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SUGGESTIES
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar
ontwerpresolutie op te nemen:
A. onderstreept de noodzaak van een betere integratie van het Uniebeleid ten gunste van
kmo's met betrekking tot innovatie, groei, internationalisering, ondernemerschap,
hulpbronnenproductiviteit, vermindering van de bureaucratie, kwaliteit van menselijke
hulpbronnen, en sociale en milieuverantwoordelijkheid;
2. merkt op dat de werkloosheid onder jonge Europeanen (15-24 jaar) een onhoudbaar cijfer
van 23% heeft bereikt en meer dan 50% bedraagt in de lidstaten die het zwaarst getroffen
zijn door de crisis; wijst erop dat deze massale werkloosheid onder jongeren leidt tot een
enorme braindrain en onze capaciteit voor duurzame groei in de toekomst ernstig
ondermijnt;
3. benadrukt dat vrije en eerlijke mededinging op de interne markt, ondersteund door
gemeenschappelijke maatschappelijke normen, van essentieel belang is om groei en
innovatie te stimuleren en zo de werkgelegenheid in de Unie te vergroten;
4. wijst erop dat meer dan 20 miljoen kmo's in de EU 99% van alle bedrijfsactiviteit
uitmaken en een essentiële drijvende kracht zijn voor economische groei, innovatie,
werkgelegenheid en maatschappelijke integratie;
5. is ingenomen met het feit dat de sociale economie zich de afgelopen jaren heeft verspreid
als een nieuwe manier van ondernemen in de Europese Unie; verzoekt de lidstaten zich te
verdiepen in programma's die de invoering en ontwikkeling van de sociale economie
bevorderen;
6. wijst erop dat ondernemingen echter vaak problemen ondervinden om geld te vinden om
hun onderzoek te financieren, nieuwe producten te ontwikkelen of nieuwe markten aan te
boren;
7. merkt op dat het opzetten van een bedrijf in Europa1 tussen 4 dagen (België) en 40 dagen
(Malta) kost;
8. is ingenomen met het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en
voor kmo's (COSME) en het kmo-instrument waarin Horizon 2020 voorziet; betreurt
evenwel het feit dat het budget voor COSME en voor kmo's binnen Horizon 2020 binnen
het meerjarig financieel kader (MFK) beperkt is;
9. is met name verheugd over de specifieke maatregelen in het kader van COSME, die
bestemd zijn om de raamvoorwaarden voor ondernemingen en vooral kmo's te verbeteren,
om de toegang tot financiering en tot de markten te vergemakkelijken en om
ondernemerschap en een ondernemerscultuur te bevorderen; benadrukt dat
1

http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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ondernemersvaardigheden, in het bijzonder bij jongeren en vrouwen, moeten worden
bevorderd; onderstreept dat een stabiele en duidelijke regelgeving is vereist om de
ontwikkeling van ondernemerschap in Europa te bevorderen; verwacht dat de maatregelen
en acties ter bevordering van het ondernemerschap op Europees of nationaal niveau
gericht zullen zijn op alle types van ondernemingsmodellen, met inbegrip van coöperaties,
ambachtelijke bedrijven, vrije beroepen en sociale ondernemingen; is met name
ingenomen met de voortgezette ondersteuning van aandelen- en schuldfinanciering uit
hoofde van Horizon 2020 en COSME;
10. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat kmo's een betere toegang tot de
structuurfondsen krijgen, in het bijzonder door de voorwaarden voor vooraf gefinancierde
projecten en voor medefinanciering te versoepelen, betere begeleiding voor verschillende
soorten kmo's te bieden en door steunfaciliteiten voor de financiering van kmo's op te
zetten;
11. onderstreept het belang van onderzoek en innovatie om het concurrentievermogen, de
productiviteit, de duurzaamheid en het werkgelegenheidspotentieel van Europese kmo's te
vergroten en wijst op de aanzienlijke aandacht die binnen Horizon 2020 en door het EIT
wordt geschonken aan de oprichting en ondersteuning van snelgroeiende innovatieve
kmo's;
12. is ingenomen met het REFIT-initiatief van de Commissie voor de afschaffing van
bepaalde EU-wetgeving die buitensporige lasten blijkt te veroorzaken voor Europese
ondernemingen, en met name kmo's;
13. is van mening dat het Erasmus-programma voor jonge ondernemers een stimulans zal zijn
