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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. merkt op dat kmo's als bron van werkgelegenheid en innovatie van cruciaal belang zijn 
voor de Europese economie; wijst erop dat 23 miljoen kmo's goed zijn voor circa negentig 
miljoen banen in de private sector in de EU, waarvan 30% bij micro-ondernemingen, en 
dat 85% van alle nieuwe banen in de EU tussen 2002 en 2012 werd gecreëerd door kmo's, 
in het bijzonder door nieuwe bedrijven1; ziet in de kmo's een mogelijkheid om een 
tweeledig systeem van beroepsopleiding en stages te bevorderen en te verbreiden teneinde 
jongeren te helpen de eerste stap naar het beroepsleven te zetten en aldus de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen;

2. onderkent dat als de lidstaten de doelstellingen van een innovatief, slim en inclusief 
Europa van de EU 2020-strategie willen verwezenlijken, kmo's en micro-ondernemingen 
daarbij onontbeerlijk zijn en het starten van dergelijke bedrijven gestimuleerd moet 
worden, aangezien deze een geweldig potentieel hebben om banen, met name voor 
jongeren, te creëren en aldus armoede en sociale uitsluiting terug te dringen; wijst erop dat 
werken als zelfstandige en een kleine onderneming starten een goede en soepele optie 
vormen, vooral voor vrouwen;

3. beklemtoont dat kmo's bij de koppeling van de doelstellingen innovatie en duurzaamheid 
de belangrijkste actoren zijn, maar dat ze behoefte hebben aan een stabiel, permanent en 
ambitieus regelgevingskader als voorwaarde om het werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie volledig te benutten; verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve 
om milieunormen en financiële prikkels voor de lange termijn vast te stellen en aldus een 
zeker investeringsklimaat te scheppen;

4. stelt vast dat kmo's een belangrijke rol vervullen bij het bereiken van sociale stabiliteit, 
sociale cohesie en integratie, vooral in gebieden die met de negatieve gevolgen van de 
demografische ontwikkelingen te kampen hebben; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de kmo's te ondersteunen bij het scheppen van een voor werknemers gunstig 
arbeidsklimaat, bij de naleving van de normen van het arbeidsrecht en de arbeids- en 
gezondheidsbescherming en zo ook tot de armoedebestrijding en de sociale welvaart bij te 
dragen;

5. benadrukt dat er ondanks door de EU gesteunde investeringen nog steeds ernstige 
belemmeringen zijn voor het starten en de groei van kmo's, zoals de beperkte toegang tot 
en de kosten van financiering en krediet, het gebrek aan transparantie en openheid bij het 
beheer van EU-fondsen in bepaalde lidstaten, lastige regelgeving, beperkte toegang tot 
exportmarkten en geringe mogelijkheden om die te ontwikkelen, lange gemiddelde 

                                               
1 Europese Commissie (Ondernemingen en Industrie): "Prestaties en beleidsmaatregelen van de lidstaten inzake 
het concurrentievermogen: het concurrentievermogen versterken – uitgave 2011" (mededeling van de Europese 
Commissie: "Het industriebeleid: het concurrentievermogen versterken (COM(2011)0642 def.), en ambtelijk 
werkdocument van de Commissie: "Member States competitiveness performance and policies 2011" 
(SEC(2011)1187), par. 3.4.3: Challenges faced by SMEs, blz. 35).
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betaaltermijnen en gebrek aan personeel met de vereiste vaardigheden; beklemtoont dat 
ondernemers en met name vrouwen veelal niet de steun krijgen die ze nodig hebben en 
verzoekt de lidstaten derhalve om een beleid te voeren dat gericht is op het 
vergemakkelijken van de toegang tot krediet voor het starten en de groei van kmo's;

6. benadrukt dat de vermindering van de administratieve lasten niet ten koste mag gaan van 
de bescherming van gezondheid en veiligheid van de werknemers; beseft wel dat 
administratieve lasten en financiële risico's stress en andere negatieve gevolgen voor de 
gezondheid van werknemers en eigenaars van kmo's en micro-ondernemingen tot gevolg 
kunnen hebben; benadrukt daarom dat alle maatregelen proportioneel moeten zijn en de 
oprichting en ontwikkeling van kmo's en micro-ondernemingen niet mogen belemmeren;

