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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het midden- en kleinbedrijf (mkb): concurrentievermogen en zakelijke kansen

(2012/2042(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Europees Handvest voor kleine bedrijven, dat de Europese Raad op 19 en 20 juni 
2000 in Feira heeft aangenomen,

– gezien Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie 
van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2011 "Het industriebeleid: het 
concurrentievermogen versterken" (COM(2011)0642),

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2011 "Kleine ondernemingen in 
een grote wereld – een nieuw partnerschap om kmo's te helpen kansen wereldwijd te 
benutten" (COM(2011)0702),

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 februari 2011 "Evaluatie van de 'Small 
Business Act' voor Europa" (COM(2011)0078),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 "Akte voor de interne markt: 
Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen –
Samen werk maken van een nieuwe groei" (COM(2011)0206),

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

– gezien het voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van een 
programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (2014-2020)2 van 30 november 2011, 

– gezien het "European Competitiveness Report 2011" van de Commissie (COM(2011)0642),

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2011 over de praktische aspecten van de herziening van 
de EU-instrumenten voor de ondersteuning van de financiering van kmo's in de volgende 
programmeringsperiode3,

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de 
globalisering4,

                                               
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
2 COM(2011)0834.
3 P7_TA(2011)0057.
4 P7_TA(2011)0093.
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– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over de evaluatie van de "Small Business Act"1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie internationale handel, de Commissie milieu, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
economische en monetaire zaken en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0000/2012),

A. overwegende dat weliswaar 25% van de Europese kleine en middelgrote ondernemingen 
internationaal actief is op de interne markt, maar dat slechts 13% internationaal actief is 
buiten de EU; overwegende dat slechts 24% van de micro-ondernemingen goederen of 
diensten uitvoert tegenover 38% van de kleine en 53% van de middelgrote ondernemingen;

B. overwegende dat bijna een derde van de administratieve lasten in verband met EU-wetgeving 
het gevolg is van een ondoeltreffende omzetting in nationale wetgeving, hetgeen betekent dat 
er tot 40 miljard euro bespaard zou kunnen worden indien de lidstaten de EU-wetgeving 
doeltreffender zouden omzetten2;

C. overwegende dat in de periode 2002-2010 niet minder dan 85% van alle nieuwe 
arbeidsplaatsen in de EU geschapen werden door het mkb, in het bijzonder door startende 
ondernemingen; overwegende dat 32,5 miljoen mensen in de EU zich gevestigd hebben als 
zelfstandig ondernemer;

D. overwegende dat de industriesector een cruciale rol speelt in de Europese economie en de 
verwerkende industrie goed is voor 25% van de arbeidsplaatsen in de Europese particuliere 
sector en voor 80% van de particuliere bestedingen voor O&O;

1. "Kleine ondernemingen in een grote wereld"

1. wijst met klem op het grote belang van verwijdering van de marktobstakels voor het mkb, 
waaronder gebrekkige financiële, menselijke en organisatorische middelen; is ingenomen 
met het feit dat de Commissie zich inspant voor de promotie en de ondersteuning van de 
bedrijvigheid van kleine en middelgrote ondernemingen op buitenlandse markten zowel 
binnen als buiten de EU;

2. wijst op de ongelooflijke variëteit van het mkb en op het belang van een goed onderscheid 
tussen de verschillende soorten bedrijvigheid en behoeften;

INFORMATIE VOOR HET MKB

3. verzoekt de Commissie om het in haar mededeling bedoelde meertalige internetportaal nog 
voor het einde van 2012 operationeel te maken; is van mening dat dit portaal eenvoudig 
toegankelijk en gebruikersvriendelijk moet zijn en geen overlap ontstaat met bestaande 
portalen;

                                               
1 P7_TA(2011)0235.
2 "Europe can do better" – Een verslag over de beste praktijken in de lidstaten waarbij de omzetting van EU-
wetgeving zo weinig mogelijk administratieve lasten creëert; van de hand van de groep van onafhankelijke 
belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten, 15 november 2011.



