellan 
experter både i den offentliga och i den 
privata sektorn, däribland EU:s 
”marknadstillträdesgrupper”. Parlamentet 
håller med om att små och medelstora 
företag från mindre och nyare 
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representation eller erfarna partner, och 
båda delarna på vissa tredjeländers 
marknader.

medlemsstater är missgynnade eftersom de 
kan sakna antingen diplomatisk 
representation eller erfarna partner, och 
båda delarna på vissa tredjeländers 
marknader.

Or. en

Ändringsförslag 35
Gianluca Susta

Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet anser att de 
tjänster och möjligheter som de små och 
medelstora företagen erbjuds bör 
omorganiseras och förbättras på de 
utländska marknader som anses vara 
viktiga och mer skyddade. Parlamentet 
efterlyser tillfälliga specialkontor vid 
EU:s delegationer som kan erbjuda 
experthjälp för de behov och problem som 
finns i olika länder (t.ex. skydd för 
immateriella rättigheter, befintliga icke-
tariffära handelshinder, lokala 
bestämmelser, föreskrivna normer
certifieringar) samt ge juridiskt skydd och 
underlätta kontakt- och 
nätverksskapandet mellan europeiska små 
och medelstora företag och exportbolag i 
tredjeländer.

Or. it

Ändringsförslag 36
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar att 
internationaliseringen av små och 
medelstora företag är en process och för 
att lyckas har små och medelstora företag 
redan ett särskilt behov av stödtjänster på 
lokal nivå och inte bara på tredjeländers 
marknader. Parlamentet anser att på 
tredjeländers marknader kan exempelvis 
gemensam EU-lobbyverksamhet, 
handelspolitik och insatser för att öka 
marknadstillträdet samt kompletterande 
program vid marknadsmisslyckanden ge 
ett betydande mervärde i denna process.

Or. en

Ändringsförslag 37
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet rekommenderar att 
EU:s centrum för små och medelstora 
företag utvidgas och kompletteras med 
gemensamma informationstjänster som 
skräddarsys efter behoven, och att de 
placeras nära det ställe där de små och 
medelstora företagen finns och där de 
utgör ett mervärde för de 
informationstjänster som redan är 
verksamma i medlemsstaterna.

13. Europaparlamentet rekommenderar att 
EU:s centrum för små och medelstora 
företag utvidgas och kompletteras med 
specifika gemensamma 
informationstjänster med en enda 
kontaktperson som följer företaget och 
informerar om dess rättigheter och 
förebygger straffavgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet rekommenderar att 
EU:s centrum för små och medelstora 
företag utvidgas och kompletteras med
gemensamma informationstjänster som 
skräddarsys efter behoven, och att de
placeras nära det ställe där de små och 
medelstora företagen finns och där de 
utgör ett mervärde för de 
informationstjänster som redan är 
verksamma i medlemsstaterna.

13. Europaparlamentet rekommenderar att 
nya EU-initiativ i tredjeländer erbjuder
gemensamma informationstjänster som 
skräddarsys efter behoven, och placeras 
nära områden där de små och medelstora 
företagen faktiskt verkar. Sådana EU-
initiativ bör ge ett mervärde för liknande 
initiativ i de medlemsstater som redan 
verkar i tredjeländer, och de bör därför ha 
ett nära samarbete med 
informationstjänster i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 39
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet rekommenderar att
EU:s centrum för små och medelstora 
företag utvidgas och kompletteras med 
gemensamma informationstjänster som 
skräddarsys efter behoven, och att de
placeras nära det ställe där de små och 
medelstora företagen finns och där de utgör 
ett mervärde för de informationstjänster 
som redan är verksamma i 
medlemsstaterna.

13. Europaparlamentet rekommenderar en 
utvärdering om huruvida EU:s befintliga 
centrum för små och medelstora företag 
fungerar på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt och om de uppfyller 
vägledande principer innan nya EU-
initiativ tas. Parlamentet anser att EU:s 
informationstjänster bör placeras nära det 
ställe där de små och medelstora företagen 
finns och där de utgör ett mervärde för de 
informationstjänster som redan är 
verksamma i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Gianluca Susta

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet betraktar 
tillväxten av marknader i värdländer och 
luckor i de befintliga stödstrukturerna som 
huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 
Parlamentet rekommenderar att EU:s
grannländer läggs till i förteckningen, 
eftersom de flesta små och medelstora 
företag börjar med att exportera till 
handelspartner i grannländer, såsom 
Moldavien och länder i västra 
Balkanområdet, t.ex. Serbien, som nyligen 
erkändes som kandidatland för ett 
framtida EU-medlemskap.