voor ondernemerschap en het scheppen van nieuwe banen;
14. wijst op het belang van kmo's, niet alleen voor het creëren, maar ook voor het in stand
houden van werkgelegenheid;
15. verzoekt om een betere coördinatie van de financieringsmechanismen van de EU, zoals de
structuurfondsen, het EFRO, Horizon 2020 en EIB-investeringen, met name wat de
financiering van innovatieve kmo's betreft, en verzoekt om te onderzoeken welke
belemmeringen momenteel banken in verschillende lidstaten beletten om geld en
leninggaranties te verschaffen aan kmo's en de reële economie;
16. verzoekt de Commissie en de lidstaten om nauwgezetter te werk te gaan bij het
beoordelen van de effecten van toekomstige en bestaande regelgeving op kmo's en het
concurrentievermogen in het algemeen;
17. verzoekt om de EU-mobiliteitsprogramma's voor ondernemers, zoals Erasmus voor jonge
ondernemers, te ondersteunen en om ondernemerschapsonderwijs op te nemen in de
nationale leerplannen via de uitwisseling van beste praktijken;
18. is van mening dat overheidsbeleidsmaatregelen een belangrijke rol spelen in het
ondersteunen en stimuleren van de opzet en ontwikkeling van kmo's (bijv. betaalbare
leningen, adviesdiensten over overheidsinitiatieven en wetgeving, bedrijfsnetwerken en
starterscentra, clusters, bureaus voor technologieoverdracht, coaching- en
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begeleidingsregelingen, enz.); is van oordeel dat netwerken en de uitwisseling van beste
praktijken in dit verband een belangrijke rol spelen; is van mening dat niet-materiële en
niet-financiële steun, zoals toegang tot kennis en informatie, financieel onderricht en
bedrijfsnetwerken, van essentieel belang is voor nieuwe ondernemers en kmo's om hun
onderneming te ontwikkelen; is van mening dat om de interne markt en de handel tussen
kleine ondernemingen te stimuleren het van uitzonderlijk belang is de wederzijdse
erkenning van beroepskwalificaties en de interoperabiliteit van verschillende
regelgevingskaders in de handel te verzekeren;
19. merkt op dat jonge bedrijven die na de opstartfase snel en sterk internationaal actief
worden een veelbelovende bijdrage aan de economie leveren omdat zij zorgen voor
innovatie en de innovatie van andere ondernemingen, aan internationale
toeleveringsketens deelnemen en duurzame en kwaliteitsvolle banen scheppen; wijst er
echter op dat die bedrijven tijdens de opstartfase geconfronteerd worden met grote
uitdagingen en slechts over beperkt kapitaal beschikken, en dat goedkope, eenvoudige en
snelle opstartprocedures voor hen dan ook gunstig zouden zijn;
20. wijst op het belang van de zogenaamde starterscentra, die de jonge ondernemers
"integraal" ondersteunen, hen de kans geven hun ideeën uit te testen en zich met de
ondernemingsstructuren vertrouwd te maken en hen helpen met mogelijke vennoten,
klanten en investeerders in contact te komen; benadrukt dat die begeleiding niet alleen
noodzakelijk is in de beginfase, maar ook voortdurend tijdens de kritieke jaren na de
opstartfase;
21. meent dat kmo's een aanzienlijk innovatiepotentieel hebben binnen de Europese economie
en dat ze een cruciale rol vervullen in het verschaffen van kansen op werk; betreurt dat in
veel lidstaten de kmo's van het onderzoeks-, innovatie- en ontwikkelingsbeleid worden
uitgesloten en vraagt om een drastische verandering op dat gebied;
22. wijst erop dat in vele lidstaten onvoldoende ondersteuning en/of een ontoereikend
regelgevingskader bestaan om adequate voorwaarden te verzekeren voor jonge en
innovatieve bedrijven en start-ups en benadrukt dat de verschillende Europese, nationale,
regionale en plaatselijke beleidslijnen en instrumenten op het gebied van kmo's beter
moeten worden gecoördineerd;
23. wijst erop dat een lange termijnstrategie voor de verbetering van het
concurrentievermogen van een onderneming en de bescherming van de werkgelegenheid
saneringen kunnen inhouden; herhaalt het belang van voorlichting aan en overleg met de
werknemers bij de voorbereiding en uitvoering van saneringen; roept de Europese
