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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de interne markt nieuw leven kan en moet worden ingeblazen om meer 
groei en meer en betere banen te creëren voor de Europese ondernemingen, werknemers 
en consumenten;

2. is van mening dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) de basis van de Europese 
economie vormen en de belangrijkste motor zijn voor het creëren van werkgelegenheid, 
economische groei en sociale samenhang in Europa; benadrukt dat er meer inspanningen 
moeten worden gedaan om kmo's een betere toegang te geven tot en meer te laten 
deelnemen aan de interne markt, onder meer door de in de "digitale agenda" van 2010 
vastgestelde obstakels voor de ontwikkeling van e-commerce uit de weg te ruimen;

3. wijst erop dat een van de grootste problemen van kmo's in tijden van economische 
neergang de toegang tot financiering is; steunt ten zeerste het voorstel voor een actieplan 
om de toegang van kmo's tot de kapitaalmarkten te verbeteren;

4. wijst erop dat het "denk eerst aan de kleintjes"-beginsel tot nog toe niet is toegepast om de 
lasten die kmo's fnuiken, uit de weg te ruimen; vraagt dat de "Small Business Act" 
spoedig wordt geëvalueerd om deze in overeenstemming te brengen met de Europa 2020-
strategie;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het belangrijk is sociale normen op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten die tussen de EU en derde landen worden gesloten;

6. is verheugd over de herziening van de Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft de 
voorschriften voor financiële verslaglegging te vereenvoudigen en de administratieve 
lasten te verminderen, met name voor kmo's;

7. herhaalt dat er een meer kmo-vriendelijk regelgevingskader moet worden gecreëerd door 
het effect van nieuwe wet- of regelgevingsmaatregelen op kmo's grondig te beoordelen;

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en innovatie te bevorderen; vraagt de Commissie 
initiatieven te nemen om openbare aanbestedingen open te stellen en gemakkelijker 
toegankelijk te maken voor kmo's.


