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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over werkgelegenheidsaspecten van de 
vermindering van de regeldruk voor het mkb - EU-regelgeving aanpassen aan de 
behoeften van micro-ondernemingen
(2012/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het verslag van de Commissie van 23 november 2011 getiteld "Regeldruk voor het 
mkb verminderen – EU-regelgeving aanpassen aan de behoeften van micro-
ondernemingen" (COM(2011)0803),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020 – Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 februari 2011 over de evaluatie van de 
"Small Business Act" voor Europa (COM(2011)0078) en zijn resolutie van 12 mei 2011 
over dit onderwerp,

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 inzake een interne markt voor ondernemingen en 
groei,

– gezien zijn resolutie van 30 november 2006 over "Tijd voor een hogere versnelling: Een 
Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen",

– gezien zijn resolutie van 7 september 2010 over de ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2010 getiteld " Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige 
werkgelegenheid" (COM(2010)0682) en gezien zijn resolutie hierover van 4 oktober 
2011,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met name 
artikel 9,

– gezien de vraag van 26 april 2012 aan de Commissie over werkgelegenheidsaspecten van 
de vermindering van de regeldruk voor het mkb, EU-regelgeving aanpassen aan de 
behoeften van micro-ondernemingen (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU bijna 20,8 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen telt, wat 
neerkomt op 99,8% van alle ondernemingen, en overwegende dat 19,2 miljoen daarvan 
micro-ondernemingen zijn met minder dan tien werknemers;

B. overwegende dat het mkb en micro-ondernemingen in 2010 goed waren voor in totaal 
87,5 miljoen arbeidsplaatsen, wat overeenkomt met meer dan tweederde van alle 



RE\900432NL.doc 3/5 PE487.966v01-00

NL

werkgelegenheid in de particuliere sector in de EU-27;

C. overwegende dat het mkb, met name startende ondernemingen, zorgt voor het overgrote 
deel aan nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen in de EU, oftewel 85% van alle nieuwe vraag 
naar arbeid in de jaren 2002-2010;

D. overwegende dat het mkb in 2010 zorgde voor 58,4% van de totale bruto toegevoegde 
waarde van particuliere ondernemingen in de EU en dus een belangrijke motor is voor 
langdurige economische groei in de EU alsook voor het creëren van duurzame en 
kwalitatief betere werkgelegenheid en opleidingsplaatsen,

E. overwegende dat de capaciteit van de EU om het groei- en innovatiepotentieel van het 
mkb te benutten van doorslaggevend belang is voor de toekomstige welvaart in de EU en 
met name voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-strategie voor 2020;

F. overwegende dat het mkb eveneens een cruciale rol speelt met het oog op zijn aanzienlijke 
bijdrage aan innovatie, sociale stabiliteit, sociale cohesie en integratie, en dat steun aan het 
mkb een gunstig klimaat schept voor alle werkenden, bestaanszekerheid garandeert, 
ontvolking voorkomt, de plaatselijke gemeenschappen versterkt en armoede bestrijdt;

G. overwegende dat vooral deze bedrijven de last moeten dragen van de resterende 
belemmeringen in de interne markt en niet ten volle profiteren van grensoverschrijdende 
bedrijvigheid in de EU en dat er meer inspanningen nodig zijn om de toegang van het mkb 
tot en deelname aan de interne markt te verbeteren;

H. overwegende dat deze bedrijven de meeste kosten moeten dragen om aan de nationale en 
EU-regelgeving te voldoen, en bovendien moeite hebben om financiering te verkrijgen;

I. overwegende dat artikel 137, lid 2, onder b), van het EG-verdrag bepaalt dat in richtlijnen 
op het gebied van sociale en werknemersbescherming "wordt vermeden zodanige 
administratieve, financiële en juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en 
ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden 
belemmerd";

J. overwegende dat de financiële en economische crisis voor de EU-economie ernstige en 
wijdverbreide gevolgen heeft gehad, niet alleen wat betreft economische groei maar ook 
voor de werkgelegenheid, met name voor het mkb;

K. overwegende dat het concurrentievermogen en groeipotentieel in de EU moet worden 
verbeterd door de bevordering van de sociale markteconomie, actieve ondersteuning van 
innovatie, investeringen, beroepsopleidingen, een leven lang leren, overdracht van kennis 
en vaardigheden en creëren van hoogwaardige werkgelegenheid op nieuwe gebieden;

1. is verheugd over het initiatief van de Commissie om het concept "denk eerst klein" verder 
uit te werken en over de bijbehorende voorstellen om de regeldruk voor mkb en micro-
ondernemingen tot een minimum terug te brengen;

2. herinnert eraan dat het mkb een sleutelrol vervult in de Europese economie en in de 
bevordering van de maatschappelijke stabiliteit, cruciaal is voor de totstandkoming van 
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duurzame groei, het scheppen van fatsoenlijke banen en meer opleidingsplaatsen; wijst er 
voorts op dat het mkb zorgt voor de instandhouding van een wezenlijke lokale productie, 
en dat daarmee verplaatsing van productiecapaciteit, en werkloosheid door sociale 
dumping, worden voorkomen;