Commissie op om zo spoedig mogelijk op basis van artikel 225 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie en na raadpleging van de sociale partners
een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, overeenkomstig de gedetailleerde
aanbevelingen van de resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2013;
24. verwelkomt de invoering van de "kmo-toets"; betreurt echter dat slechts enkele lidstaten
de toets in hun nationale besluitvormingsproces hebben opgenomen;
25. is van mening dat oneerlijke belastingconcurrentie tussen de lidstaten nadelig is voor de
ontwikkeling van ondernemingen, dat kmo's in de belastingregelingen vaak benadeeld
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worden ten opzichte van grotere ondernemingen, en dat hun potentiële groei en
investeringen zo worden geremd; is voorstander van een betere coördinatie van de stelsels
voor de vennootschapsbelasting in de EU via de invoering van een geharmoniseerde
heffingsgrondslag, die vergezeld moet gaan van maatregelen om belastingontduiking en
agressieve belastingplanning te bestrijden;
26. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen te blijven treffen, samen met
stimuleringsmaatregelen op economisch en regelgevend gebied, die vorm geven aan
cultuur- en onderwijssystemen, door middel van de oprichting van partnerschappen en
uitwisselingsnetwerken tussen verschillende onderwijsniveaus en het bedrijfsleven,
teneinde de huidige kloof tussen onderwijs en de markt te dichten, de mobiliteit van
onderzoekers vanuit de universiteit naar het bedrijfsleven te vereenvoudigen en zo
innovatie te bevorderen; is van mening dat de lidstaten beter op de behoeften van de
arbeidsmarkt moeten inspelen, met name door werkplekleren en het leerlingstelsel te
bevorderen, de omscholing van werknemers te stimuleren en mogelijkheden te bieden
voor levenslang leren; verzoekt de Commissie en de lidstaten om haalbare regelingen uit
te werken voor de overgang van het hoger onderwijs en beroepsopleidingen naar de
arbeidsmarkt, met name voor jongeren die voor het eerst de arbeidsmarkt opgaan;
verzoekt om vanaf het middelbaar onderwijs ondernemerschapscursussen in de
onderwijsstelsels te integreren, en om ondernemingszin als sleutelvaardigheid in de
onderwijs- en opleidingsprogramma's op te nemen;
27. benadrukt dat, om het huidige tekort aan vaardigheden in Europa aan te pakken, er
dringend maatregelen nodig zijn om vrouwen sneller toegang te bieden tot
wetenschappelijke en technologische opleidingen en beroepen, en met name in de sector
van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën;
28. verzoekt de lidstaten een cultuur van internationalisering te bevorderen via voorlichting,
informatie over optimale praktijken en het opzetten van een uitwisselingsplatform;
verzoekt de lidstaten tevens te zorgen voor de ontwikkeling van
ondernemerschapsvaardigheden met een internationaal gerichte benadering, de
transparantie van ondersteunende instrumenten voor startende bedrijven te bevorderen en
netwerken en uitwisselingsstructuren voor contacten tussen jonge ondernemers en
potentiële investeerders en handelspartners te ondersteunen; vraagt de lidstaten tot slot om
ook na de opstartfase operationeel advies en steun te blijven verstrekken om
ondernemingen te helpen de eerste kritieke jaren te doorstaan en stimulansen voor de
werkgelegenheid te bieden;
29. onderstreept dat onderwijs en vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie,
engineering en wiskunde in de EU moeten worden bevorderd om de komende jaren te
voldoen aan de stijgende vraag van ondernemingen en om vernieuwers en ondernemers
van de toekomst op te leiden; onderstreept dat de daling van het aantal vrouwen dat actief
is in de wetenschap, technologie, engineering en wiskunde moet worden aangepakt en de
pool van talent van de EU moet worden uitgebreid;
30. wijst op de positieve impact van beroepsonderwijssystemen waarin theoretische opleiding
en praktijkervaring worden gecombineerd, op de kans op een baan; beklemtoont in die
samenhang het belang van een nauwe samenwerking tussen de private en de publieke
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sector en de betrokkenheid van de sociale partners.
