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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. beklager de alvorlige følger af covid-19-pandemien, den globale finanskrise i 2008 og 
de yderligere forstyrrelser, som europæiske virksomheder vil opleve som følge af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, som alle har indvirkning på 
strukturen i de globale værdikæder ved at afbryde dem eller endda bringe dem til ophør; 
opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktivet om forsinket betaling1 korrekt 
for så vidt angår alle små og mellemstore virksomheder (SMV'er), da de er blandt dem, 
der er hårdest ramt af covid-19-krisen; opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at 
overvåge gennemførelsen af direktivet om forsinket betaling; opfordrer til en 
sammenhængende strategi for europæiske SMV'er i overensstemmelse med 
Kommissionens europæiske grønne pagt med henblik på at omdanne vores økonomier 
og styrke deres modstandsdygtighed gennem strategiske investeringer, der støtter 
SMV'er; minder om, at europæiske SMV'er har behov for en åben handelspolitik, og 
anmoder i denne forbindelse om, at Kommissionen tager skridt til at sikre, at 
handelsstrømme og holdbare værdikæder, herunder handelsruter for godstrafik i EU, 
forbliver åbne, og at der indføres langsigtede foranstaltninger for at styrke det 
europæiske industrigrundlag for at undgå afbrydelser i forsyningskæderne, opretholde 
Europas konkurrenceevne og forsvare bæredygtige europæiske SMV'er på grundlag af 
due diligence; glæder sig over revisionen af EU's handelspolitik – et vigtigt redskab til 
at overvinde de udfordringer, som SMV'er står over for i den internationale handel; 
bifalder, at Kommissionen har vedtaget afgørelse (EU) 2020/1101 af 23. juli 20202 for 
at forlænge gyldighedsperioden for fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved 
import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 
2020, hvilket er en afgørelse, der fjerner byrder fra de europæiske SMV'er; opfordrer 
Kommissionen til at ajourføre sin strategi for SMV'er for et bæredygtigt og digitalt 
Europa af 10. marts 2020 med henblik på at tilpasse sig de nye omstændigheder;

2. glæder sig over ovennævnte SMV-strategi og minder om, at Europas 25 millioner 
SMV'er er rygraden i EU's økonomi, da de beskæftiger omkring 100 millioner 
mennesker, hvoraf 13 mio. beskæftiger sig med eksport, og da de tegner sig for mere 
end halvdelen af Europas BNP, udgør 99 % af EU's virksomheder og 66 % af EU's 
beskæftigelse og 87 % af alle EU-eksportører, selv om kun 25 % af de EU-baserede 
SMV'er i det hele taget eksporterer, og en endnu mindre andel eksporterer til lande uden 
for EU; minder om, at et velfungerende indre marked, bæredygtighed og 
kulstofneutralitet fortsat skal være de centrale mål i EU-programmerne for at give 
SMV'erne mulighed for at drage fordel af den grønne omstilling med hensyn til 
konkurrenceevne, nedbringelse af omkostninger og jobskabelse; understreger, at der bør 
tages behørigt hensyn til innovationscyklussen og markedsintroduktionen af nye 
teknologier; understreger, at et indre marked i EU med velstand afhænger af de 
europæiske SMV'ers evne til at tilpasse sig ændringerne i informationsteknologier; 

1 EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1.
2 EUT L 241 af 27.7.2020, s. 36.
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anerkender mikrovirksomheders og nystartede virksomheders rolle i udbredelsen af nye 
teknologier; anerkender betydningen af generelt at opretholde en stærk, konsekvent og 
forudsigelig lovgivning og navnlig en lovgivning om intellektuel ejendomsret, i 
betragtning af at kun 9 % af SMV'erne i EU rent faktisk beskytter deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder; bemærker, at kun en lille procentdel af de virksomheder, der 
eksporterer varer til lande uden for EU, er SMV'er, og at globale markeder potentielt 
kan være en vigtig kilde for SMV'er til at styrke konkurrenceevne, økonomisk vækst og 
innovation; bemærker, at uhindret handel og fri bevægelighed på EU's indre marked 
giver SMV'erne det nødvendige omfang og den nødvendige erfaring til at eksportere til 
lande uden for EU's grænser og opnå adgang til andre attraktive markeder; minder om, 
at formålet med "Small Business Act" for Europa (SBA) og tænk småt først-princippet 
er at styrke konkurrenceevnen og støtte iværksætteraktiviteter;

