
PA\1003943NL.doc PE519.599v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2013/2176(INI)

25.9.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake "Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een vriendelijk klimaat voor 
ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen?"
(2013/2176(INI))

Rapporteur voor advies (*): Josefa Andrés Barea

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het 
Reglement



PE519.599v01-00 2/3 PA\1003943NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\1003943NL.doc 3/3 PE519.599v01-00

NL

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 behoefte aan een betere integratie van het Uniebeleid ten gunste van kmo's 
met betrekking tot innovatie, groei, internationalisering, productiviteit, vermindering van 
de bureaucratie, de kwaliteit van menselijke hulpbronnen, en sociale 
verantwoordelijkheid;

B. 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 de begroting voor het COSME binnen het meerjarig financieel kader 
(MFK) beperkt is;

C. is met name verheugd over de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van het COSME-
voorstel die zijn opgesteld ter bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur;

D. is van mening dat maatregelen van openbare orde een belangrijke rol spelen bij het 
ondersteunen en bevorderen van de verrichting van verschillende ondersteunende diensten 
voor kmo's (bijv. starterscentra, bureaus voor technologieoverdracht, coaching, 
begeleiding, enz.); is van oordeel dat netwerken en de uitwisseling van beste praktijken 
een belangrijke rol spelen in dit verband;

E. wijst erop dat vele lidstaten geen regelgevende ondersteuning bieden aan jonge en 
innovatieve bedrijven en benadrukt dat de fragmentatie van de verschillende Europese, 
nationale, regionale en plaatselijke beleidslijnen en instrumenten op het gebied van kmo's 
moet worden verminderd;

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen te blijven treffen die van invloed zijn op cultuur 
en onderwijsstelsels, door middel van de oprichting van partnerschappen tussen 
universiteiten en bedrijven, teneinde de huidige kloof tussen de academische wereld en de 
markt te dichten;

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en innovatieve bedrijven hierdoor gemakkelijker 
toegang tot financiering krijgen;

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als platform voor sociale communicatie, de rol van het 
internet als platform waar elke burger een dienst of innovatief product aan elke burger kan 
aanbieden, wat banen en kmo's oplevert, in beginsel de kern uitmaakt van de digitale 
interne markt.