7. benadrukt het belang van overleg met de sociale partners bij het plannen van nationale 
maatregelen ter versterking en bevordering van ondernemerschap in het midden- en 
kleinbedrijf;

8. verwelkomt de steun voor kmo's door middel van initiatieven als PSVI, COSME en 
Horizon 2020, die, naast andere gunstige effecten, kansen zullen creëren voor werknemers 
bij kmo's en micro-ondernemingen om hun vaardigheden en kennisbasis te ontwikkelen; 
benadrukt dat deze maatregelen geen extra administratieve rompslomp mogen creëren, 
Europese toegevoegde waarde en kwaliteit moeten opleveren en complementair moeten 
zijn aan initiatieven van de lidstaten;

9. benadrukt dat uitgebreide vereenvoudigingsmaatregelen moeten worden ingevoerd en 
toegepast, waaronder vereenvoudigde terugbetalingsmethodes, om kmo's te helpen 
deelnemen aan door de EU gefinancierde programma's;

10. benadrukt dat een vlottere toegang tot microkredieten via het Europese 
microfinancieringsinstrument, alsmede de verdere ontwikkeling van dit instrument in het 
kader van het programma voor sociale verandering en innovatie voor de periode 2014-
2020 en het toekomstige ESF, bevorderd moeten worden zodat met name microstarters uit 
sociale-achterstandsgroepen toegang kunnen krijgen tot geschikte financiële instrumenten; 
verzoekt de Commissie in verband hiermee speciale informatie betreffende coöperaties op 
te nemen in de door het Europees Investeringsfonds beheerde financieringsinstrumenten;

11. benadrukt de noodzaak van ondersteuning aan kmo's teneinde investeringen in 
innovatieprojecten te stimuleren en daarbij een gunstig klimaat te creëren voor 
grensoverschrijdende samenwerking zodat er nieuwe, duurzame banen kunnen worden 
geschapen; benadrukt in dit verband dat kmo's zich voortdurend moeten aanpassen aan de 
toenemende eisen van de interne markt, willen ze internationaal concurrerend zijn en 
toegang krijgen tot nieuwe markten, derde landen en overheidsopdrachten, met name in 
opkomende economieën;

12. onderschrijft het "denk eerst klein"-beginsel; onderkent dat e-handel kmo's kansen biedt 
om toegang tot de interne markt te krijgen en kosten terug te dringen; verzoekt de 
Commissie maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Europese Waarnemingspost 
voor kmo's zijn werk ook uitstrekt tot vrijwilligerswerk en non-profitinstellingen;

13. merkt op dat de kosten voor kmo's op alle mogelijke manieren teruggedrongen moeten 
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worden, evenals de tijd die met administratieve procedures heengaat: de ontwikkeling van 
e-overheid en eenloketten kunnen kmo's de mogelijkheid bieden om minder tijd te 
besteden aan administratieve procedures en nieuwe kansen te benutten; merkt op dat 
betere toegang tot aanbestedingen kmo's kan helpen bij het benutten van hun 
werkgelegenheids- en groeipotentieel, zodat ze de Europa 2020-doelen kunnen bereiken; 
merkt op dat e-overheid zou kunnen worden gebruikt om toegang te geven tot alle 
relevante informatie over de inachtneming van de arbeidswetgeving en belastingstelsels 
en informatie over de toegang tot de verschillende niveaus van Europese, nationale en 
regionale financiering en steunprogramma's voor kmo's en micro-ondernemingen;

14. wijst erop dat het eenloket bij grensoverschrijdende dienstverlening samen met de sociale 
partners ook uitgebreide informatie kan verschaffen over de geldende arbeidsvoorwaarden 
in het land van bestemming van de dienstverlening;

15. wijst erop dat het ontbreken van goede infrastructuur op het platteland, bijv. 
breedbandinternet, een belangrijke belemmering voor werkgelegenheid en groei vormt, 
vooral voor kmo's, micro-ondernemingen, zelfstandigen en "zelfstarters", die anders 
zouden kunnen profiteren van een locatie buiten steden en zones met hoge huurprijzen;

