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SUGGESTIES

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

1. is ingenomen met het actieplan van de Commissie en de getroffen maatregelen om de 
toegang tot financiering voor het mkb te vergemakkelijken;

2. erkent dat het mkb in ruime mate bijdraagt aan het creëren van banen, duurzame groei en 
innovatie;

3. merkt op dat de financiële crisis in de EU heeft geleid tot een aantal faillissementen van 
Europese banken en dat kredietverstrekkers daardoor minder bereid zijn het mkb krediet 
te verstrekken, hetgeen een belemmering vormt voor de toegang tot financiering voor het 
mkb; 

4. verzoekt de lidstaten versnelde procedures en één-loketten voor het mkb te creëren, 
teneinde de oprichting van nieuwe bedrijven en tevens hun toegang tot internationale 
markten te bevorderen; 

5. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van nationale investeringsbanken voor het mkb te 
ondersteunen en de bestaande investeringsbanken voor het mkb in staat te stellen hun 
werkzaamheden in andere lidstaten uit te breiden overeenkomstig de voorwaarden die 
gelden in die lidstaten;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om ondernemers volledige en geldige informatie 
inzake toegang tot adequate financiering te verstrekken, die beschikbaar is in alle EU-
talen met nuttige referenties; 

7. verzoekt de lidstaten bureaucratische lasten te verminderen en procedures te 
vereenvoudigen die een belemmering vormen voor de oprichting van nieuwe bedrijven en 
obstakels creëren voor het mkb met betrekking tot de instandhouding van hun 
bedrijfsactiviteiten;

8. verzoekt de lidstaten de Richtlijn betalingsachterstand zo snel mogelijk om te zetten;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem zich te richten op vereenvoudiging van 
het belastingstelsel voor het mkb om meer steun te bieden aan investeringen, inclusief 
grensoverschrijdende investeringen, alsmede aan productiviteit en groei;

10. benadrukt dat een eerlijk en transparant regelgevingskader van de EU voor 
overheidsopdrachten onontbeerlijk is om de toegang tot overheidsopdrachten voor het 
mkb te verbeteren.