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet betraktar 
tillväxten av marknader i värdländer och 
luckor i de befintliga stödstrukturerna som 
huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 
Parlamentet anser att marknaderna i 
grannländerna och i kandidatländerna –
särskilt länderna i västra Balkanområdet 
och Medelhavsområdet – är prioriterade 
marknader där små och medelstora
företag kan spela en särskilt viktig roll 
när det gäller regionernas tillväxt och 
stabilitet.

Or. it

Ändringsförslag 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet betraktar 
tillväxten av marknader i värdländer och 
luckor i de befintliga stödstrukturerna som 
huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet betraktar 
tillväxten av marknader i värdländer och 
luckor i de befintliga stödstrukturerna som 
huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 
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Parlamentet rekommenderar att EU:s 
grannländer läggs till i förteckningen, 
eftersom de flesta små och medelstora 
företag börjar med att exportera till 
handelspartner i grannländer, såsom 
Moldavien och länder i västra 
Balkanområdet, t.ex. Serbien, som 
nyligen erkändes som kandidatland för ett 
framtida EU-medlemskap.

Parlamentet rekommenderar att EU:s 
grannländer läggs till i förteckningen, 
eftersom de flesta små och medelstora 
företag börjar med att exportera till 
handelspartner i grannländer.

Or. en

Ändringsförslag 42
Silvana Koch-Mehrin

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet betraktar 
tillväxten av marknader i värdländer och 
luckor i de befintliga stödstrukturerna som 
huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 
Parlamentet rekommenderar att EU:s 
grannländer läggs till i förteckningen, 
eftersom de flesta små och medelstora 
företag börjar med att exportera till 
handelspartner i grannländer, såsom 
Moldavien och länder i västra 
Balkanområdet, t.ex. Serbien, som 
nyligen erkändes som kandidatland för ett 
framtida EU-medlemskap.

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet betraktar 
tillväxten av marknader i värdländer och 
luckor i de befintliga stödstrukturerna som 
huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 
Parlamentet rekommenderar att EU:s 
grannländer läggs till i förteckningen, 
eftersom de flesta små och medelstora 
företag börjar med att exportera till 
handelspartner i grannländer, särskilt de 
som har status som kandidatland för ett 
framtida EU-medlemskap.

Or. en

Ändringsförslag 43
Iuliu Winkler
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Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet betraktar 
tillväxten av marknader i värdländer och 
luckor i de befintliga stödstrukturerna som 
huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 
Parlamentet rekommenderar att EU:s 
grannländer läggs till i förteckningen,
eftersom de flesta små och medelstora 
företag börjar med att exportera till 
handelspartner i grannländer, såsom 
Moldavien och länder i västra 
Balkanområdet, t.ex. Serbien, som nyligen 
erkändes som kandidatland för ett framtida 
EU-medlemskap.

14. Europaparlamentet efterlyser en 
tydligare definition av viktiga marknader 
för små och medelstora företag på grundval 
av dagordningen för EU:s handelspolitiska 
förhandlingar. Parlamentet erinrar om att 
dessa prioriterade marknader naturligtvis 
bör innefatta marknader med hög tillväxt 
som Brik-länderna, men att de små och 
medelstora företagens uppfattning om 
möjligheterna till internationalisering i 
industriländer och angränsande regioner 
också bör beaktas. Parlamentet betraktar 
därför tillväxten av marknader i värdländer 
och luckor i de befintliga stödstrukturerna 
som huvudkriterierna för att upprätta en 
förteckning över viktiga marknader. 
Parlamentet rekommenderar att EU:s 
grannländer läggs till i förteckningen, 
eftersom de flesta små och medelstora 
företag börjar med att exportera till 
handelspartner i grannländer, såsom 
Moldavien och länder i västra 
Balkanområdet, t.ex. Serbien, som nyligen 
erkändes som kandidatland för ett framtida 
EU-medlemskap.

Or. en

Ändringsförslag 44
Gianluca Susta

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar enträget 
kommissionen att se till att hänsyn tas till
de små och medelstora företagens 
särskilda behov och intressen i alla 

15. Europaparlamentet uppmanar enträget 
kommissionen att lägga fram 
lagstiftningsförslag med syfte att stärka 
konkurrenskraften i EU:s 
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handelsförhandlingar. Parlamentet stöder 
en reformering av den multilaterala 
ramen för att låta små och medelstora 
företag delta i WTO och för att säkra 
snabbare skiljedomsförfaranden och 
tvistlösningar för små och medelstora 
företag.

produktionssystem genom att inrikta det 
på den betydelse som de små och 
medelstora företagens verksamhet har för 
systemet. Parlamentet ålägger 
kommissionen att lägga fram ytterligare 
förslag i WTO för att se till att skyddet för 
små och medelstora företag på 
världsmarknaderna blir mer effektivt och 
bättre kan garanteras.