31. onderstreept dat het belangrijk is om jonge Europeanen ondernemerschapsonderwijs te
bieden en hen ondernemingsgeest bij te brengen; wijst in dat verband op de bepalende rol
die het Europees instituut voor innovatie en technologie (EIT) speelt in het bevorderen
van een ondernemingscultuur via onderwijs, opleiding en praktijk; merkt op dat alle
kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT het ondernemerschap op hun
respectieve terreinen actief bevorderen door de ontwikkeling van programma's waarin
excellente wetenschap en innovatie worden gecombineerd met ondernemersvaardigheden
en -ervaringen, om de ondernemers van de toekomst klaar te stomen en bestaande
ondernemingen een innovatieve en ondernemende mentaliteit bij te brengen;
32. meent dat het belangrijk is het ondernemerschap van senioren te bevorderen als manier
om senioren met aanzienlijke bedrijfservaring te betrekken bij het innovatieproces en hen
zo langer aan het werk te houden en onmisbare vaardigheden op de arbeidsmarkt te
behouden;
33. steunt initiatieven op EU-niveau om kmo's te helpen eenvoudiger toegang te krijgen tot
meer financiële middelen, omdat jonge en innovatieve bedrijven hierdoor gemakkelijker
toegang tot financiering krijgen, de lidstaten te stimuleren innovatiestimulerende
maatregelen vast te stellen (bijvoorbeeld belastingverrekeningsregelingen voor de
financiering van onderzoeks- en innovatieactiviteiten) en de ongelijke situatie tussen de
lidstaten te corrigeren; steunt initiatieven om ondernemers die failliet zijn gegaan aan te
moedigen door hun een tweede kans te bieden en niet te ontmoedigen risico's te nemen;
34. is van mening dat de kmo's in Europa zeer afhankelijk zijn van financiering door banken
en dat ze hierdoor kwetsbaarder zijn; merkt op dat nieuwe vormen van financiering via
innovatieve programma's en niet-bancaire trajecten, zoals onderlinge leningen, crowd
funding, coöperatieve bedrijfsmodellen, microleningen en andere instrumenten die kmo's
de nodige middelen voor investeringen kunnen bezorgen om nieuwe banen te kunnen
scheppen echte voordelen kunnen opleveren; meent dat nieuwe financieringsvormen
gunstig kunnen zijn voor jonge en dynamische ondernemingen, die juist omdat ze zo jong
zijn maar moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringsbronnen; is verheugd
dat de Europese Commissie het potentieel van alternatieve financieringsbronnen voor de
opstart en overname van kmo's ondererkent en dat zij mogelijkheden voor omkadering en
ondersteuning van deze aanpak onderzoekt; verzoekt de Commissie om na te gaan hoe
deze financieringsbronnen verder kunnen worden versterkt om micro-ondernemingen en
kmo's te helpen en om de behoefte aan regelgeving, onderwijs en onderzoek op dit gebied
aan te pakken; roept de lidstaten op om samen met de sociale partners en andere
belanghebbenden op regionaal en lokaal niveau strategische sectoren geschikt voor
projecten met alternatieve financiering te identificeren, in het bijzonder in regio's waar de
conventionele economie onvoldoende aan specifieke economische en maatschappelijke
behoeften kan beantwoorden;
35. vindt het bijzonder belangrijk dat lidstaten Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding
van betalingsachterstand bij handelstransacties ten uitvoer leggen in het kader waarvan de
contractuele betalingstermijn voor transacties tussen ondernemingen en
overheidsinstanties niet meer mag bedragen dan de in artikel 4, lid 3 bepaalde termijn,
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tenzij in het contract uitdrukkelijk anders is overeengekomen en mits een en ander
objectief gerechtvaardigd is in het licht van de bijzondere aard of kenmerken van het