PR\897537NL.doc 5/12 PE486.147v01-00

NL

4. is ervan overtuigd dat het Enterprise Europe Network (EEN) een doeltreffend instrument is 
voor de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf bij het betreden van markten binnen 
en buiten de EU; is het er echter mee eens dat er een nieuw aansturingsmodel nodig is voor 
het EEN waarmee synergieën tot stand kunnen worden gebracht met de structuren van 
nationale organisaties of organisaties voor belanghebbenden, de doeltreffendheid kan worden 
vergroot en er op maat gesneden ondersteuning kan worden geboden;

5. is ervan overtuigd dat als de werking en de aansturing van de onderliggende organisaties van 
het EEN op een hoger plan worden gebracht en de geïnformeerdheid over de ondersteuning 
die het EEN bieden kan wordt vergroot, het de voorkeursinstantie zal worden voor het 
Europese mkb;

IN KAART BRENGEN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

6. is het ermee eens dat steunprogramma's die gefinancierd worden met publieke middelen op 
de meest kosteneffectieve wijze moeten worden uitgevoerd, zeker in tijden waarin de EU-
economie zich nog steeds aan het herstellen is van de ernstigste crisis in decennia;

7. is ingenomen met het feit dat het grote aantal lokale, regionale, nationale en Europese 
steunprogramma's momenteel in kaart wordt gebracht; is van mening dat hierbij tevens een 
analyse moet worden gemaakt van de doeltreffendheid van bestaande Europese 
steunprogramma's; is van mening dat deze exercitie op gezette tijden moet worden herhaald 
om als basis te kunnen dienen voor een benchmark- en scorebordsysteem;

8. verwacht voor het einde van 2012 specifieke voorstellen voor de rationalisering en 
coördinatie van de Europese steunprogramma's alsook voor de totstandbrenging van de best 
mogelijk synergieën voor het Europese mkb, waar mogelijk op basis van bestaande 
structuren en zonder nationale organisaties nodeloos concurrentie aan te doen;

PROMOTIE VAN EUROPESE CLUSTERS EN NETWERKEN

9. sluit zich aan bij het voorstel om de samenwerking tussen de uiteenlopende 
ondernemersorganisaties, kamers van koophandel en andere particuliere actoren met 
activiteiten in landen buiten de EU te verbeteren;

10. is van mening dat de oprichting van joint-ventures of andersoortige partnerschappen tussen 
of met kleine en middelgrote ondernemingen gestimuleerd moet worden als strategie voor de 
betreding van nieuwe markten, de ontwikkeling van directe investeringsprojecten in derde 
landen en deelname aan openbare aanbestedingen; verzoekt de Commissie om geld uit te 
trekken voor de bevordering van dergelijke transnationale samenwerkingsverbanden;

TOEKOMSTIGE STAPPEN

11. adviseert de Commissie om alle dimensies van internationalisering, te weten uitvoer en 
invoer, in ogenschouw te nemen; merkt op dat deze tweede dimensie onvoldoende aandacht 
krijgt in de mededeling;

12. pleit voor een rationeel gebruik van de begroting voor het COSME-programma en benadrukt 
in het bijzonder de noodzaak tot verdere verbetering van de toegang van het mkb tot 
financiering; pleit voor vereenvoudiging en stroomlijning van de uiteenlopende EU-
instrumenten ten behoeve van de toegang tot krediet of risicokapitaal, met name voor kleine 
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en middelgrote ondernemingen met internationaliseringsplannen;

13. wijst op het feit dat ondernemers over goede vaardigheden en een goede opleiding moeten 
beschikken om zich in het internationale bedrijfsleven te kunnen bolwerken; verzoekt de 
Commissie het programma "Erasmus voor jonge ondernemers" uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen en te bestuderen wat de mogelijkheden zijn voor een "Erasmus Mundus 
voor ondernemers" waarmee getalenteerde ondernemers ervaring kunnen opdoen in en 
kunnen netwerken met economische topregio's buiten de EU;

