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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Av de europeiska företagen är 99 procent små och medelstora företag. Av dessa exporterar 
bara 8 procent varor till områden utanför landsgränserna, och bara 3 procent av företagen i 
fråga exporterar varor till tredjeländer.

B. Internationella företag har visat en bättre förmåga att arbeta innovativt. Internationalisering 
och innovation är nyckelfaktorer i samband med främjande av konkurrenskraft och tillväxt 
och därmed av avgörande betydelse när det gäller att uppnå Lissabonstrategins mål på 
tillväxt- och sysselsättningsområdet.

1. Europaparlamentet anser att politiken för den inre marknaden bör inriktas på att förbättra 
situationen för europeiska små och medelstora företag genom att skapa en företagarmiljö 
som gynnar små och medelstora företag och se till att små och medelstora företag full ut 
kommer i åtnjutande av de möjligheter som den inre marknaden medför. De politiska 
åtgärderna på dessa områden bör även, där detta är relevant, stärka den internationella roll 
som små och medelstora företag spelar.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga hur den inre marknaden i 
ytterligare utsträckning kan hjälpa europeiska företag att konkurrera internationellt.

3. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör stärka sina statliga bidragsprogram för 
internationalisering av små och medelstora företag, inom ramen för vilka man t.ex. skulle 
kunna främja exportmöjligheterna och erbjuda stöd för små och medelstora företag i 
arbetet med att hitta utländska affärspartner.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra informationen om 
exportmöjligheterna på marknaderna inom och utanför EU och om de rådgivningstjänster 
för små och medelstora företag som finns tillgängliga på nationell nivå och 
gemenskapsnivå, med fokus på exportmöjligheterna för ny teknik och marknader för 
branschspecifika och högteknologiska produkter och tjänster.

5. Europaparlamentet anser att kommissionen bör stärka samarbetet och lagstiftningsdialogen 
ytterligare med myndigheterna på de relevanta tredjelandsmarknaderna i syfte att 
enhetliggöra lagstiftningsprinciperna rörande bl.a. immaterialrätt och offentlig upphandling 
och i detta sammanhang beakta de särskilda behoven för europeiska små och medelstora 
företag.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en rapport om de europeiska 
små och medelstora företagens deltagande i den internationella handeln och att i lämpliga 
fall lägga fram förslag på detta område.
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