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Pressmeddelande 
Luxemburg den 25 augusti 2020 

EU:s revisorer undersöker om 
EU främjar internationalisering 
av små och medelstora företag 
Små och medelstora företag är av avgörande betydelse för EU:s ekonomi. Att stödja deras 
utveckling både inom den inre marknaden och utanför EU är därför en central del av EU:s 
övergripande konkurrensstrategi. Europeiska revisionsrätten inleder nu en revision för att 
bedöma konsekvensen i EU:s strategi för internationalisering av små och medelstora företag 
och ändamålsenligheten i de åtgärder som hittills har vidtagits.  

Små- och medelstora företag, det vill säga företag med färre än 250 anställda, anses allmänt 
utgöra ryggraden i ekonomin. I EU står de för två tredjedelar av sysselsättningen i den privata 
sektorn och över hälften av omsättningen. Åtgärder för att hjälpa dem att växa och bedriva 
internationell verksamhet kan därför få stora effekter på sysselsättning och tillväxt.  

Men små och medelstora företag möter fortfarande ett antal hinder för att bli mer aktiva 
internationellt och dra nytta av gränsöverskridande handel. Hindren består bland annat av 
bristande kunskap om utländska marknader och affärsmöjligheter, komplexa bestämmelser och 
administrativa hinder samt otillräckliga resurser för en internationalisering. Att hjälpa företag att 
övervinna dessa hinder på ett ändamålsenligt sätt står högt på EU:s agenda, och det finns flera 
initiativ som handlar om att tillgodose små och medelstora företags behov. Bland dem bör 
särskilt Enterprise Europe Network, initiativet Startup Europe, stöd från instrumentet för små och 
medelstora företag och de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt andra initiativ 
inom programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
(Cosmeprogrammet) nämnas. 

https://www.eca.europa.eu/
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”Små och medelstora företag är en hörnsten i den europeiska ekonomin. Framför allt kan de växa 
och på så vis bidra ännu mer till EU:s tillväxt om de får tillgång till nya marknader i och utanför 
EU”, sade Ivana Maletić, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
revisionen. ”Det är därför av central betydelse att deras närvaro på internationella marknader 
stimuleras, och vi kommer i vår revision att noga undersöka om EU:s särskilda åtgärder har gett 
resultat.” 

EU har utarbetat en strategi och fastställt åtgärder för att stödja små och medelstora företag och 
hjälpa dem att utnyttja fördelarna med gränsöverskridande handel och samarbete. År 2008 
inledde ”Small Business Act” för Europa EU:s övergripande politik för internationalisering av små 
och medelstora företag såväl inom som utanför den inre marknaden. Tre år senare 
offentliggjorde Europeiska kommissionen meddelandet Företaget är litet, världen är stor, där 
EU:s strategi för internationalisering av små och medelstora företag fastställdes. Strategin syftade 
till att skapa konsekvens i många åtgärder och instrument, med mycket olika tillvägagångssätt 
och mål, till stöd för de europeiska små och medelstora företagens internationella tillväxt. 
Strategin fastställde även principerna för initiativ på EU-nivå inom området. 

Revisionen, som just har inletts, är inriktad på EU-stöd för att hjälpa små och medelstora företag 
att få tillgång till internationella marknader. Revisorerna kommer att undersöka hur två 
nyckelåtgärder som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen (Enterprise Europe Network och 
initiativet Startup Europe) specifikt har bidragit till att EU:s mål på området uppnås. Revisorerna 
kommer framför allt att bedöma 

o hur konsekvent EU:s strategi för internationalisering av små och medelstora företag är, 
o hur ändamålsenligt befintliga åtgärder samordnas på EU-nivå, 
o hur väl åtgärderna kompletterar nationella initiativ.  

 

Meddelande till redaktörer  

Internationalisering är en process för att öka företags närvaro på internationella marknader, i 
första hand genom export men även genom import och tekniskt samarbete. De internationella 
marknaderna kan finnas antingen inom EU:s inre marknad eller i länder utanför EU. 

Den förhandsbeskrivning som offentliggörs i dag innehåller information om en pågående 
granskningsuppgift om EU:s stöd till internationalisering av små och medelstora företag. 
Revisionen ska enligt planerna vara klar andra halvåret 2021. Förhandsbeskrivningar av revisioner 
bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses som 
granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen finns på 
engelska på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu). 

Tidigare i år offentliggjorde revisionsrätten särskilda rapporter om instrumentet för små och 
medelstora företag och om EU:s handelspolitiska skyddsinstrument. Före utgången av 2021 
planerar revisionsrätten även att bedöma ändamålsenligheten i Europeiska regionala 
utvecklingsfondens stöd till förbättring av små och medelstora företags konkurrenskraft och 
framtidsberedskap. 

http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=52862
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=52862
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54349
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Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 

Presskontakt för förhandsbeskrivningen 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: +352 4398–47502 / M: +352 691551502 
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