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RESUMÉ (afsnit I-IX) 

Kommissionens svar:  

III. Samhørighedspolitikken har støttet SMV'erne, herunder deres internationalisering, i 

programmeringsperioden 2014-2020 gennem EFRU, som tegnede sig for den største andel af EU-
budgettet (40 mia. EUR), der er afsat til SMV'ers konkurrenceevne samt til SMV'ers innovation, 

digitalisering og overgangen til en lavemissionsøkonomi. VI. Kommissionen er enig i, at 2011-

strategien udpegede de vigtigste hindringer korrekt, og mener, at mange af de foranstaltninger, der 
indgår i strategien, er blevet gennemført med succes. 

Kommissionen er også enig i, at det behov, som Revisionsretten har konstateret for en ajourført 
oversigt over alle relevante foranstaltninger på dette område (som kan udpege mangler, 
overlapninger og potentielle synergier mellem foranstaltningerne), kun delvist behandles i 
Kommissionens oversigt over EU-instrumenter, der bidrager til internationalisering af det 
europæiske erhvervsliv, som blev offentliggjort i 2015 og ajourført i 2017, 2019 og 2020. 

VII. Selv om det ikke er muligt at måle den fulde indvirkning på internationaliseringen af SMV'er, 

gjorde midtvejsevalueringen af Cosme-programmet i 2017 det klart, at EEN var effektivt. 
Kommissionen og Eismea ønsker at styrke virkningen i det fornyede EEN. De ønsker også at 
forbedre koordineringen mellem EEN og andre internationaliseringsinstrumenter yderligere på 
europæisk, nationalt og regionalt plan. 

VIII. Selv om der ikke findes noget specifikt udpeget koordineringsorgan, bidrager Startup 

Europe-topmøder og andre regelmæssige interne og eksterne møder fra marts 2020 til den 
strategiske koordinering af initiativet hen imod dets overordnede mål ved at fremhæve 
startupvirksomheders bidrag til vækst, udarbejde specifikke politiske anbefalinger og muliggøre 
samarbejde mellem projekter. 

Kommissionen vil udvikle yderligere indikatorer og mål for at måle initiativets samlede effektivitet. 

IX. Første led: Kommissionen og Eismea accepterer denne 

anbefaling. 

Andet led: Kommissionen og Eismea accepterer denne anbefaling. 

Tredje led: Kommissionen accepterer anbefalingerne. 

INDLEDNING (punkt 1-19) 

Kommissionens svar: 

05. Det er vigtigt at understrege, at hovedformålet med loven om små virksomheder ("Small 

Business Act") var at fastlægge vejledende principper for udformningen og gennemførelsen af 
politikker både på 



 

3 

EU- og medlemsstatsniveau.  

13. Kommissionen bemærker, at der findes andre yderst relevante initiativer til 

internationalisering af SMV'er, f.eks. vedrørende klynger.  

15. Hovedparten af budgettet for EEN for 2015-21 kom fra Cosme-programmet. Under SMV-

instrumentet under Horisont 2020 blev der imidlertid ydet yderligere finansiering til specifikke 
innovationstjenester for at hjælpe modtagerne af dette instrument og forbedre 
innovationskapaciteten i innovative europæiske SMV'er. EU-finansieringen kommer oven i de 
tjenester, som EEN's medlemmer allerede tilbyder på lokalt, regionalt og nationalt plan, og er 
udformet med henblik på at tilføre europæisk merværdi. 

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 
(punkt 20-23)  

Ingen svar fra Kommissionen. (når der ikke er nogen svar i hele sektionen) Skrifttype "normal" 

BEMÆRKNINGER (punkt 24-77) 

Kommissionens svar: 

24. Første led: Størstedelen af EU-projekterne tager hensyn til målet om formidling af oplysninger, 

ikke kun til de virksomheder, der deltager i projekterne, men også til erhvervsorganisationer og 
andre nationale platforme. 

Andet led: EU-projekter med en international dimension gennemføres ofte af EU-delegationerne. 
Når hovedkvarteret står i spidsen for gennemførelsen, inddrages EU-delegationerne fra den 
indledende fase, og de informerer/inddrager også medlemsstaterne i tilknyttede tredjelande. 

