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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 behovet for at inddrage SMV'er i gennemgangen af den eksisterende 
støtteramme; opfordrer til, at SMV'er sammen med Enterprise Europe Network og 
europæiske organisationer er tæt involveret i denne gennemgang;

3. bifalder forslaget om kortlægning af EU's og medlemsstaternes strategier for ydelse af 
tjenester til støtte af internationaliseringen af SMV'er; håber, at dette længe ventede 
initiativ vil blive fulgt op af aktioner for at sikre en harmoniseret tilgang, der er i tråd med 
effektivitets- og subsidiaritetsprincippet;

4. opfordrer til, at støtten til SMV'er skræddersys til at passe til hver enkelt virksomheds 
behov, da SMV'er repræsenterer mange forskellige profiler og behov, der afspejler 
størrelse, sektor og geografisk beliggenhed;

5. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et lovforslag med bindende krav til 
medlemsstaterne om at forenkle alle nationale procedurer i forhold til politikker til støtte 
af internationaliseringen af SMV'er; 

6. vurderer, at en bredere elektronisk informationsportal og større bevidsthed om 
støtteordninger næppe vil medføre en markant stigning i antallet af SMV'er i EU, der også 
driver international virksomhed, medmindre disse tiltag suppleres af en strategi, der er 
rettet specifikt imod de SMV'er, som endnu ikke har anerkendt deres potentiale i denne 
sammenhæng;

7. beklager, at der i meddelelsen ikke fokuseres mere på de vanskeligheder, som SMV'er står 
over for med hensyn til at identificere internationale erhvervsmuligheder, og at den ikke 
indeholder forslag om at hjælpe regeringsudvalgte SMV'er med forslag om 
internationalisering; mener, at EU bør støtte incitamenter til proaktiv udvikling af SMV'er 
i strategiske sektorer, navnlig med hensyn til fremstillingsaktiviteter med mulighed for 
stor værditilvækst og konkurrencemæssige fordele i forhold til nye økonomier; 
understreger derfor behovet for at identificere lovende nichemarkeder;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at oprette helpdesks om eksportspørgsmål på 
lokalt plan, etablere et samarbejde med virksomhederne, således at SMV'er kan modtage 
umiddelbart anvendelige oplysninger på eget sprog om eksportmuligheder, 
handelshindringer og konkurrenter på tredjemarkeder; 

9. henstiller til, at der formidles yderligere oplysninger til små virksomheder og 
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mikrovirksomheder, som er den gruppe af SMV'er, der er mindst bevidst om deres 
eksportpotentiale og de fordele, som virksomhederne vil drage fordel af i forbindelse med 
internationalisering;

10. 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; 

11. beklager, at meddelelsen ikke indeholder løsningsforslag på EU-plan med henblik på 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;

12. mener, at det er nødvendigt med tjenester på EU-plan for SMV'er i forbindelse med 
tredjemarkeder; opfordrer til samarbejde blandt eksperter i både offentlig og privat 
sammenhæng, herunder EU's markedsadgangsteams; er enig i, at SMV'er fra mindre og 
nyere medlemsstater er stillet ringere, idet de kan mangle enten diplomatisk 
repræsentation, erfarne partnere eller begge dele i nogle af tredjemarkederne; 

13. henstiller til, at EU's SMV-centre udvides og udstyres med fælles helpdesks, som er 
skræddersyet til deres behov, og at de er lokaliseret tæt på de steder, hvor SMV'erne driver
virksomhed, og hvor de vil være en yderligere fordel for de helpdesks, der allerede er 
oprettet i medlemsstaterne; 

14. opfordrer til, at der udarbejdes en klarere definition af prioriterede markeder for SMV'er 
på grundlag af dagsordenen for EU's handelsforhandlinger; opfatter væksten af 
værtsmarkeder og mangelfulde eksisterende støttestrukturer som de vigtigste kriterier for 
udarbejdelse af en liste over prioriterede markeder; henstiller til, at EU's nabolande føjes 
til listen, da de fleste SMV'er som udgangspunkt eksporterer til handelspartnere i 
nabolande som f.eks. Moldova og landene i det vestlige Balkan, f.eks. Serbien, der for 
nylig blev anerkendt som EU-kandidatland;

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at SMV'ernes specifikke behov og 
interesser afspejles i alle handelsforhandlinger; 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;

16. opfordrer til konkrete initiativer fra EU's side for at fremme beskyttelsen af SMV'ers 
intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande, ligesom det er lykkedes med helpdesken 
for SMV'er i Kina vedrørende spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder;

17. 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; 

18. 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 eksportmarkederne.
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