16. merkt op dat de nalevingskosten een onevenredig groot effect op kmo's hebben, met name 
op micro-ondernemingen, en dat deze kosten een sterke belemmering kunnen vormen 
voor de groei van deze bedrijven en hun vermogen om personeel in dienst te nemen en te 
houden; dringt er bij de lidstaten op aan hier rekening mee te houden bij de herziening van 
hun belasting- en socialezekerheidsstelsels;

17. stelt dat de lidstaten er niet van mogen worden weerhouden op nationaal niveau normen 
toe te passen die verder gaan dan de binnen de EU overeengekomen minimumnormen; 
wijst er nadrukkelijk op dat het nut voor de economie en het bedrijf altijd in verhouding 
tot de kosten moet worden gezien; wijst er met name op dat de hoge kwaliteit van 
arbeidsklimaat en arbeidsplaatsen in Europa tot lagere kosten op het gebied van 
gezondheid, minder ziekteverzuim door arbeidsongevallen en beroepsziekten en minder 
arbeidsongeschiktheid zal leiden, hetgeen dankzij hogere productiviteit en groei tevens 
een effect kan hebben op de socialezekerheidsstelsels en de nationale begrotingen;

18. verlangt dat er in het kader van de geschiktheidscontroles wordt nagegaan in welke 
gebieden er sprake is van buitensporige lasten, inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
met een negatief effect op kmo's; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen inzake gezondheid, veiligheid, gelijkheid en sociale voorzieningen worden 
nageleefd;

19. beklemtoont dat beperking van administratieve lasten er niet toe mag leiden dat bij kmo's 
en micro-ondernemingen de IAO-normen en de Agenda voor waardig werk van de IAO 
onvoldoende worden toegepast;

20. neemt kennis van de invoering van een aspect micro-onderneming in een versterkte kmo-
toets (zie COM(2011)0803), waarin alle beschikbare mogelijkheden, zoals vrijstelling van 
lastige EU-regelingen, individuele bepalingen, langere overgangsperioden of lichtere 
regelingen systematisch worden getoetst; benadrukt dat door de kmo-toets goedgekeurde 
nieuwe arbeids- en sociale wetgeving op de meest eenvoudige wijze moet worden 
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toegepast, waardoor naleving van de Europese wetgeving gewaarborgd wordt terwijl de 
administratieve druk beperkt blijft tot het minimum dat nodig is om de nationale tradities 
en gewoonten na te leven; verzoekt de lidstaten de beoogde doelstelling van de 
arbeidswetgeving en de gevolgen van nieuwe regels die volgens de EU-wetgeving niet 
expliciet vereist zijn zorgvuldig tegen elkaar af te wegen;

21. stelt vast dat de internationalisering van kmo's kan bijdragen tot grotere werkgelegenheid 
in de EU en wijst erop dat het bij internationalisering om een proces gaat en dat kmo's 
voor hun welslagen niet alleen op derde markten ondersteunende diensten nodig hebben, 
maar ook op lokaal niveau; wijst erop dat administratieve en bureaucratische 
belemmeringen voorkomen moeten worden en dat alle EU-initiatieven in 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel moeten zijn en een duidelijke 
toegevoegde waarde moeten hebben;

22. beveelt de Commissie en de lidstaten aan om de bestaande randvoorwaarden voor nieuwe 
ondernemers te verbeteren teneinde hun grote potentieel voor het creëren van nieuwe, 
duurzame banen beter te kunnen benutten; beklemtoont de noodzaak om ten behoeve van 
kleine en middelgrote ondernemingen de administratieve belemmeringen voor de 
indienstneming van werknemers uit andere lidstaten weg te nemen; verzoekt de lidstaten 
om daartoe informatie uit de eerste hand beschikbaar te stellen voor ondernemers die in 
een lidstaat wensen te investeren en daar arbeidsplaatsen willen scheppen, terwijl tevens 
het Europees sociaal model wordt verstevigd.
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