14. is ingenomen met het voorstel van de Commissie over de herziening van de Europese 
normalisatie; benadrukt de noodzaak tot een coherent systeem van internationale normen en 
vermindering van de barrières voor kleine en middelgrote ondernemingen die de 
internationale markt op willen;

15. benadrukt dat de internationalisering van het mkb staat of valt met een eenvoudig en 
doeltreffend stelsel van intellectuele eigendomsrechten; is van mening dat de intellectuele 
eigendomsrechten van het mkb doeltreffend beschermd moeten worden ter bevordering van 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën als grondslag voor diens internationale 
activiteiten;

2. Administratieve lasten

Regulering

16. is ingenomen met het feit dat de doelstellingen ten aanzien van de minimalisering van de 
administratieve lasten voor 2012 zijn gehaald; verzoekt de Commissie om nieuwe, 
ambitieuze doelstellingen voor te stellen overeenkomstig het "Denk eerst klein"-beginsel;

17. geeft blijk van zijn teleurstelling over het feit dat de Commissie de mkb-test zo zwak en 
onsamenhangend hanteert; benadrukt dat de mkb-test systematisch een vast onderdeel moet 
uitmaken van de effectbeoordeling; verzoekt de Commissie uiteen te zetten waarom er voor 
het pakket gegevensbescherming geen behoorlijke mkb-test is uitgevoerd;

18. acht het concept van automatische uitsluiting van micro-ondernemingen van alle 
wetgevingsvoorstellen inadequaat; pleit in plaats daarvan voor een microdimensie als 
integraal onderdeel van de mkb-test in het kader waarvan alle beschikbare opties 
systematisch geanalyseerd worden, bijvoorbeeld uitsluiting van de werkingssfeer of van 
individuele bepalingen, verlengde overgangsperiodes of een lichter regime;

19. pleit voor een doeltreffende omzetting van EU-wetgeving in het nationale recht; verzoekt de 
Commissie te overwegen om wetgeving vaker in de vorm van een verordening te gieten; 
verzoekt de Commissie te bestuderen in hoeverre het gebruik van de "checklist voor een 
goede omzetting van EU-wetgeving"1 verplicht kan worden gesteld;

20. roept de nationale regeringen op om net zoals bij de corporate-governancebeginselen een 
"pas toe of leg uit"-systeem toe te passen; is van mening dat regeringen bij toepassing van dit 
systeem zullen moeten verantwoorden waarom er bepaalde uitvoeringsbepalingen zijn 
toegevoegd bovenop die krachtens de EU-wetgeving;

21. betreurt dat slechts een klein aantal lidstaten een mkb-test in hun nationaal 
                                               
1 Zoals voorgesteld door de Groep op hoog niveau inzake administratieve lasten.
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besluitvormingsproces heeft opgenomen; verzoekt de Commissie om voorstellen te doen 
voor minimumvereisten ten aanzien van de systematische toepassing van mkb-tests op 
nationaal niveau;

22. pleit voor versterking van de rol van het Europees netwerk van mkb-gezanten bij de 
communicatie en coördinatie tussen de lidstaten en het nationale en Europese niveau bij de 
omzetting van wetgeving; is van mening dat mkb-gezanten onafhankelijk moeten zijn van 
ministeries of directoraten-generaal en dat zij zeer nauw betrokken moeten worden bij de 
procedures rond de mkb-test.

