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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 de ruggengraat van de economie van de EU vormen en 59 % van de in 
de EU toegevoegde waarde produceert; wijst erop dat 23 miljoen kmo's goed zijn voor 
circa negentig miljoen banen in de private sector, waarvan 30 % in micro-ondernemingen;

2. onderkent dat als de lidstaten de doelstellingen van de Europa 2020-strategie willen 
verwezenlijken, daarbij rekening moet worden gehouden met kmo's en micro-
ondernemingen;

3. benadrukt dat de obstakels voor het opstarten en ontwikkelen van een kmo de toegang tot 
en de kosten van financiering, belastende regelgeving, indirecte arbeidskosten, toegang tot 
exportmarkten en het vermogen om deze te ontwikkelen, gemiddelde betaaltermijnen en 
tekorten aan geschoolde werknemers zijn;

4. verwelkomt de steun voor kmo’s door middel van initiatieven als het PSVI, COSME en 
Horizon 2020; benadrukt dat deze maatregelen geen extra administratieve lasten mogen 
creëren, toegevoegde waarde voor de EU en waar voor het geld van de EU moeten creëren
en complementair moeten zijn aan andere initiatieven van de lidstaten;

5. onderschrijft het "denk eerst klein"-beginsel; onderkent dat e-handel kmo's kansen biedt 
om toegang tot de interne markt te krijgen en de kosten terug te dringen;

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-overheid en éénloketten het aantal administratieve 
procedures zal verminderen en nieuwe zakelijke kansen zal creëren; merkt op dat een 
betere toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

7. merkt op dat de nalevingskosten een onevenredig groot effect op kmo's hebben, met name 
op micro-ondernemingen;

8. verzoekt, in het kader van gezondheidstests, om de vaststelling van gebieden waar 
buitensporige lasten, inconsistenties of ondoelmatige wetgeving op het gebied van 
werkgelegenheid met een negatief effect op kmo’s bestaan; verzoekt de Commissie om de 
invoering van een 'one in, one out'-regel te overwegen, die het mogelijk maakt om de 
doelstellingen van bepalingen inzake gezondheid, veiligheid en gelijkheid in stand te 
houden en de naleving van het subsidiariteitsbeginsel waarborgt;

9. neemt kennis van en steunt met kracht de focus op micro-ondernemingen in een versterkte 
kmo-test (zie COM(2011)0803), waarin alle beschikbare mogelijkheden, zoals uitsluiting 
van het toepassingsgebied, individuele bepalingen, langere overgangsperioden of lichtere 
regelingen systematisch worden geëvalueerd.


