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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) de ruggengraat van 
de Europese economie vormen; benadrukt dat de goede werking van de interne markt en 
de oprichting van een kapitaalmarktenunie een absolute prioriteit blijft voor kmo’s;

2. moedigt de Commissie aan kmo’s volledige steun te bieden bij het overwinnen van alle 
barrières die hun toegang tot de markten van derde landen in de weg staan; is van 
mening dat in elke handelsovereenkomst een hoofdstuk over kmo’s moet worden 
opgenomen; benadrukt dat de doeltreffende handhaving van handelsovereenkomsten als 
een prioritaire taak van de hoofdfunctionaris voor handhaving in handelszaken moet 
worden beschouwd;

3. roept de Commissie op nationale en regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van handelsovereenkomsten; is in dit verband van mening dat de 
Commissie een platform voor de internationalisering van kmo’s kan oprichten om de 
vooruitgang te volgen;

4. verzoekt de Commissie meer rekening te houden met de rol van kmo’s bij 
onderhandelingen over hoofdstukken betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen met de aankondiging van de Commissie dat zij 
een nieuw informatieportaal over douaneprocedures en -formaliteiten zal lanceren; 
vraagt de Commissie haar voornemen uit te voeren om een zelfbeoordelingsinstrument 
voor oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst;

5. herinnert eraan dat toegang tot financiering essentieel is voor kmo’s; vraagt de Europese 
Investeringsbank bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s bij het bepalen van haar 
beleid; vestigt met name de aandacht op kmo’s die financiering en technische bijstand 
nodig hebben om te voldoen aan de doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, zodat zij concurrerend kunnen blijven;

6. roept de Commissie op de vrijwarings- en handelsbeschermingsinstrumenten van de EU 
te versterken om de Europese industrie beter te beschermen, met name wanneer het gaat 
om sectoren die voor het grootste deel bestaan uit kmo’s.