contract, en in ieder geval niet meer dan 60 kalenderdagen;
36. onderstreept dat de voorschriften moeten worden vereenvoudigd en geharmoniseerd en
dat financiële en belastingstimulansen worden geboden om "business angels",
zaaikapitaal- en durfkapitaalinvesteerders in de gelegenheid te stellen te participeren bij
grensoverschrijdende financiering van innovatieve ondernemingen en start-ups en bij de
oprichting van een Europese ruimte voor durfkapitaal; benadrukt het belang van verlaging
van belastingen op kapitaalwinsten uit onderzoeksgerichte innovatieve kmo-investeringen;
37. vraagt de Commissie en de lidstaten lokale districten en verenigingen van kmo's te
steunen om lokale producties en de hoge kwaliteit van deze producties te bevorderen,
onder andere door middel van conglomeraten van bedrijven rond gemeenschappelijke
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
38. is van mening dat innovatie in kmo's een belangrijke weg is naar het scheppen van banen;
wijst erop dat het van essentieel belang is dat kmo's zelf de leiding krijgen over hun
innovatieactiviteiten en dat de ondersteuning beter wordt afgestemd op hun werkelijke
behoeften om met succes te kunnen deelnemen aan het innovatiesysteem;
39. verzoekt de Commissie om transparante en goede kmo–toetsen uit te voeren bij de
ontwikkeling van wetgeving en om dringend lichtere regelingen en uitzonderingen voor te
stellen voor een bredere waaier aan wetgevingsvoorstellen om zo de kosten voor kmo's
aanzienlijk te beperken;
40. onderstreept dat niet-innovatieve kmo's en gevestigde kmo's die nieuwe markten willen
aanboren of aan een nieuwe eigenaar worden overgedragen vaak overheidssteun nodig
hebben om de nodige financiering te kunnen krijgen;
41. is ingenomen met de oprichting van een kmo-instrument binnen het Horizon 2020programma, dat kmo's toegang biedt tot financiële en niet-financiële ondersteuning voor
de uitvoering van innovatieve ideeën; verzoekt de Commissie om het instrument vanaf
2014 op de meest kmo-vriendelijke manier in de praktijk te brengen, via een specifiek
agentschap, en om een werkelijke bottom-upbenadering mogelijk te maken voor de
indiening van projecten en om allerlei soorten innovatie te ondersteunen, met inbegrip van
niet-technologische en sociale innovatie;
42. benadrukt dat alle maatregelen voor de ondersteuning van kmo's ook op zelfstandige
ondernemers van toepassing moeten zijn, in het bijzonder wat betreft de verschillende
soorten socialezekerheidsstelsels, de verwachte voordelen hiervan en de preventie van
risico's op de werkplek;
43. is van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om elk van de tien
verordeningen die de meeste lasten opleveren voor kmo's aanzienlijk te vereenvoudigen;
44. is ingenomen met de verlaging van de REACH-registratiekosten voor kmo's, hoewel de
kosten slechts een fractie van de totale nalevingskosten uitmaken; is echter zeer bezorgd
dat de aanvankelijke kostenramingen voor REACH onderschat werden en dat het verschil
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reeds 1 miljard EUR bedraagt en zal blijven groeien;
45. benadrukt het feit dat de rol van het internet als platform voor sociale communicatie, maar
ook als platform waar elke burger een dienst of innovatief product aan elke burger kan
aanbieden, en als manier om de nodige financiering te verzamelen, een kernprincipe is van
de digitale interne markt, en dringt erop aan dat de nog bestaande barrières voor
grensoverschrijdende handel zo veel mogelijk worden opgeheven; wijst op belang van de
digitale economie voor het scheppen van banen en kmo's, met name wanneer in sectoren
waarin Europa het traditioneel goed doet, zoals de creatieve sector, cultureel erfgoed en
