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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erinrar om att endast 13 procent av EU:s små och medelstora företag 
bedriver handel med och investerar i icke-EU-länder. Parlamentet stöder kommissionens 
initiativ, som det har lagts fram i dess meddelande ”Företaget är litet, världen stor – ett 
nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter”, 
för att främja de små och medelstora företagens internationalisering i enlighet med 
småföretagsakten (2008).

2. Europaparlamentet betonar behovet av att göra de små och medelstora företagen delaktiga 
i översynen av den befintliga stödramen. Parlamentet efterlyser att små och medelstora 
företag, tillsammans med Enterprise Europe Network och europeiska 
näringslivsorganisationer, blir verkligt delaktiga i genomförandet av översynen.

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.

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.

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. 

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.

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.
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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. 

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.

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.

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.

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. 

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. 

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.

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 
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medelstora företag delta i WTO och för att säkra snabbare skiljedomsförfaranden och 
tvistlösningar 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.

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. 

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


