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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. herinnert eraan dat 13 % van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU 
betrokken zijn in handel en investeringen met niet-EU-landen; schaart zich achter het 
initiatief van de Commissie, zoals voorgesteld in haar mededeling ‘Kleine ondernemingen 
in een grote wereld’, om de internationalisering van kmo’s te bevorderen, in 
overeenstemming met de ‘Small Business Act’ (2008);

2. onderstreept de noodzaak om kmo’s medezeggenschap te geven in de herziening van het 
bestaande kader voor ondersteuning; roept kmo’s op om, samen met het Enterprise Europe 
Network en Europese bedrijfsorganisaties, nauw betrokken te zijn bij de tenuitvoerlegging 
van de herziening;

3. is ingenomen met het voorstel om de strategieën van de EU en haar lidstaten voor 
dienstverlening die de internationalisering van kmo’s ondersteunt, in kaart te brengen; 
hoopt dat dit langverwachte initiatief zal worden gevolgd door acties, om te zorgen voor 
een geharmoniseerde aanpak die in overeenstemming is met de beginselen van 
subsidiariteit en efficiëntie;

4. roept ertoe op ervoor te zorgen dat de ondersteuning van kmo’s op maat gesneden is, 
zodat deze past bij de individuele behoeften van elk bedrijf, aangezien kmo’s een zeer
breed spectrum van profielen en behoeften te zien geven, die een weerspiegeling zijn van 
hun respectieve grootte, sector en geografische locatie;

5. verzoekt de commissie te komen met een wetgevingsvoorstel dat bindende verbintenissen 
van de kant van de lidstaten vastlegt om alle nationale procedures inzake beleid ter 
ondersteuning van de internationalisering van kmo’s te vereenvoudigen;

6. meent dat het onwaarschijnlijk is dat een groter online informatieportaal en een betere 
bewustmaking van steunregelingen het aantal kmo’s in de EU dat internationaal opereert 
substantieel zullen vergroten, tenzij deze worden aangevuld met een strategie die gericht 
is op die kmo’s die hun potentieel op dit gebied nog niet hebben ingezien;

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op de moeilijkheden die kmo’s ondervinden bij het 
vaststellen van zakelijke kansen in het buitenland, en dat het niet voorstelt om door 
regeringen geïdentificeerde kmo’s suggesties te doen ten aanzien van internationalisering; 
is van mening dat de EU stimulansen voor ontwikkeling van kmo’s in strategische 
sectoren op proactieve wijze dient te ondersteunen, in het bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge toegevoegde waarde, die een concurrerende 
voorsprong hebben ten opzichte van opkomende economieën; benadrukt derhalve de 
noodzaak om veelbelovende nichemarkten te identificeren;

8. dringt er bij de lidstaten op aan om enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal niveau, die 
opereren in samenwerking met bedrijven, te omarmen, zodat kmo’s in hun eigen taal en 
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voor direct gebruik informatie kunnen ontvangen met betrekking tot exportkansen, 
belemmeringen en concurrenten op markten in derde landen;

9. beveelt aan om meer informatie te richten op kleine en micro-ondernemingen, aangezien 
dit de kmo-groepering is die zich het minst bewust is van haar exportpotentieel en van de 
voordelen die zij zou kunnen halen uit internationalisering;

10. onderstreept dat instrumenten die thans beschikbaar zijn voor alle EU-bedrijven wanneer 
zij exporteren, zoals de databank markttoegang en de exporthelpdesk, dienen te worden 
aangepast om aan te sluiten op de behoeften van kmo’s; is ingenomen met de opening van 
een speciale helpdesk voor kmo’s voor kwesties inzake handelsbeschermende 
instrumenten (de HBI-helpdesk voor kmo’s);

11. betreurt dat de mededeling niet voorziet in oplossingen op EU-niveau om kmo’s te helpen 
het tekort aan arbeidskapitaal te overwinnen, in het bijzonder kapitaal om de benodigde 
eerste investeringen te doen en om de export te gaan financieren;

12. is van mening dat dienstverlening aan kmo’s op EU-niveau noodzakelijk is op markten in 
derde landen; moedigt samenwerking aan tussen deskundigen in zowel de publieke als 
private sfeer, met inbegrip van de EU-markttoegangsteams; is het ermee eens dat kmo’s 
uit kleinere en nieuwere lidstaten in het nadeel zijn omdat het hen ontbreekt aan 
diplomatieke vertegenwoordiging, ervaren partners, of allebei op sommige markten in 
derde landen;

13. beveelt aan om de kmo-centra van de EU uit te breiden en uit te rusten met gezamenlijke 
helpdesks die op behoeften zijn toegesneden, en om deze te stationeren in de buurt van 
waar kmo’s daadwerkelijk hun handel opzetten en waar zij van toegevoegde waarde zijn 
voor de helpdesks die reeds binnen de lidstaten opereren; 

14. roept op tot een duidelijker definitie van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van de agenda 
van de EU-handelsonderhandelingen; ziet de groei van markten van ontvangst en de 
hiaten in bestaande ondersteuningsstructuren als de belangrijkste criteria voor het maken 
van een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste kmo’s in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden, zoals de Republiek Moldavië en landen in de westelijke 
Balkan, zoals de Republiek Servië, die onlangs zijn erkend als kandidaat-lidstaten tot de 
EU;

15. dringt er bij de Commissie op aan om ervoor te zorgen dat de specifieke behoeften en 
belangen van kmo’s hun weerslag vinden in alle handelsonderhandelingen; schaart zich 
achter een hervorming van het multilaterale raamwerk dat moet zorgen voor het betrekken 
van kmo’s bij de WHO en snellere arbitrage en beslechting van geschillen voor kmo’s;

16. roept op tot concrete initiatieven van de kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van kmo’s in derde landen te verbeteren, zoals is 
bereikt met de IPR-helpdesk voor kmo’s in China;

17. verwacht dat de Commissie initiatief neemt om ervoor te zorgen dat kmo’s in de EU 
toegang hebben tot publieke aanbestedingen op markten in derde landen, op gelijke voet 
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met andere bedrijven;

18. is ingenomen met de initiatieven om contacten binnen het bedrijfsleven, voorzien in 
bilaterale vrijhandelsovereenkomsten, te bevorderen; herinnert eraan dat de uitdagingen 
om potentiële klanten overzee te vinden en contact met hen op te nemen, en om 
betrouwbare toeleveringsketens op te zetten, grote obstakels vormen voor kmo’s die zich 
op exportmarkten willen begeven.