Tredje led: De fleste projekter har fulgt indledende kortlægningsøvelser samt 
undersøgelsesmissioner i tredjelande. Omfattende høringer i tredjelande involverede systematisk 
medlemsstater og erhvervsorganisationer, der var til stede i landet. De nævnte aktiviteter gjorde 
det muligt at foretage en bedre analyse af europæiske virksomheder i målgruppen af tredjelande 
og at styrke samarbejdet mellem interessenterne.  

26. Sammenhængende og samordnet støtte til SMV'er er et legitimt mål. Men det er en 

kendsgerning, at globaliseringen og de voksende markeder i tredjelande presser de offentlige 
myndigheder til at øge antallet af instrumenter, der støtter EU-virksomheder på disse markeder i 
udlandet. 

27. I betragtning af det store antal aktører på dette område er det vanskeligt at danne sig et 

fuldstændigt billede, delvis fordi projekterne er rettet mod mål, der bevæger sig på en foranderlig 
økonomisk global scene. 
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28. Den nævnte oversigt er en intern EU-øvelse, der er begrænset til de EU-instrumenter, der er 

rettet mod internationalisering. Den dækker ikke medlemsstaternes foranstaltninger, netop på 
grund af den enorme mængde foranstaltninger, der er udviklet på medlemsstatsniveau. 

30. Efter den nylige omorganisering af GD GROW har Kommissionen nu en særlig enhed, der 

dækker både internationalisering af SMV'er og internationalisering i bred forstand. Centrale 
støttenetværk såsom EEN og netværk af klynger er også blevet centraliseret i en enkelt enhed. Der 
er et tæt samarbejde mellem disse enheder og også med SMV-enheden. Desuden sikrer de 
obligatoriske høringer på tværs af tjenestegrenene samordning mellem Kommissionens 
tjenestegrene. 

31. Nogle foranstaltninger, f.eks. foranstaltninger til at øge bevidstheden om fordelene ved 

frihandelsaftaler (jf. punkt 35) og oversigten over EU-instrumenter, der bidrager til 
internationalisering af det europæiske erhvervsliv, imødekommer delvist dette behov og giver 
værdifulde oplysninger med henblik på at komme ind på nye markeder. 

34. Se Kommissionens svar på punkt 35. 

35. Kommissionen har truffet en lang række foranstaltninger for at afhjælpe de utilstrækkelige 

praktiske oplysninger om, hvordan frihandelsaftalerne skal anvendes. Siden oktober 2020 har 
Kommissionen med ibrugtagningen af Access2Market og dets indbyggede værktøj ROSA (værktøj til 
selvvurdering af oprindelsesregler) og Acccess2Procurement gjort betydelige fremskridt i den 
retning. Access2Markets vil udvide sine tjenester i 2022 samt ROSA's dækning af alle aftaler inden 
udgangen af 2022. 

Lanceringen af Access2Markets i oktober 2020 blev ledsaget af en oplysningskampagne, der 
understregede fordelene ved frihandelsaftaler. Siden værktøjet blev lanceret, har der været næsten 
1,9 mio. besøgende i 2021, hvilket tyder på, at oplysningskampagnerne har været effektive. Der 
blev også afholdt uddannelsesarrangementer for vigtige multiplikatorer (f.eks. EEN, 
handelsfremmeorganisationer, EU-delegationer og erhvervssammenslutninger), som derefter kan 
sprede informationen. 

36. Bevidstgørelse er en løbende proces, og Kommissionen vil fortsætte sin indsats i denne 

retning. SMV'er har brug for hjælp til at få adgang til fordelene ved vores frihandelsaftaler, og 
virkningsfuld kommunikation er afgørende for at realisere deres potentiale. Derfor fortsætter 
Kommissionen med at styrke kommunikationen og det opsøgende arbejde over for SMV'er, som 
ledes af den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler (CTEO), der blev udnævnt i juli 
2020. I løbet af det første år efter hans udnævnelse er der nået nogle vigtige delmål, f.eks. 
opbygning af en stærk kæde af informationskilder (forståelig vejledning og forklaring af 
handelsaftaler på et forenklet sprog for SMV'er), opsøgende kampagner og PR-kampagner samt 
opbygning af et styrket partnerskab med interessenter i EU og tredjelande.  

