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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000000/2012
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Pervenche Berès
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Betreft: Werkgelegenheidsaspecten van de vermindering van de regeldruk voor het mkb 
en de aanpassing van EU-regelgeving aan de behoeften van micro-ondernemingen

Momenteel behoort 99,8% van alle ondernemingen in de EU tot de micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen. Zij verschaffen werk aan 87,5 miljoen mensen, wat neerkomt op 
ruim twee derde van de totale werkgelegenheid in de EU. Het mkb zorgt tevens voor de 
overgrote meerderheid aan nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen en levert derhalve een van de 
belangrijkste bijdragen aan langdurige economische groei. Micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen betalen momenteel echter het meest aan naleving van de wetgeving, wat 
beperkingen oplevert voor hun groei en potentieel om banen te scheppen.

1. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat de vermindering van de regeldruk voor micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen niet leidt tot verminderde sociale bescherming van 
werknemers, met inbegrip van gezondheid en veiligheid op het werk en sociale 
zekerheidsverplichtingen? Is de Commissie het ermee eens dat de vermindering van de 
regeldruk voor deze bedrijven geen afbreuk mag doen aan de uitvoering van de normen 
en de agenda voor waardig werk van de IAO?

2. Hoe gaat de Commissie micro-, kleine en middelgrote ondernemingen aanmoedigen om 
onafhankelijke vertegenwoordigende instanties op te richten, om te zorgen voor een meer 
doeltreffende deelname aan de sociale dialoog op Europees niveau? Hoe gaat de 
Commissie de lidstaten ondersteunen bij de bevordering van deze vertegenwoordigende 
instanties?

3. Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om toe te zien op de toegang van 
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tot EU-financiering en om verslag uit te 
brengen aan het Parlement?

4. Is de Commissie het ermee eens dat zelfstandigen ook moeten worden opgenomen in de 
toepassingssfeer van de wetgeving inzake de vermindering van de regeldruk voor het 
mkb? Welke maatregelen wil de Commissie nemen om ondernemerschap te bevorderen, 
met inbegrip van sociaal ondernemerschap, en startende ondernemingen?
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