Definitie mkb

23. neemt nota van de huidige evaluatie van de definitie van mkb die reeds 99% van alle EU-
ondernemingen dekt; benadrukt dat wijzigingen aan de definitie moeten leiden tot een grotere 
flexibiliteit, verwijdering van obstakels voor groei (bijv. door overgangsperiodes te 
verlengen tot drie jaar), aanpassing van de maxima voor de omzet en de balanstotalen aan de 
economische ontwikkelingen, alsook tot specifiekere aandacht voor de verschillende 
subcategorieën;

24. is ingenomen met het voornemen om een aparte tussencategorie te creëren voor bedrijven tot 
1000 werknemers; benadrukt evenwel dat een dergelijke nieuwe categorie niet ten koste mag 
gaan van de doeltreffendheid van de definitie van mkb en slechts op een beperkt aantal 
terreinen zou moeten worden toegepast zoals toegang tot financiering voor O&O of voor 
internationaliseringsinitiatieven;

Andere maatregelen

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal is voor een zo gunstig mogelijk ondernemingsklimaat 
voor het mkb; betreurt dat deze op velerlei gebieden nog niet tot stand is gebracht, met name 
niet op digitaal gebied; verzoekt de Commissie om hard te werken aan de totstandbrenging 
van de digitale interne markt tegen 2015, om de lidstaten te dwingen de bestaande wetgeving 
toe te passen, alsook om daar waar er nog geen internemarktwetgeving is, nieuwe voorstellen 
te doen daartoe;

26. nodigt het Secretariaat-generaal van de Commissie uit om in samenwerking met ondernemers 
organisaties en andere belanghebbenden een jaarlijkse prijs in te stellen voor de Europees 
commissaris die het "Denk eerst klein"-beginsel het meest doeltreffend en succesvol heeft 
toegepast;

3. Het concurrentievermogen van de industrie en het mkb vergroten

27. is ingenomen met de Commissiemededeling over de versterking van het 
concurrentievermogen van de Europese industrie; betreurt evenwel het feit dat deze geen 
gewag maakt van het concept van de concurrentievermogentest en ook niet van de ex-post 
evaluatie van wetgeving met gevolgen voor de industrie; verzoekt de Commissie om 
regelmatig verslag uit te brengen over de vooruitgang op dit gebied;

28. is ingenomen met het feit dat de Commissie in uiteenlopende strategieën en mededelingen 
het belang van de maakindustrie onderkent voor duurzame groei en werkgelegenheid in de 
EU; wijst wederom op de noodzaak tot een geïntegreerd industriebeleid dat gebaseerd is op 
de beginselen van de socialemarkteconomie;
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29. is van mening dat de economische crisis uitsluitend te boven kan worden gekomen met goed 
ondernemerschap en groei van het mkb; acht het van groot belang dat het 
ondernemerspotentieel van jonge mensen, vrouwen en migranten wordt uitgebuit;

30. roept de lidstaten op om ambitieuze programma's op te stellen die stimuleren tot beter 
ondernemerschap; pleit voor maatregelen in het kader van dergelijke programma's ter 
verbetering van de toegang tot financiering, ter verlichting van de administratieve vereisten 
en ter uitbreiding van het "ondernemerschapsonderwijs"op scholen;

31. verzoekt de Commissie een routekaart op te stellen voor een concurrerende belastingheffing 
op het mkb in het kader waarvan de lidstaten worden aangemoedigd om hun belastingstelsel 
dusdanig aan te passen dat de niet-arbeidsgerelateerde loonkosten van jonge ondernemingen 
worden verlaagd en ze een groter deel van hun winst kunnen herinvesteren in de eigen 
bedrijfsvoering; stelt voor de routekaart te baseren op beste praktijken alsook om er 
pilootprojecten in op te nemen;

32. roept de Commissie en de lidstaten op om specifieke maatregelen te treffen ter bevordering 
van het sociale ondernemerschap in Europa, in het bijzonder middels verbetering van de 
toegang tot publieke en particuliere financiering en verbetering van de mobiliteit en 
erkenning van geschoolde arbeidskrachten;

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

INLEIDING

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de Europese Unie omvat ongeveer 23 miljoen 
ondernemingen, ofte wel 99% van het totale aantal ondernemingen.