37. Kommissionen erkender, at netværkene har brugt tid på at etablere de nødvendige 

forbindelser. Ikke desto mindre har de ydet værdifuld støtte til SMV'er lige fra starten. Jo mere 
kendte og synlige de er, jo større effekt vil de naturligvis kunne opnå. 

38. I strategien for internationalisering af SMV'er fra 2011 hedder det, at målet bør være, at 

tjenesteydelser skal være selvfinansierende i så stort et omfang som muligt på længere sigt for at 
mindske risikoen for at private tjenesteudbydere uberettiget bliver presset ud af markedet. Deres 
tjenesteydelser kan i sagens natur og på grund af deres relativt begrænsede finansiering ikke være 
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lige så dybtgående, så specialiserede og detaljerede som de betalte tjenester, der tilbydes af 
konsulenter eller specialiserede virksomheder. 

40 Kommissionen har anerkendt den finansielle diskontinuitet, som til dels skyldtes manglende 

selvforsyning. I forbindelse med ELAN-projektet skyldtes det også ændringen i den gældende 
forordning: ELAN blev finansieret under ICI+- instrumentet, som blev ophævet ved udgangen af 
2013, og det nye instrument (instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde) tillod ikke 
finansiering af interventioner, der primært tjener EU's interesser. Selv om udformningen af ICI+-
projekter i Sydøstasien omfattede en plan om at blive finansielt bæredygtige efter projektets 
afslutning, var dette ikke muligt på grund af bl.a. begrænsninger i forbindelse med den retlige 
status i nogle lande og vanskeligheder med at øge medlemsgrundlaget. På trods af disse 
udfordringer er der stadig nogle varige virkninger af de netværk, der er skabt af ELAN, og af ICI+-
projektaktiviteter, der videreføres af projektpartnerne. 

Tekstboks 5 En række EU-medfinansierede projekter, som blev iværksat i 2014-
2020, opnåede ikke bæredygtighed  

Kommissionen henviser til sit svar på punkt 40 vedrørende ELAN- og ICI+-projekter. 

Selv om der ikke blev gennemført en specifik konsekvensanalyse for ICI+-projekter i Sydøstasien, 

gennemførte Kommissionen desuden høringer i mållandene med medlemsstaterne og EU-

delegationerne. Projekterne blev også underlagt en resultatorienteret overvågning, som førte til 

omlægning af visse projektaktiviteter og bedre samordning mellem ICI+ SEA-projekter i 

mållandene. 

 

42. Se kommentarerne i punkt 81. 

43. Selv om der ikke blev foretaget nogen evaluering af gennemførelsen af SMV-

internationaliseringsstrategien, blev der regelmæssigt foretaget en systematisk evaluering af 
projekterne som led i de respektive tjenestegrenes programmer. 

44. Det vil blive undersøgt nøje, om der skal afsættes mere plads til evalueringen af SMV'ernes 

internationalisering i den næste årlige rapport om det indre marked. 

46. Kommissionen er enig og vil samarbejde med Eismea om at foretage en ny vurdering af 

SMV'ernes kendskab til EEN. 

47. Forskelle i resultater mellem lande og endog mellem konsortier, der er etableret i samme 

land, er normale på grund af de faktorer, der korrekt blev afdækket i revisionen, samt politiske og 
økonomiske faktorer, som kan variere fra land til land, region til region og efter økonomisk sektor. 
Dette er en risiko, der er fælles for alle konsortier, der tildeles gennem en konkurrencebaseret 
indkaldelse af forslag. 

49. Tallet, der er angivet for SMV'ernes kendskab til EEN stammer fra 2015, hvilket er over seks 

år siden. Selv hvad angår tallet for 2015 blev synlighedsgraden vurderet blandt alle SMV'er, mens 
netværkets målgruppe af SMV'er er mere begrænset og kun omfatter dem, der ønsker at innovere 
og vokse internationalt. 



 

6 

For at fremhæve betydningen af bevidstgørelse blev der stillet strenge krav hertil til ansøgerne til 
den nye indkaldelse af forslag til EEN1. 

