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Controleurs onderzoeken of de
EU de internationalisering van
kmo’s bevordert
Kmo’s zijn van cruciaal belang voor de economie van de EU. Daarom is de ondersteuning van
de ontwikkeling ervan, zowel binnen de eengemaakte markt als buiten de EU, een essentieel
onderdeel van de algemene strategie van de Unie ter bevordering van het
concurrentievermogen. De Europese Rekenkamer is begonnen met een controle om de
coherentie van de EU-strategie voor internationalisering van kmo’s en de doeltreffendheid van
de tot dusver genomen maatregelen te beoordelen.
Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) — bedrijven met minder dan 250 werknemers —
worden algemeen beschouwd als de ruggengraat van de economie. In de EU zijn zij goed voor
twee derde van de werkgelegenheid in de particuliere sector en genereren zij meer dan de helft
van alle economische output. Maatregelen om hen te helpen groeien en hun bedrijfsactiviteiten
te internationaliseren kunnen daarom een grote impact hebben op de werkgelegenheid en de
groei.
Kmo’s worden echter nog steeds geconfronteerd met een aantal belemmeringen om
internationaal actiever te worden en om profijt te trekken van de grensoverschrijdende handel.
Deze belemmeringen betreffen onder meer een gebrek aan kennis over buitenlandse markten en
zakelijke kansen, complexe regelgeving en administratieve belemmeringen, en onvoldoende
middelen voor internationalisering. Het helpen van ondernemingen om deze obstakels
doeltreffend te overwinnen staat hoog op de agenda van de EU, die een aantal initiatieven heeft
genomen om in de behoeften van kmo’s te voorzien. Deze omvatten met name het Enterprise
Europe Network, het initiatief Startup Europe, steun uit het kmo-instrument en de Europese
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structuur- en investeringsfondsen, alsmede andere initiatieven in het kader van het programma
voor het concurrentievermogen van kmo’s (Cosme).
“Kmo’s zijn de hoeksteen van de Europese economie. Belangrijker is dat zij kunnen groeien en
dus nog meer kunnen bijdragen tot de groei van de EU door toegang te krijgen tot nieuwe
markten in de EU en daarbuiten”, aldus Ivana Maletić, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor de controle. “Het is daarom van cruciaal belang om hun activiteiten op
de internationale markten te stimuleren, en met onze controle zal precies worden bepaald of de
specifieke acties van de EU vruchten hebben afgeworpen.”
De EU heeft een strategie ontwikkeld en maatregelen uiteengezet om kmo’s te ondersteunen en
hen te helpen de voordelen van grensoverschrijdende handel en samenwerking te benutten. In
2008 werd met de Small Business Act het startschot gegeven voor het algemene beleid van de EU
inzake de internationalisering van kmo’s, zowel binnen als buiten de eengemaakte markt. Drie
jaar later publiceerde de Europese Commissie de mededeling “Kleine ondernemingen in een
grote wereld”, waarin de strategie van de EU voor de internationalisering van kmo’s werd
uiteengezet. Deze strategie was erop gericht coherentie aan te brengen in de talrijke acties en
instrumenten, met zeer uiteenlopende benaderingen en doelstellingen, ter ondersteuning van de
internationale groei van Europese kmo’s. In de strategie werden ook de beginselen voor
initiatieven op EU-niveau op dit gebied uiteengezet.
De onlangs begonnen controle is gericht op de ondersteuning die de EU biedt om kmo’s te
helpen toegang te krijgen tot internationale markten. Hierbij zal worden onderzocht hoe twee
belangrijke acties die rechtstreeks door de Europese Commissie worden beheerd (het Enterprise
Europe Network en het initiatief Startup Europe) specifiek hebben bijgedragen tot de
verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op dit gebied. De controleurs zullen met name
beoordelen:
o hoe coherent de strategie van de EU voor de internationalisering van kmo’s is;
o hoe doeltreffend de bestaande acties worden gecoördineerd op EU-niveau;
o hoe goed deze de nationale initiatieven aanvullen.

Noot voor de redactie
Internationalisering is het proces van het uitbreiden van de activiteiten van ondernemingen op
de internationale markten, met name door middel van uitvoer, maar ook door middel van invoer
en technische samenwerking. Deze internationale markten kunnen zich binnen de eengemaakte
markt van de EU of in derde landen bevinden.
De vandaag gepubliceerde vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende
controletaak inzake de EU-steun voor de internationalisering van kmo’s. Volgens de planning zal
de controle in de tweede helft van 2021 worden voltooid. Vooruitblikken op de controle zijn
gebaseerd op het voorbereidende werk dat is verricht voor aanvang van een controle en mogen
niet als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden beschouwd. De volledige
vooruitblik op de controle is in het Engels beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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Eerder dit jaar publiceerde de ERK speciale verslagen over het kmo-instrument en de
handelsbeschermingsinstrumenten van de EU. De ERK is ook voornemens om tegen eind 2021 te
beoordelen hoe doeltreffend de steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling is bij
het verbeteren van het concurrentievermogen van kmo’s en hun paraatheid voor de toekomst.
Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding
van de COVID-19-pandemie.
Perscontact voor deze vooruitblik
Vincent Bourgeais — E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502
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