Het midden- en kleinbedrijf heeft zo'n 75 miljoen mensen in dienst (70% van het totaal aantal 
arbeidsplaatsen in de EU). Bovendien was het mkb in de periode 2002-2010 goed voor 85% van 
de nieuwe banen in de EU. Dat toont genoeglijk aan hoe belangrijk het mkb wel niet is voor de 
Europese economie. Het betekent eveneens dat beleidsmakers moeten zoeken naar 
mogelijkheden om de dynamiek in de sector uit te buiten ten dienste van het de hele Europese 
samenleving. Alleen wanneer de EU erin slaagt het concurrentievermogen van het mkb te 
vergroten en tegelijkertijd maatregelen te treffen ter vermindering van de administratieve lasten 
voor het mkb, kan het potentieel van de Europese ondernemerswereld geheel tot bloei komen en 
de Europese economie opnieuw weer gaan groeien.

De industrie is van cruciaal belang voor de Europese economie. De Europese maakindustrie is 
goed voor 25% van de arbeidsplaatsen in de particuliere sector en voor 80% van de particuliere 
O&O-bestedingen.

De rapporteur beschouwt de Commissiedocumenten waarop dit verslag gebaseerd is, te weten 
het verslag over vermindering van de regeldruk voor het mkb en de twee 
Commissiemededelingen - de ene over de internationalisering van het mkb en de andere over het 
Europese concurrentievermogen1 - als positieve coherente stappen op weg naar herstel van de 
economische crisis van 2008. De INI wordt onderverdeeld in drie delen, waarbij elk deel apart 
betrekking heeft op een van voornoemde specifieke voorstellen van de Commissie.

HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE INDUSTRIE EN HET MKB 
VERGROTEN

Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de EU pas van de crisis herstellen kan als zij het 
concurrentievermogen van Europese ondernemingen van eender welke omvang weet te 
vergroten. Dat vraagt om een stimulerend klimaat voor nieuwe ideeën en startende 
ondernemingen. Dit klimaat is niet echt aanwezig in Europa, onder meer doordat het 
industriebeleid van de lidstaten sterk onderling verschilt. Er is dus dringend behoefte aan 
coherent en tussen de lidstaten gecoördineerd nationaal industriebeleid en aan een structurele 
wijziging van het Europees industrieel bestel. Alleen zo kan in aansluiting op de Europa 2020-
strategie duurzame groei worden gecreëerd en de economie met gezwinde spoed weer op gang 
worden gebracht.

De Commissiemededeling "Het industriebeleid: het concurrentievermogen versterken" is een 
nieuw initiatief in het kader waarvan het concurrentievermogen van de lidstaten een keer per jaar 
tegen het licht wordt gehouden en er ideeën worden aangedragen hoe de EU een steentje 
bijdragen kan. Doel is vast te stellen aan welke aandachtsgebieden er gewerkt moet worden om 
de Europa 2020-doelstellingen weer een stuk dichter binnen handbereik te brengen. Die 

                                               
1 Mededeling "Het industriebeleid: het concurrentievermogen versterken", mededeling "Kleine ondernemingen in 
een grote wereld - een nieuw partnerschap om KMO's te helpen kansen wereldwijd te benutten" en Verslag van de 
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement getiteld "Regeldruk voor het mkb verminderen - EU-regelgeving 
aanpassen aan de behoeften van micro-ondernemingen".
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aandachtsgebieden zijn als volgt: (1) structurele economische veranderingen; (2) het 
innovatievermogen van industriële sectoren; (3) duurzaamheid en efficiënt gebruik van 
hulpmiddelen; (4) het bedrijfsklimaat; (5) de interne markt; en (6) het midden- en kleinbedrijf.