50. Vejledningen for ansøgere, der nævnes i revisionen, henviser til indkaldelsen af forslag for 

2014. Der blev givet yderligere vejledning i gennemførelsesperioden. Alle konsortier skal oprette et 
nationalt websted (særlig vigtigt i lande med mere end ét konsortium), hvor der stilles 
kortlægninger af finansieringsmulighederne til rådighed. Kommissionen og Eismea har truffet 
foranstaltninger til at forbedre denne situation i det nye EEN. Den har også tilskyndet til 
samarbejde med andre netværk eller partnere, såsom klyngeorganisationer med specifikke 
instrukser for det direkte samarbejde2. 

51. Kommissionen og Eismea er enige om, at der er behov for "en stærkere integration af EEN i 

nationale og regionale organisationer". 

Kommissionen er enig i, at samarbejde med andre nationale EU-enheder i tredjelande er vigtigt. 
Dette finder allerede sted i flere lande, og Kommissionen og Eismea forbedrer løbende dette 
samarbejde, hvor det er muligt.  

52. I forbindelse med indkaldelsen i maj 2021 er begrebet formelt associeret medlemskab blevet 

erstattet af en fleksibel tilgang, hvorved Kommissionen og Eismea kan indgå bilaterale aftaler med 
relevante organisationer. Regionale og nationale konsortier kan indgå samarbejdsaftaler på deres 
niveau. Specifikke aftalememoranda er ikke de eneste værktøjer til samarbejde og kan være 
unødvendige eller uhensigtsmæssige3.  
. 

53. I det nye EEN vil Kommissionen og Eismea fra sag til sag beslutte, hvordan samarbejdet bedst 

kan sikres.  

EIB har deltaget i Kommissionens og Eismea's uddannelsesseminarer for at informere 
medlemmerne af EEN om dens rolle og rådgivningstjenester og fortsætte med at tilbyde 
uddannelse som ønsket af netværket gennem Kommissionen og Eismea.  

54. Desuden er BRE'er eller fra 2022 EEN's internationale netværkspartnere forpligtet til at 

opretholde en kvalitetsstandard ud over at demonstrere deres EEN-relaterede aktiviteter (via 
KPI'er). Hvis dette ikke sker, kan det føre til, at de mister deres EEN-status. 

56. EEN's dækning i lande, der ikke er Cosme-lande, er baseret på kvalitative ansøgninger om, at 

de offentliggjorte indkaldelser bliver til et BRE. Kommissionen og Eismea vil fortsætte med at 
frasortere ansøgninger, der ikke opfylder EEN's kvalitetsstandarder. Kommissionen og Eismea har i 
vid udstrækning offentliggjort denne indkaldelse, herunder ved hjælp af en offentligt tilgængelig 
informationsdag, men også via EU-delegationerne i centrale partnerlande. 

Ansøgninger fra lande og/eller handelsblokke, med hvilke EU: har indgået omfattende 
frihandelsaftaler, økonomiske partnerskabsaftaler og/eller investeringsaftaler har etableret 

                                                 
1 Indkaldelse af forslag SMP-COSME-2021-EEN Enterprise Europe Network fra juni 2021.  

2 Se afsnit 2.3.5. 2.4.1.2 af indkaldelsen af forslag SMP-COSME-2021-EEN Enterprise Europe Network fra 
juni 2021. 

3 I indkaldelsen er der en række forskellige muligheder og samarbejdsmetoder. 
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blomstrende forsknings- og innovationspartnerskaber eller allerede har en god forretnings- og 
SMV-støtteinfrastruktur og er villig til at investere i at udvide den4. 

57. Kommissionen anerkender muligheden for forskelle i kvaliteten af tjenesterne i forskellige 

konsortier i lande og/eller regioner.  

Kommissionen overvåger sammen med Eismea løbende EEN-netværkets resultater i tredjelande for 
samtidig at opretholde en vis standard; det er ikke muligt at have en ensartet kvalitet i så mange 
og så forskellige geografiske områder. I forbindelse med indkaldelsen er der lagt særlig vægt på at 
sikre et højt kvalitetsniveau, som er fælles for alle. 

58. Kommissionen og Eismea har gennemført omfattende uddannelse i adgang til finansiering og 

har også arbejdet tæt sammen for at hjælpe EU's SMV'er med at drage fordel af frihandelsaftaler. 
I det nye EEN vil Kommissionen og Eismea arbejde tæt sammen med medlemmerne af EEN og 
navnlig temagrupperne om adgang til finansiering og internationalisering for at udpege og 
håndtere yderligere uddannelsesbehov. 

