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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat kmo's ongeveer 90 miljoen banen verschaffen in de EU, waarvan 30% via 
micro-ondernemingen, en dat 85% van alle nieuwe banen tussen 2002 en 2012 gecreëerd 
werd door kmo's, voornamelijk nieuwe bedrijven1;

2. merkt op dat durfkapitaal door slechts 7% van de Europese kmo's wordt gebruikt en dat 
60% van de bedrijven vindt dat durfkapitaal voor hen geen optie is; merkt eveneens op dat 
een bijkomende 22% zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van durfkapitaalfondsen2;

3. merkt op dat de toegang tot financiering cruciaal is voor de bekostiging van 
businessinvesteringen, om ervoor te zorgen dat bedrijven hun groeipotentieel vervullen en 
om het opzetten van nieuwe bedrijven te vergemakkelijken en dat daarmee wordt 
bijgedragen tot de toekomstige groei en de creatie van banen;

4. verwelkomt de steun aan kmo's en micro-ondernemingen door middel van initiatieven als 
PSVI, COSME en Horizon 2020, die kansen creëren voor werknemers bij kmo's en micro-
ondernemingen om hun vaardigheden en kennisbasis te ontwikkelen;

5. benadrukt dat, ondanks succesvolle EU-initiatieven zoals de Richtlijn 
betalingsachterstand, belangrijke belemmeringen blijven bestaan voor de oprichting en 
ontwikkeling van kmo's, zoals de beperkte toegang tot financiering en de eraan verbonden 
kosten, die een effect kunnen hebben op de mogelijkheid van kmo's om banen te scheppen 
en personeel te behouden;

6. wijst op de voordelen van nieuwe financieringsvormen door middel van innovatieve 
regelingen en niet-bancaire methodes, zoals leningssystemen tussen bedrijven 
onderling(peer-to-peer), micro-leningen, kmo-obligaties en factuurproducten;

7. merkt op dat een gebrek aan kennis en informatie het aanbod van schuld- en 
aandelenfinanciering voor kmo's kan beïnvloeden, waardoor financiering wordt geweigerd 
aan potentieel levensvatbare bedrijven, wat de ontwikkeling of oprichting van leefbare 
kmo's en micro-ondernemingen belemmert;

8. verheugt zich over de kmo-toets3, die ervoor zorgt dat kmo's geen onevenredige lasten 
ondervinden van nieuwe maatregelen;

9. roept de Commissie en de lidstaten op na te denken over de sterke sociale en economische 
argumenten voor het gebruik van de bestaande EU-initiatieven om eigenaars van 
potentiële of bestaande kmo's uit te rusten met de voor een succesvol financieel beheer 

                                               
1 Europese Commissie, "Prestaties en beleidsmaatregelen van de lidstaten inzake het concurrentievermogen: het 
concurrentievermogen versterken, editie van 2011".
2 ECB en Europese Commissie, onderzoek "Toegang tot financiering voor kmo's", 2009-2011.
3 COM(2011) 0803.
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noodzakelijke vaardigheden, hulpmiddelen en kennis.