De rapporteur is ingenomen met deze mededeling van de Commissie en verwelkomt het feit dat 
de cruciale rol van de maakindustrie voor duurzame groei en werkgelegenheid in de Europese 
Unie daarin onderkend wordt, net zoals in de Europa 2020-strategie en de mededeling over een 
geïntegreerd Europees industriebeleid. De rapporteur schaart zich achter de algehele strekking 
van de mededeling, maar had het op prijs gesteld indien het concept van de 
concurrentievermogentest en de ex-post evaluatie van wetgeving met gevolgen voor de industrie 
er beter in uit de verf was gekomen.

Volgens de rapporteur zou de EU moeten investeren in programma's waarmee het ondernemend 
potentieel van de Europese burgers als een reëel alternatief voor een vaste arbeidsbetrekking 
wordt aangesproken, met name onder jongeren, vrouwen en migranten. Alleen door met behulp 
van ad-hocprogramma's en prikkels als mkb-vriendelijke belastingsregels en fiscale voordelen de 
ondernemingsgeest in de EU te stimuleren en meer mensen aan te trekken tot de wereld van het 
ondernemen, kunnen mensen over de angst voor mislukking heen geholpen worden en vinden zij 
de moed om hun eigen bedrijf op te starten of uit te breiden. Dat zou dan onontkoombaar tot 
nieuwe banen, meer innovatie en grotere ondernemingsgroei leiden, zowel in de industrie, de 
dienstensector als de sociale dienstverlening. Dát is wat Europa nodig heeft.

KLEINE ONDERNEMINGEN IN EEN GROTE WERELD

Slechts 25% van het Europese mkb is internationaal actief op de interne markt en slechts 13% is 
internationaal actief buiten de EU. Aangezien de EU nieuwe bronnen van groei dient aan te 
boren om haar burgers werk en welstand te kunnen bieden, dient zij het mkb aan te moedigen om 
de internationale markt op te gaan. De mogelijkheden voor ondernemingsgroei buiten de EU zijn 
met name in de nieuwe opkomende landen legio. Dit gezegd hebbende mag gezien het grote 
aantal kleine bedrijven dat zeer lokaal actief is, het onbenutte internationale potentieel van het 
mkb nu ook weer niet worden overdreven.

De ontelbare obstakels die het mkb op weg naar de wereldwijde markten tegenkomt, zijn een van 
de belangrijkste redenen waarom zoveel kleine en middelgrote ondernemingen niet buiten de 
EU-grenzen proberen expansie te genereren. Zij lopen onder meer aan tegen ingewikkelde 
douaneregelgeving, onduidelijke technische voorschriften en normen, onvoldoende toegang tot 
marktinformatie en problemen bij het vinden van potentiële klanten en de juiste zakenpartners.

Ondersteuning van de bedrijvigheid van het mkb buiten de EU vormt daarom een belangrijk 
onderdeel van de algemene strategie van de Unie ter bevordering van het concurrentievermogen, 
waarvan de hoofdlijnen uiteengezet zijn in de Europa 2020-vlaggenschipmededeling over een
geïntegreerd industriebeleid en de geëvalueerde "Small Business Act" voor Europa. Met de 
Commissiemededeling wordt beoogd een nieuwe strategie uit te stippelen waarmee het mkb 
even actief wordt op markten buiten de EU.

De rapporteur is het eens met de structuur van de strategie zoals neergelegd in het voorstel van 
de Commissie alsook met het leeuwendeel van de in de mededeling uiteengezette maatregelen, 
maar vindt dat de Commissie beide dimensies van internationalisering, te weten uitvoer en 
invoer, in ogenschouw zou moeten nemen en dat deze tweede dimensie onvoldoende aandacht 
krijgt in de mededeling.
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De rapporteur is met name voorstander van verbreding van de werkingssfeer van het Enterprise 
Europe Network (EEN) en een intensiever gebruik ervan. Ook acht hij het meertalige 
internetportaal dat specifieke informatie zou moeten verschaffen over de belangrijkste te 
bewerken markten alsook nadere gegevens over de uiteenlopende beschikbare ondersteunende 
diensten, een goede zaak. De rapporteur acht het echter wel van groot belang dat de Europese en 
nationale instrumenten goed worden gecoördineerd opdat ze elkaar niet overlappen. Het is nu 
namelijk meer dan ooit belangrijk dat er zuinig met overheidsgeld wordt omgesprongen.