Or. it

Ändringsförslag 45
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar enträget 
kommissionen att se till att hänsyn tas till 
de små och medelstora företagens särskilda 
behov och intressen i alla 
handelsförhandlingar. Parlamentet stöder 
en reformering av den multilaterala ramen 
för att låta små och medelstora företag 
delta i WTO och för att säkra snabbare 
skiljedomsförfaranden och tvistlösningar 
för små och medelstora företag.

15. Europaparlamentet uppmanar enträget 
kommissionen att se till att hänsyn tas till 
de små och medelstora företagens särskilda 
behov och intressen i alla 
handelsförhandlingar. Parlamentet noterar 
att det skulle innebära en identifiering av
de förhandlingsområden där problem 
påverkar små och medelstora företag i 
högre grad än andra företagskategorier
och fokusera på dem i förhandlingar om 
handelsavtal med tredjeländer. 
Parlamentet stöder en reformering av den 
multilaterala ramen för att låta små och 
medelstora företag delta i WTO och för att 
säkra snabbare skiljedomsförfaranden och 
tvistlösningar för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 46
Iuliu Winkler
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Förslag till yttrande
Punkt 15a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet understryker att 
utlandsinvesteringar är den svåraste 
internationaliseringsformen för små och 
medelstora företag. Parlamentet 
rekommenderar att de små och 
medelstora företagens behov av högre
säkerhet i sina utländska 
direktinvesteringar bör beaktas i EU:s 
framtida förhandlingar om bilaterala 
investeringsfördrag.

Or. en

Ändringsförslag 47
Yannick Jadot

Förslag till yttrande
Punkt 15a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet anser att det är 
lika viktigt att erbjuda ett effektivt skydd 
för de små och medelstora företagen mot 
orättvisa handelspraxis i EU:s 
partnerländer som att hjälpa små och 
medelstora företag som vill 
internationaliseras. Parlamentet anser att 
internationalisering och skydd är två sidor 
av samma mynt i globaliseringsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 48
Yannick Jadot

Förslag till yttrande
Punkt 15b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet anser att en 
bättre, billigare och snabbare tillgång till 
antidumpningsförfaranden för små och 
medelstora företag är avgörande för att 
små och medelstora företag ska få ett 
effektivare skydd mot orättvisa 
handelspraxis hos handelspartner. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta i reformen av EU:s 
instrument för handelsförsvar.

Or. en

Ändringsförslag 49
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
initiativ från EU för att förbättra skyddet av 
de små och medelstora företagens 
immateriella rättigheter i tredjeländer, som 
är i linje med helpdesken för 
immaterialrättigheter i Kina för små och 
medelstora företag.

16. Europaparlamentet beklagar att det 
saknas medel för små och medelstora 
företag i Europa för att effektivt bekämpa 
överträdelser av immateriella rättigheter.
Parlamentet efterlyser konkreta initiativ 
från EU för att förbättra skyddet av de små 
och medelstora företagens immateriella 
rättigheter i tredjeländer, som är i linje med 
helpdesken för immaterialrättigheter i Kina 
för små och medelstora företag. 
Parlamentet önskar att de framväxande 
ekonomiska stormakterna fortsätter att i 
deras nationella lagstiftning införliva den 
internationell rätt som gäller för 
immaterialrättigheter, särskilt när det 
gäller att bekämpa 
varumärkesförfalskning och 
piratkopiering. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsländerna till 
ett ökat tullsamarbete i EU och med 
tredjeländer när det gäller att beslagta 
förfalskade varor och förenkla 
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tullförfarandet.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Gianluca Susta

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
initiativ från EU för att förbättra skyddet av 
de små och medelstora företagens 
immateriella rättigheter i tredjeländer, som 
är i linje med helpdesken för 
immaterialrättigheter i Kina för små och 
medelstora företag.

16. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
initiativ från EU för att förbättra skyddet av 
de små och medelstora företagens 
immateriella rättigheter i tredjeländer, som 
är i linje med helpdesken för 
immaterialrättigheter i Kina för små och 
medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inrätta 
liknande instrument även på andra 
prioriterade marknader.

Or. it

Ändringsförslag 51
Elisabeth Köstinger

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
initiativ från EU för att förbättra skyddet av 
de små och medelstora företagens 
immateriella rättigheter i tredjeländer, som 
är i linje med helpdesken för 
immaterialrättigheter i Kina för små och 
medelstora företag.

16. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
initiativ från EU för att förbättra skyddet av 
de små och medelstora företagens 
immateriella rättigheter i tredjeländer. 
Helpdesken för immaterialrättigheter i 
Kina för små och medelstora företag kan 
därför fungera som förebild om den 
optimeras väl genom en 
utvärderingsprocess.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 16

Förslag till yttrande Ändringsförslag

16. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
initiativ från EU för att förbättra skyddet av 
de små och medelstora företagens 
immateriella rättigheter i tredjeländer, som 
är i linje med helpdesken för 
immaterialrättigheter i Kina för små och 
medelstora företag.

16. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
initiativ från EU för att förbättra skyddet av 
de små och medelstora företagens 
immateriella rättigheter i tredjeländer, som 
är i linje med helpdesken för 
immaterialrättigheter i Kina för små och 
medelstora företag och som nu utvidgas 
under pilottester för utvalda Aseanländer 
och sydamerikanska länder.

Or. en

Ändringsförslag 53
Marielle de Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet förväntar sig att 
kommissionen tar initiativ för att se till att 
små och medelstora företag i EU får 
tillgång till offentliga upphandlingar på 
tredjeländers marknader på samma villkor 
som andra företag.

17. Europaparlamentet förväntar sig att 
kommissionen tar initiativ för att se till att 
små och medelstora företag i EU får 
tillgång till offentliga upphandlingar på 
tredjeländers marknader på samma villkor 
som andra företag. Parlamentet kräver att 
EU utvecklar en gemensam ambitiös 
industripolitik som bygger på stimulering 
av forskning och innovation och som kan 
ta del av innovativ finansiering såsom 
projektobligationer och stödja 
utvecklingen av små och medelstora 
företag, genom att de bland annat får 
tillgång till offentliga upphandlingar, för 
att behålla sin konkurrenskraft inför nya 
stora aktörer inom industri och forskning. 
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Parlamentet uppmanar EU att stärka den 
europeiska tillverkningsindustrin genom 
att ge kvalitativt bättre information till 
konsumenterna, bland annat genom att 
anta reglerna för ”ursprungsmärkning” 
som anger ursprungsland för produkter 
som importeras till EU.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 17

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17. Europaparlamentet förväntar sig att 
kommissionen tar initiativ för att se till att 
små och medelstora företag i EU får 
tillgång till offentliga upphandlingar på 
tredjeländers marknader på samma villkor 
som andra företag.

17. Europaparlamentet förväntar sig att 
kommissionen tar initiativ för att se till att 
små och medelstora företag i EU får 
tillgång till offentliga upphandlingar på 
tredjeländers marknader på samma villkor 
som andra företag. Parlamentet hoppas att 
det nyligen offentliggjorda förslaget till 
förordning om EU:s marknad för 
offentlig upphandling kommer att främja 
en ömsesidig öppenhet, vilket skulle 
gynna små och medelstora företag i EU.

Or. en

Ändringsförslag 55
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 17a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet erinrar om att 
internationellt samarbete om regler och 
standarder är mycket gynnsamt för de 
små och medelstora företagens 
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internationalisering, eftersom det 
avlägsnar en del av de direkta kostnader 
som krävs för att dessa företag ska kunna 
sälja varor eller tjänster på tredjeländers 
marknader.

Or. en

Ändringsförslag 56
Yannick Jadot

Förslag till yttrande
Punkt 17a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är ett effektivt 
instrument för den offentliga politiken, 
särskilt på subnationell nivå, för att stödja 
nationella små och medelstora företags 
tekniska innovationskapacitet och 
tillgodose deras tillväxt upp till den storlek 
som krävs för en internationalisering. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
behålla de befintliga tröskelnivåerna och 
hållbarhetskriterierna i reformen av EU:s 
upphandlingsregler.

Or. en

Ändringsförslag 57
Iuliu Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 18

Förslag till yttrande Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppskattar de 
initiativ att främja kontakter mellan företag 
som förutses i bilaterala frihandelsavtal. 
Parlamentet erinrar om att utmaningarna 

18. Europaparlamentet uppskattar de 
initiativ att främja kontakter mellan företag 
som förutses i bilaterala frihandelsavtal. 
Parlamentet erinrar om att utmaningarna 
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när det gäller att lokalisera och kontakta 
potentiella kunder utanför EU, och när det 
gäller att upprätta pålitliga 
leverantörskedjor, utgör stora hinder för 
små och medelstora företag som vill 
komma in på exportmarknaderna.

när det gäller att lokalisera och kontakta 
potentiella kunder utanför EU, och när det 
gäller att upprätta pålitliga 
leverantörskedjor, utgör stora hinder för 
små och medelstora företag som vill 
komma in på exportmarknaderna och att 
särskilt mindre företag och mikroföretag 
är beroende av mellanhänder för att sälja 
varor utomlands.

Or. en