3. glæder sig over, at den nye SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa navnlig 
har fokus på EU's dobbelte omstilling til en bæredygtig og digital økonomi og på at 
mindske regelbyrden for SMV'er og forbedre deres markedsadgang og adgang til 
finansiering; mener, at fokusering på digitale og innovative løsninger vil styrke Europas 
globale konkurrenceevne som helhed;

4. gentager sin stærke støtte til målet i Kommissionens grønne pagt om indførelse af en 
CO2-grænsetilpasningsmekanisme; opfordrer Kommissionen til at fremlægge dette 
initiativ som en del af sit arbejdsprogram for 2021; understreger, at CO2-
grænsetilpasningsmekanismen bør være en hjørnesten med hensyn til at opnå europæisk 
kulstofneutralitet senest i 2050, og at den for aktivt at integrere SMV'er skal indeholde 
foranstaltninger, der specifikt er udformet til at imødekomme SMV'ernes behov;

5. glæder sig over Kommissionens bestræbelser for at udvikle specifikke redskaber til at 
lette SMV'ernes adgang til tredjelandes markeder; opfordrer Kommissionen til fuldt ud 
at støtte SMV'erne i at overvinde alle toldmæssige og ikketoldmæssige hindringer, der 
forhindrer dem i at få adgang til tredjelandes markeder; minder om betydningen af 
harmoniserede og forenklede toldprocedurer for at hjælpe mikrovirksomheder og 
SMV'er med at komme ind på eksportmarkederne, da disse vil øge produktiviteten ved 
at fremskynde innovation og lette afsmittende virkninger af teknologi og knowhow; 
glæder sig over Kommissionens tilsagn om at sikre retssikkerhed for SMV'er ved at 
medtage SMV-kapitler i enhver frihandelsaftale (FTA), som det fremgår af aftalen 
mellem EU og Japan og den moderniserede aftale med Mexico, og understreger, at disse 
kapitler også bør medtages i eksisterende frihandelsaftaler, når de skal revideres; minder 
Kommissionen om, at alle SMV-kapitler i handelsaftaler bør omfatte almindelige 
hindringer for europæiske mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder; 
glæder sig over den seneste udnævnelse af den første øverste ansvarlig for håndhævelse 
af handelsaftaler og understreger dennes vigtige rolle med hensyn til at sikre, at SMV'er 
får maksimal gavn af EU's handelsaftaler; opfordrer Kommissionen til at hjælpe med at 
reducere de administrative og reguleringsmæssige byrder for SMV'er og mindske 
bureaukratiet i betragtning af de uforholdsmæssigt store konsekvenser, som handels- og 
investeringshindringer, administrative omkostninger og bureaukrati har for SMV'er; 
opfordrer Kommissionen til at støtte SMV'er, der fokuserer på grønne teknologier og 
innovationer og allerede eksporterer varer og tjenesteydelser til tredjelande, og dermed 
fremme betingelserne for lige konkurrencevilkår; opfordrer Kommissionen til at 
samarbejde med medlemsstaterne om aktivt at informere SMV'er om 
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handelsmuligheder;

6. opfordrer Kommissionen til at være mere aktiv i sin støtte til nationale og regionale 
eksportagenturer og SMV'ernes erhvervsorganisationer på EU-plan, nationalt og 
regionalt plan for at give SMV'er mulighed for at slå bro over informationskløften og 
drage større fordel af handelsaftaler; mener i denne forbindelse, at Kommissionen 
kunne oprette en internationaliseringsplatform for SMV'er for at overvåge fremskridt og 
yde teknisk bistand til SMV'er, der ønsker at få adgang til nye markeder; bemærker, at 
denne platform kunne omfatte en cirkulær økonomisikring; glæder sig over, at EU-
delegationerne spiller en afgørende rolle med hensyn til at yde støtte til SMV'er ved at 
håndtere SMV'ernes forespørgsler og de praktiske problemer, de møder i forbindelse 
med gennemførelsen af frihandelsaftaler;

7. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende 
for SMV'er på alle områder af handels- og investeringsforhandlingerne, herunder dem, 
der vedrører kapitler om offentlige indkøb i handelsaftaler, som skal lette deltagelse af 
SMV'er; glæder sig over, at Kommissionen har bebudet, at den vil lancere en ny 
informationsportal for at skabe øget kendskab til handelspolitikker blandt SMV'er og 
give detaljerede oplysninger om toldprocedurer og -formaliteter ved eksport til 
tredjelande; anmoder Kommissionen om at nå ud til virksomhederne på et så tidligt 
tidspunkt som muligt i forbindelse med oprettelse af nye informationsportaler eller 
forbedring af allerede eksisterende informationsportaler for at sikre, at navnlig 
SMV'erne får gode praktiske oplysninger; opfordrer Kommissionen til at opfylde sit mål 
om at lancere et redskab til selvvurdering af oprindelsesregler og livscyklusanalyse med 
særlig fokus på risikovurdering for at hjælpe SMV'erne med at vurdere, om et produkt 
er omfattet af præferencer i henhold til en given handelsaftale, og hvordan de kan drage 
fordel af strategisk diversificering af forsyningskæderne; gentager i den forbindelse 
vigtigheden af strømlinede og forenklede oprindelsesregler; gentager endvidere 
betydningen af klare regler om grænseoverskridende datastrømme med henblik på at nå 
målene i EU's digitale strategi; understreger betydningen af de igangværende 
multilaterale WTO-forhandlinger om e-handel; opfordrer til et omfattende og ambitiøst 
regelsæt, der skal fremme den frie strøm af data på tværs af grænserne og samtidig 
garantere EU-databeskyttelsesstandarder, nedbryde digitale handelsbarrierer, herunder 
datalokaliseringskrav, og sikre, at virksomheder, navnlig SMV'er, kan konkurrere 
globalt på lige vilkår; gentager, at SMV'er vil spille en afgørende rolle i forbindelse med 
opskalering af datadrevne teknologier og virksomheder; understreger behovet for at 
fremme interoperabilitet og adgang til data på globalt plan for at optimere forskellige 
processer i den internationale handel; opfordrer Kommissionen til at lette SMV'ers 
adgang til offentlige udbud og til at indregne sin politik for offentlige indkøb i de mål, 
der er skitseret i den grønne pagt, såsom fremme af en cirkulær økonomi og øge 
modstandsdygtigheden af forsyningskæder for offentlige goder;

8. minder om, at adgang til finansiering er afgørende for SMV'er, i betragtning af at der er 
større vanskeligheder med at få adgang til finansiering i visse medlemsstater end i 
andre; opfordrer Kommissionen til at afhjælpe denne mangel på finansiel adgang og 
sikre, at SMV'er konkurrerer på lige vilkår; anmoder Den Europæiske Investeringsbank 
om at lægge særlig vægt på SMV'er, når den fastlægger sine politikker; henleder især 
opmærksomheden på SMV'er, som har brug for finansiering, teknisk bistand og en 
mindre reguleringsmæssig byrde for at opfylde målene i den grønne pagt og 
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digitaliseringsmålene, så de stadig kan være konkurrencedygtige; henleder 
opmærksomheden på behovet for at gøre fremskridt med hensyn til aftalen om 
investeringsfremme og e-handelsdirektivet3 og til at fortsætte arbejdet med en 
multilateral aftale om tjenesteydelser; understreger, at digitalisering indebærer en række 
fordele for SMV'er, såsom at skabe nye muligheder for at tilbyde digitale tjenester eller 
produkter og større markedsadgang, samtidig med at det understreges, at SMV'er stadig 
har brug for støtte til adgang til finansiering, information, færdigheder og teknologi; 
bemærker, at Kommissionen er nødt til at fjerne hindringer for grøn vækst og 
økoinnovation for SMV'er for at sikre, at den grønne pagt er en økonomisk mulighed; 
opfordrer til bestræbelser for så vidt muligt at lette SMV'ers adgang til finansiering, 
herunder let adgang til midler til finansiering af forskning og udvikling, og yde øget 
teknisk støtte med henblik på at fremskynde og udnytte den grønne og digitale 
omstilling; 