59. Kommissionen og Eismea anerkender, at disse oplysningers synlighed og tilgængelighed på 

internettet varierer betydeligt mellem EEN's medlemmer. Kommissionen og Eismea har forpligtet 
sig til løbende at forbedre og harmonisere adgangen til og synligheden af disse oplysninger i EEN 
samt i EIAH og på Kommissionens portaler. 

60. Kommissionen og Eismea vil gerne understrege, at EEN har en særlig temagruppe, der 

beskæftiger sig med emnet adgang til finansiering, navnlig for SMV'er, med regelmæssige møder 
og erfaringsudvekslinger. Se også Kommissionens svar under punkt 58. 

61. Under det nye EEN er der ved at blive oprettet permanente kontaktpunkter vedrørende 

frihandelsaftaler. 

På trods af pandemien lykkedes det Kommissionen at afholde et virtuelt kursus for undervisere i 
2021, hvor EEN kunne introducere Access2Markets-portalen5. Indtil videre har Kommissionen 
afholdt uddannelsesseminarer på 22 ud af de 24 EU-sprog og har haft deltagelse fra samtlige 
medlemsstater i vores virtuelle undervisningsprogram. 

62. Eismea har udviklet og opgraderet platformen til EEN-fællesskabet — Networking, Learning & 

Sharing i starten af 2022. Denne opgradering bør give lettere adgang til de værktøjer, der er 
nødvendige for, at EEN kan yde en bedre service under hele kunderejsen. 

63. Hvert år fastlægges en central vejledende uddannelsesplan, som finjusteres i løbet af året.  

Som led heri vil Kommissionen og Eismea vurdere det potentielle behov for yderligere uddannelse i 
adgang til finansiering og frihandelsaftaler og reagere ved at udvikle passende 
uddannelsesprogrammer, herunder, hvor det er relevant, elementer fra EIB/EIF. 

68. Fra Startup Europe-projekter fortsætter nogle partnere deres samarbejde om deres aktiviteter, 

om end under et andet navn.  

                                                 
4 Indkaldelse af EEN's internationale netværkspartnere fra juli 2021, s. 6. 
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71. Kommissionen fastsatte antallet af startupvirksomheder og teknologisektorer, der modtog 

støtte, samt antallet af medlemsstater og associerede lande, der var omfattet af projekterne. På 
initiativets overordnede niveau er der imidlertid behov for en yderligere indsats for at fastlægge 
yderligere foranstaltninger for fremskridt. 

72. Selv om der ikke findes noget specifikt udpeget koordineringsorgan, bidrager Startup Europe-

topmøder og andre regelmæssige interne og eksterne møder til den strategiske koordinering af 
initiativet hen imod dets overordnede mål ved at fremhæve startupvirksomheders bidrag til vækst, 
udarbejde specifikke politiske anbefalinger og muliggøre samarbejde mellem projekter. 

73. Siden 2019 har Startup Europe styrket koordineringen med EEN betydeligt. Desuden har 

Startup Europe siden 2021 været en del af EIC's arbejdsprogram. Koordineringen med og blandt 
medlemsstaternes initiativer er også blevet styrket gennem undertegnelsen i marts 2021 af EU's 
standard for opstartsnationer6. 

Med hensyn til koordinering med nationale initiativer finder der toårige drøftelser sted med 
repræsentanter for nationale programmer på opstartsområdet i programudvalgene for at nå til 
enighed om arbejdsprogrammet og rapportere om resultaterne. 

Under det nye EEN er der blevet oprettet en ny temagruppe for startup- og scaleupvirksomheder 
bestående af medlemmer af EEN. Kommissionen og Eismea vil samarbejde med gruppen om at 
sikre samarbejde med Startup Europe.  

Indtil 2019 gjorde det årlige Startup Europe-topmøde det muligt for projekter at udveksle data og 
erfaringer, drøfte synergier og kortlægge samarbejdsområder. På grund af pandemien fandt disse 
topmøder ikke sted i 2020 og 2021. 