toerisme; is van mening dat de voltooiing van de digitale interne markt de ondersteuning
aan en ontwikkeling van kmo's zal bevorderen; acht het noodzakelijk dat er voldoende
gekwalificeerd ICT-personeel beschikbaar is en dat het Europese publiek over de nodige
digitale vaardigheden beschikt om de ICT-technologie te benutten; benadrukt dat de
privacy en bescherming van bedrijfsgegevens te allen tijde gewaarborgd moeten worden;
46. benadrukt dat ICT-technologie mogelijkheden creëert om de productiviteit en het
concurrentievermogen te versterken; wijst erop dat het potentieel van de digitale interne
markt moet worden ontwikkeld en dat de kosten van het opzetten van een innovatieve
ICT-start-up de afgelopen 10 jaar met een factor van 100 zijn gedaald, hoofdzakelijk
dankzij technologieën als supersnel en alomtegenwoordige breedbandverbindingen, cloud
computing, open-sourcesoftware, open data en toegang tot overheidsinformatie;
47. benadrukt dat een buitensporige regeldruk voor kmo's moet worden vermeden; is van
mening dat de Commissie meer moet doen om haar belofte van 2011 om lichtere
regelgeving voor te stellen voor kmo's na te komen;
48. is van mening dat de voltooiing van de digitale interne markt de ondersteuning aan en
ontwikkeling van kmo's zal bevorderen; acht het noodzakelijk dat er voldoende
gekwalificeerd ICT-personeel beschikbaar is en dat het Europese publiek over de nodige
digitale vaardigheden beschikt om de ICT-technologie te benutten;
49. wijst op de noodzaak de algehele efficiëntie van bedrijven te verbeteren door middel van
projecten en instrumenten waarmee de uitdaging van de energieterugwinning kan worden
aangegaan zodat de energiekosten kunnen worden verminderd;
50. is van mening dat micro-ondernemingen automatische vrijstellingen moeten krijgen en
enkel moeten worden opgenomen in regelgeving waar zij baat bij hebben;
51. is van mening dat de Commissie en de lidstaten regelingen dienen te bevorderen die de
toegang van starters tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken, met name door de
complexiteit en de kosten om zelfstandige te worden te beperken, bijvoorbeeld door
verlaging van de indirecte arbeidskosten; pleit in deze zin voor de invoering van een
Europese definitie van "zelfstandige ondernemer" voor activiteiten in verband met de
Europese digitale economie;
52. wijst op de noodzaak de communautaire wetgeving inzake traceerbaarheid van producten
uit te breiden teneinde namaak te bestrijden en een goed instrument voor het stimuleren
van de groei van kmo's in het leven te roepen;
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53. benadrukt dat de fundamentele rechten van werknemers en de veiligheid en gezondheid
op het werk niet in gevaar mogen komen door de vermindering van documentatie- en
rapportageverplichtingen ;
54. benadrukt dat e-overheidsdiensten bijzonder positief zijn voor ondernemingen (met name
voor kmo's, die vaak met onoverkomelijke belemmeringen te maken hebben als zij over
de grenzen heen actief zijn in de EU) daar het effect hiervan is dat administratieve
uitgaven en kosten worden verlaagd, en de productiviteit, de doeltreffendheid, het
concurrentievermogen, de transparantie, de openheid, de doelmatigheid van
beleidsmaatregelen, de toegankelijkheid en stroomlijning van procedures worden
verbeterd;
55. is van mening dat de recente mededeling van de Commissie over gezonde EU-regelgeving
(REFIT) het uitgangspunt moet zijn voor een ambitieuzer streven om een concurrerende
EU op te bouwen, door de kosten van de regelgeving voor bedrijven te beperken via een
vereenvoudiging van de initiatieven, geschiktheidscontroles en intrekkingen en
schrappingen van wetgeving.
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