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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at 99 % af de europæiske virksomheder er små og mellemstore 
virksomheder (SMV’er), og at kun 8 % af disse eksporterer varer til udlandet og kun 3 % 
til lande uden for EU,

B. der henviser til, at internationale selskaber er bedre til at innovere; der henviser til, at 
internationalisering og innovation er de vigtigste drivkræfter for konkurrenceevne og 
vækst, hvilket har en afgørende betydning for opfyldelse af Lissabonstrategiens mål for 
vækst og beskæftigelse,

1. mener, at politikkerne for det indre marked skal fokusere på at forbedre situationen for de 
europæiske SMV’er ved at skabe et gunstigt miljø for dem og ved at sikre, at de fuldt ud 
kan drage fordel af de muligheder, som det indre marked tilbyder;

2. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan det indre marked kan fremme de 
europæiske virksomheders internationale konkurrenceevne;

3. mener, at medlemsstaterne bør etablere flere statslige støtteprogrammer med henblik på at 
internationalisere SMV’erne. Det kan f.eks. være fremme af eksportmuligheder og bistand 
til SMV’erne i forbindelse med identificering af udenlandske forretningspartnere;

4. opfordrer Kommissionen til på nationalt plan og fællesskabsplan at styrke dels 
informationen om eksportmuligheder i EU og i tredjelande og dels de rådgivningstjenester, 
som de europæiske SMV’er har mulighed for at konsultere, idet fokus rettes på 
eksportmulighederne for ny teknologi og produkter og tjenester fra førende markeder og 
nichemarkeder;

5. opfordrer Kommissionen til at intensivere samarbejdet og reguleringsdialogerne med 
myndighederne i relevante tredjelandsmarkeder med henblik på at skabe konvergens inden 
for reguleringsprincipperne, som f.eks. intellektuel ejendomsret og lovgivningen om 
offentlige indkøb, idet der tages højde for de europæiske SMV’ers særlige behov;

6. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en rapport om de europæiske SMV’ers 
deltagelse i international handel og til at stille relevante ledsagende forslag.
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