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EU-revisorerne undersøger, om
EU fremmer SMV'ers
internationalisering
SMV'er er afgørende for EU's økonomi. Derfor er det et vigtigt element i Unionens
overordnede strategi for konkurrenceevne at støtte deres udvikling på det indre marked og
uden for EU. Den Europæiske Revisionsret har indledt en revision for at vurdere
sammenhængen i EU's strategi for SMV'ers internationalisering og effektiviteten af de
foranstaltninger, der er truffet hidtil.
Små og mellemstore virksomheder - dvs. med færre end 250 ansatte - betragtes generelt som
rygraden i vores økonomi. De står for to tredjedele af beskæftigelsen i den private sektor i EU og
skaber mere end halvdelen af det samlede økonomiske output. Alle foranstaltninger, der vil
hjælpe dem til at vokse og internationalisere deres forretningsaktiviteter, kan derfor have stor
betydning for jobskabelse og vækst.
SMV'erne støder dog stadig på en række hindringer i deres bestræbelser på at blive mere aktive
på internationalt plan og drage fordel af grænseoverskridende handel. Disse hindringer omfatter
bl.a. manglende viden om markeder og forretningsmuligheder uden for hjemmemarkedet,
kompleks regulering og administrative hindringer og utilstrækkelige ressourcer til
internationalisering. Det står højt på EU's dagsorden at hjælpe virksomheder til at overvinde
disse hindringer effektivt, og en række initiativer til at opfylde SMV'ernes behov er blevet
iværksat. De omfatter navnlig Enterprise Europe-netværket, Startup Europe-initiativet, støtte fra
SMV-instrumentet og de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre initiativer under
programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME).

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på www.eca.europa.eu
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"SMV'er er hjørnestenen i den europæiske økonomi. Men endnu vigtigere er det, at de kan vokse
og dermed bidrage endnu mere til EU's vækst ved at få adgang til nye markeder i og uden for
EU," siger Ivana Maletić, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for
revisionen. "Derfor er det afgørende at stimulere deres deltagelse på de internationale
markeder, og vores revision vil fastslå nøjagtigt, om EU's særlige tiltag har båret frugt."
EU har udarbejdet en strategi og udformet foranstaltninger, der skal støtte SMV'erne og hjælpe
dem til at høste fordelene ved grænseoverskridende handel og samarbejde. I 2008 blev EU's
overordnede politik om SMV'ers internationalisering, både i og uden for det indre marked,
igangsat med den såkaldte "Small Business Act". Tre år senere udsendte Kommissionen
meddelelsen "Små virksomheder i en stor verden", der fastlægger EU's strategi for SMV'ers
internationalisering. Formålet med denne strategi var at skabe sammenhæng i en lang række
tiltag og instrumenter med meget forskellige tilgange og målsætninger til støtte for europæiske
SMV'ers internationale vækst. Strategien fastlægger også principperne for EU-initiativer på dette
område.
Revisionen, vi lige har indledt, fokuserer på EU's støtte til at fremme SMV'ers adgang til de
internationale markeder. Vi vil undersøge, hvordan to centrale tiltag, der forvaltes direkte af
Europa-Kommissionen (Enterprise Europe-netværket og Startup Europe-initiativet), specifikt har
bidraget til at opfylde EU's mål på dette område. Revisorerne vil navnlig undersøge:
o hvor sammenhængende EU's strategi for SMV'ers internationalisering er
o hvor effektivt de eksisterende tiltag koordineres på EU-plan
o hvor godt EU-initiativerne supplerer nationale initiativer.

Bemærkninger til redaktører
Internationalisering handler om at øge virksomheders deltagelse på de internationale markeder,
primært gennem eksport, men også gennem import og teknisk samarbejde. Disse internationale
markeder kan enten være del af EU's indre marked eller findes i ikke-EU-lande.
Den orientering om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om en igangværende
revisionsopgave vedrørende EU's støtte til SMV'ers internationalisering. Revisionen forventes
afsluttet i andet halvår af 2021. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på det
forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke betragtes
som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Orienteringen i sin helhed kan fås
på engelsk på eca.europa.eu.
Tidligere på året offentliggjorde Revisionsretten særberetninger om SMV-instrumentet og om
EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Inden udgangen af 2021 planlægger
Revisionsretten også at vurdere, hvor effektiv støtten fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling har været med hensyn til at forbedre SMV'ers konkurrenceevne og parathed
over for fremtidige udfordringer.
Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19pandemien, kan fås her.
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