3. dringt er bij de lidstaten op aan te streven naar een wettelijk kader dat het voor het mkb 
mogelijk maakt een flexibeler personeelsbeleid te voeren zonder dat dit ten koste gaat van 
socialezekerheidsrechten;

4. betreurt dat slechts een klein aantal lidstaten een mkb-test in hun nationaal 
besluitvormingsproces hebben opgenomen; verzoekt de Commissie met een voorstel te 
komen voor minimumvereisten voor de systematische toepassing van mkb-testen op 
nationaal niveau,

5. is van mening dat het Commissievoorstel om, voor zover mogelijk, micro-ondernemingen 
van de werkingssfeer van komende wetgevingsvoorstellen uit te sluiten, een passender 
benadering zou kunnen zijn;verzoekt evenwel om een voorbehoud voor bestaande sociale 
wetgeving ter bescherming van werknemers;

6. benadrukt dat het terugdringen van de administratieve lasten voor mkb en micro-
ondernemingen niet mag leiden tot een verminderde bescherming van werknemers, tot een 
afname van rechten in verband met herstructurering of tot het verminderen van de 
verplichtingen van de ondernemingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het 
werk;

7. wijst erop dat de terugdringing van administratieve rompslomp voor deze bedrijven de 
doeltreffende toepassing van de IAO-normen en haar agenda voor fatsoenlijk werk niet in 
de weg mag staan;

8. is verheugd over het Commissievoorstel voor een speciale webpagina waarop wordt 
aangegeven welke EU-wetgevingshandelingen deel uitmaken van de top tien van meest 
belastende regels voor het mkb, en nodigt de Commissie uit om terstond met concrete 
voorstellen te komen voor de herziening van deze wetgeving; 

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat, in het kader van het onlangs opgerichte 
netwerk van mkb-gezanten en de mkb-vergadering, de nationale mkb-organisaties naar 
behoren worden ingelicht over EU-initiatieven en beleidsvoorstellen, en benadrukt in dit 
verband de belangrijke rol van de Euro Info Centres (Euroloketten), die tot heden er niet 
in zijn geslaagd hun dienstverlening af te stemmen op de verwachtingen en de behoeften
van het Europese bedrijven; 

10. is ingenomen met het voorstel tot oprichting van een forum, als onderdeel van de 
herziening van de "Small Business Act", dat de mogelijkheid biedt tot de uitwisseling van 
goede praktijken op het vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van lidstaten, daar het 
terugdringen van bureaucratische rompslomp grotendeels een zaak van de lidstaten is, en 
verzoekt de Commissie de lidstaten te doordringen van de noodzaak van deregulering 
door voorbeelden van beproefde procedures en vergelijkingsmateriaal aan te halen;

11. verzoekt de lidstaten om het mkb en micro-ondernemingen aan te zetten tot de oprichting 
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van onafhankelijke, representatieve instanties om ervoor te zorgen dat zij beter en sterker 
worden vertegenwoordigd in het Europese sociaal overleg;

12. is verheugd over de vereenvoudiging van de terugbetalingswijzen als onderdeel van het 
Commissievoorstel voor een gemeenschappelijke verordening voor de structuurfondsen, 
gezien de belangrijke rol die deze instrumenten in vele regio's vervullen in het promoten 
van ondernemerschap en vakbekwaamheid; verzoekt de Commissie om de toegang van 
het mkb tot financiering uit gemeenschapsfondsen te monitoren en daarvan verslag uit te 
brengen aan het Parlement;

13. is van mening dat de groei van het mkb gekoppeld is aan ondernemerschap, met inbegrip 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen; benadrukt dat startende ondernemingen en 
zelfstandigen werkgelegenheid creëren, bijdragen aan de opbouw van een blijvende, 
sterke industriële en dienstensector en sociale uitsluiting verminderen; verzoekt de 
lidstaten dan ook om de ondernemingsgerichte mentaliteit en vaardigheden op 
verschillende opleidingsniveaus, de begeleiding van ondernemers en de ontwikkeling van 
voldoende vaardigheden van mkb-personeel te bevorderen;

14. verzoekt de lidstaten het aanleren van talen door levenslang leren (beroepsopleiding) aan 
te moedigen, met name voor personeel van het mkb en micro-ondernemingen, als een 
middel om de toegang tot en deelneming aan de interne markt van deze bedrijven te 
verbeteren;

15. blijft van mening dat alle maatregelen ter ondersteuning van het mkb ook moeten gelden 
voor zelfstandigen, met name ten aanzien van de verschillende stelsels van sociale 
zekerheid en de uitkeringen waarop zij recht geven, en van de preventie van 
beroepsrisico's;

16. dringt erop aan dat in alle wetgevingsvoorstellen stelselmatig rekening wordt gehouden 
met artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name 
met betrekking tot de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, het 
waarborgen van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting, 
en van de EU-doelstellingen inzake groei en werkgelegenheid;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.