75. Kommissionen undertegnede sammen med medlemsstaterne og Island erklæringen om 

standarden for opstartsnationer i 2021 for at støtte startupvirksomheder i hele Europa i alle faser 
af deres udvikling. De foreslåede foranstaltninger vil skabe gunstigere betingelser for 
startupvirksomheder i alle faser af deres livscyklus og forenkle processerne for etablering af 
virksomheder, tiltrækning af talent og deltagelse i offentlige udbud. Kommissionen har også 
vedtaget et mål om at fordoble antallet af "enhjørninger" i EU senest i 2030 i meddelelsen om det 
digitale årti fra marts 2021. Kommissionens forordning om direkte udenlandske investeringer og 
screeningmekanismen7  

 er også til for at mindske risikoen med hensyn til erhvervelse af strategiske aktiver. 

 

                                                 
6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-

support-growth-eu-startups. 

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for 
screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen. https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj?locale=da 
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KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER (punkt 78-
90) 

Kommissionens svar: 

78. Arbejdet med at forbedre sammenhængen og samordningen er et mål på mellemlang sigt. 

Opgaven er meget kompleks på grund af antallet af involverede aktører (i og uden for EU) og de 
mange forskellige projekter. 

79. Vi er enige om, at ikke alle gennemførte foranstaltninger har været vellykkede. Ikke desto 

mindre er de høstede erfaringer også relevante. F.eks. har lanceringen og driften af en flersproget 
onlineportal, der forbinder alle EU-medlemsstaternes tjenester til støtte for internationalisering af 
SMV'er, vist sig at være for kompleks og ressourcekrævende. 

80. Koordineringen mellem EU og medlemsstaterne er blevet forbedret med regelmæssige møder 

med handelsfremmeorganisationerne og den nylige oprettelse af det europæiske netværk af 
handelsfremmeorganisationer. 

EU-delegationerne inddrager og informerer medlemsstaternes ambassader om de projekter, der 
udvikles på området, og Udvalget om Markedsadgang (EU-møder med medlemsstaterne) giver 
regelmæssigt oplysninger om de foranstaltninger, som EU har udviklet i tredjelande. 

81. Der tages nu indledende planlægningsskridt med henblik på den endelige evaluering af 

Cosme-programmet. På grund af den lange tidsramme for gennemførelsen af visse typer 
foranstaltninger, der støttes af Cosme, vil en tidligere evaluering ikke kunne omfatte alle 
programmets resultater. 

Spørgsmålet om bæredygtigheden af nogle af projekterne er komplekst i den forstand, at mange 
projekter ikke fik lov til at opnå overskud. 

82 Kommissionen og Eismea noterer sig de forbehold vedrørende prioriteringen af lande i 

forbindelse med indkaldelsen af forslag til internationale netværkspartnere, der er nævnt ovenfor. 

83. Kommissionen og Eismea er enige, idet de bemærker, at det er vanskeligt at sikre et ensartet 

højt resultatniveau. De vil i fællesskab arbejde på at sikre, at EEN-medlemmerne opfylder kravene 
til synlighed og kommunikation. 

84. Selv om det kan være nødvendigt med formelle samarbejdsaftaler, er disse kun et af de 

redskaber, der er til rådighed. 

85. Kommissionen overvåger sammen med Eismea løbende EEN-netværkets resultater i 

tredjelande og handler om nødvendigt. De har aktivt fremmet den nye indkaldelse, men kan ikke 
garantere eller sikre ansøgninger fra bestemte lande. Desuden skal ansøgerne opfylde 
betingelserne for at komme i betragtning og bestå evalueringsprocessen. 

86. Kommissionen og Eismea vil se på yderligere uddannelse og tættere samarbejde om 

spørgsmål vedrørende adgang til finansiering og frihandelsaftaler og vil også se på, hvordan man 
kan øge udbredelsen og multiplikatoreffekten af den uddannelse, der tilbydes netværket. De vil 
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fortsætte med at udvikle et forstærket samarbejde med EIB/EIF8. Der blev indført nye IT-værktøjer i 
februar 2022. 