9. opfordrer Kommissionen til at implementere EU's beskyttelses- og 
handelsbeskyttelsesinstrumenter for bedre at beskytte den europæiske industri, navnlig 
når det drejer sig om sektorer med en overvægt af SMV'er; anerkender, at verden står 
over for hidtil usete og uforudsigelige udfordringer, som kræver en EU-dækkende plan 
for intelligent hjemtagelse og visse strategiske sektorer, diversificering af 
forsyningslinjer og åben strategisk autonomi som led i strategien for europæiske 
SMV'er; understreger behovet for stærke sociale sikkerhedsforanstaltninger og social 
inklusion i SMV-strategien i forbindelse med handel; understreger, at det er nødvendigt 
at fokusere på gennemførelsen og håndhævelsen af EU's handelsaftaler med henblik på 
at forhindre overtrædelser af både markedsadgangen og forpligtelserne inden for handel 
og bæredygtig udvikling og dermed effektivt tackle markedsforvridninger og sikre, at 
SMV'er ikke stilles ringere i konkurrencen ; opfordrer i denne forbindelse indtrængende 
Kommissionen til at styrke helpdesken for handelsbeskyttelsesanliggender for SMV'er 
med henblik på yderligere at øge støtten til SMV'er med hensyn til at få adgang til 
handelsbeskyttelsesinstrumenter og forbedre kommunikationen om de redskaber, der er 
til rådighed til at håndtere unfair import; fremhæver Den Europæiske Revisionsrets 
særberetning fra juli 20204, som påpegede, at selv om handelsbeskyttelsesundersøgelser 
indebærer en betydelig administrativ byrde for de berørte parter, er de juridisk 
nødvendige; advarer imidlertid om, at støtten til SMV'ers adgang til 
handelsbeskyttelsesprocedurer ikke har været tilstrækkelig, og at defensive 
handelsinstrumenter ikke fremmes tilstrækkeligt i alle europæiske industrisektorer; 
opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at øge bistanden og nå ud 
til især SMV'erne; opfordrer EU til at tage behørigt hensyn til sikkerhedsinteresserne og 
den offentlige orden vedrørende indgående udenlandske direkte investeringer og 
erhvervelser og kombinere disse med en EU-dækkende mekanisme til koordinering af 
screening, navnlig for strategiske sektorer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
skabe øget opmærksomhed blandt interessenter om handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter og øge sin støtte til SMV'er med hensyn til at lette deres 
adgang til disse instrumenter; anmoder i den forbindelse Kommissionen om at sikre en 
mere tilgængelig mekanisme, hvor SMV'er kan indgive deres klager i tilfælde af illoyal 

3 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
4 Særberetning nr. 17/2020 med titlen "Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter: Ordningen til beskyttelse af 
EU's virksomheder mod dumpet og subsidieret indførsel er velfungerende".
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handelspraksis; opfordrer Kommissionen til at indføre foranstaltninger så hurtigt som 
muligt i forbindelse med undersøgelser, hvor SMV'er spiller en stor rolle;

10. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at støtte 
mikrovirksomheder og SMV'er med særligt fokus på og med foranstaltninger for 
mikrovirksomheder og SMV'er, som ledes af kvinder; opfordrer EU og dets 
medlemsstater til at være særligt opmærksomme på de særlige forhold, der gør sig 
gældende for mikrovirksomheder og SMV'er, der ledes af kvinder, i forbindelse med 
etablering af eksporthelpdesks, til at drage fordel af de muligheder, der skabes af 
frihandelsaftaler, og til at styrke tjenester, teknologier og infrastrukturer (såsom 
internetadgang), som er af særlig betydning for den økonomiske styrkelse af kvinder og 
kvindedrevne mikrovirksomheder og SMV'er; opfordrer Kommissionen til at hjælpe 
med at etablere partnerskaber mellem kvindelige iværksættere i EU og deres modparter 
i udviklingslande;

11. glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til at indføre et "én ind, én ud"-
princip ved ny lovgivning, hvilket vil være et første skridt på vejen mod at begrænse 
strømmen af nye bestemmelser og mindske bureaukrati, men minder samtidig om, at 
Kommissionen blot fastholder status quo, hvilket ikke er ambitiøst nok; opfordrer også 
til større klarhed om, hvordan Kommissionen vil integrere dette princip i forbindelse 
med handelspolitik;

12. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en køreplan i retning af en reduktion på 
mindst 30 % af de forældede regler og forordninger, der har betydning for SMV'er, for 
at mindske den administrative byrde og omkostningspresset, styrke konkurrenceevnen 
og gøre en reel forskel for SMV'er, så de kan vokse og blomstre i EU.
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