87. Budgettet for Startup Europe har været begrænset til 30 mio. EUR fra 2014-2020. 

88. Se svaret til punkt 72 og 73. 

89. Se svaret til punkt 71. 

90. Adgang til alle potentielle markeder og finansieringsmuligheder (herunder internationale 

markeder) er afgørende for, at europæiske startupvirksomheder kan vokse og ekspandere og blive 
førende på verdensplan. Organiseringen af virksomhedsscaleup-matchmaking-arrangementer med 
henblik på at skabe langvarige partnerskaber hilses velkommen, også selv om det fører til opkøb, 
så længe startupvirksomhederne kan fortsætte med at operere og vokse i EU. Adgang til alle 
potentielle markeder og finansieringsmuligheder (herunder internationale markeder) er afgørende 
for, at europæiske startupvirksomheder kan vokse og ekspandere og blive førende på verdensplan. 
Organiseringen af virksomhedsscaleup-matchmaking-arrangementer med henblik på at skabe 
langvarige partnerskaber hilses velkommen, også selv om det fører til opkøb, så længe 
startupvirksomhederne kan fortsætte med at operere og vokse i EU. 

Anbefaling 1 — Øge kendskabet til samt sammenhængen og 

bæredygtigheden af støtten til SMV-internationalisering 

1.A. Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen forpligter sig til regelmæssigt og under alle omstændigheder inden udgangen af 
2023 at ajourføre sin oversigt over EU-instrumenter, der bidrager til internationalisering af det 
europæiske erhvervsliv.  

Kommissionen vil gerne understrege, at under delt forvaltning skal forvaltningsmyndighederne i 
henhold til artikel 49 i forordning (EU) 2021/1060 offentliggøre oplysninger om medfinansierede 
projekter. 

1.B. Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Analysen og afdækningen af mangler og overlapninger er det første skridt, og det bør 
gennemføres, inden der tilvejebringes løsninger til fremme af synergier. 

1.C. Kommissionen accepterer anbefalingen. 

De nye retningslinjer for programmet for det indre marked (SMP) tager hensyn til 
konsekvensanalysen og midtvejsevalueringen af de tidligere tiltag/programmer.  

Evalueringer og konsekvensanalyser vil hovedsagelig blive gennemført på SMP-programniveau. De 
tjenestegrene, der gennemfører aktiviteter under hvert specifikt mål, er ansvarlige for at forberede 

                                                 
8 Desuden gav EIB en præsentation af EIB's due diligence vedrørende Det Europæiske Innovationsråd til 

EEN-medlemmerne på det kursus, som Kommissionen og Eismea afholdt den 18.-19. november 2021. EIB 
er rede til at deltage i fremtidige arrangementer for bl.a. at præsentere de seneste IT-værktøjer, der er 
udviklet, herunder Green Checker. 
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og indsamle data med henblik på passende overvågning og evaluering af deres egne aktiviteter og 
forberede den nødvendige rapportering (jf. SMV-søjlemål 3.2.b i SMP-basisretsakten).  

Den endelige evaluering af Cosme (2023) og midtvejsevalueringen af SMP i programmets år 4 vil 
begge give oplysninger, der kan berettige fremtidige foranstaltninger, herunder eventuelle 
foranstaltninger vedrørende internationalisering af SMV'er. Der er også planer om specifikke 
evalueringer af flere større tiltag. 

1.D. Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Det vil være en kompleks opgave at vurdere effektiviteten af SMV-internationaliseringsstrategien 
under hensyntagen til virkningen af andre politikker (SMV-politik, handelspolitik, industripolitik, 
regionalpolitik, udviklingspolitik). 

Anbefaling 2 — Øge synligheden af Enterprise Europe-

netværket, dets samarbejde med andre lignende 

programmer, dets uddannelsesaktiviteter og dets 

geografiske dækning  

 2.A. Kommissionen og Eismea accepterer anbefalingen.  

  

 2.B. Kommissionen og Eismea accepterer anbefalingen. 

  

 2.C. Kommissionen og Eismea accepterer anbefalingen. 

  

 2.D. Kommissionen og Eismea accepterer anbefalingen. 

 

Anbefaling 3 — Forbedre overvågningen og den langsigtede 

effektivitet af Startup Europe-initiativet 

3.A Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen tilskynder til langsigtet bæredygtighed af projektaktiviteterne, men er dog 
begrænset i at "håndhæve dette", når projektet er afsluttet, og konsortiet opløses. Individuelle 
projektpartnere kan dog beslutte at fortsætte nogle af projektaktiviteterne, efter at projektet er 
afsluttet. 

3.B. Kommissionen accepterer anbefalingen. 

3.C. Kommissionen accepterer anbefalingen. 
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