De rapporteur is dan ook ingenomen met het voorstel van de Commissie om het grote aantal 
lokale, regionale, nationale en Europese steunprogramma's in kaart te brengen. Hij is evenwel 
van mening dat deze exercitie alleen doeltreffend kan zijn als deze verder gaat dan een loutere 
inventarisatie en er tevens een analyse wordt gemaakt van de doeltreffendheid van de bestaande 
steunprogramma's.

Twee belangrijke elementen van de strategie die nadere uitwerking behoeven, zijn de 
informatieverstrekking aan het mkb en mogelijke synergieën binnen het mkb. Alleen dan kan de 
EU de activiteiten van het Europese mkb op de wereldmarkt helpen uitbreiden. Om die reden is 
de rapporteur ingenomen met het idee om de huidige samenwerking en partnerschappen tussen 
kleine en middelgrote ondernemingen en andere partners te versterken en er nieuwe vormen aan 
toe te voegen.

De rapporteur wil de Commissie vragen om programma's als "Erasmus voor jonge ondernemers" 
voort te zetten en verder uit te diepen, alsook om te kijken naar mogelijkheden voor een nieuw 
programma in het kader waarvan getalenteerde ondernemers ervaring kunnen opdoen in 
economische topregio's buiten de EU.

ADMINISTRATIEVE LASTEN

In 2007 nam de Commissie het belangrijke initiatief om de EU-wetgeving te vereenvoudigen ten 
einde tegen 2012 de administratieve lasten voor bedrijven met 25% te verminderen. Dit initiatief 
is zeer succesvol ter hand genomen; de uiteindelijke vermindering van de administratieve lasten 
bedroeg 33% en lag daarmee beduidend hoger dan de doelstelling van 25%.

In 2011 heeft de Commissie na een voorstel daartoe van Commissievoorzitter Barroso, dat in 
juni 2011 door de Europese Raad warm werd ontvangen, een nieuwe doorlichting van het EU-
acquis opgestart ter toepassing van het "denk eerst klein"-beginsel, alsook om na te gaan waar er 
nog vrijstellingen of lastenverminderingen voor het mkb mogelijk zijn en voor micro-
ondernemingen in het bijzonder. De rapporteur verzoekt de Commissie om nieuwe en ambitieuze 
reductiedoelstellingen voor te stellen.

Hij benadrukte in dat verband het belang van het "denk eerst klein"-beginsel en de noodzaak tot 
concrete maatregelen ter vermindering van de regeldruk voor het mkb en micro-ondernemingen 
in het bijzonder. Wat deze laatste categorie ondernemingen betreft, stelt hij voor om er een 
speciale dimensie voor te creëren als integraal onderdeel van de mkb-test. Het concept van 
automatische uitsluiting van micro-ondernemingen acht de rapporteur inadequaat. In meer 
algemene termen is hij van mening dat de huidige evaluatie van de definitie van mkb niet leiden 
mag tot grote wijzigingen daaraan (zeker niet ten aanzien van de aantallen werknemers voor de 
verschillende categorieën). Wijzigingen die wel worden aangebracht, dienen te leiden tot grotere 
flexibiliteit en de verwijdering van obstakels voor groei. Bovendien moet worden geconstateerd 
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dat de mkb-test die an sich een goed idee is, in de praktijk niet erg doeltreffend is gebleken 
omdat de Commissie deze niet consequent toepast. Bovendien heeft slechts een klein aantal 
lidstaten de test in hun nationale besluitvormingsproces geïntegreerd. De rapporteur is dan ook 
van mening dat er minimale vereisten gesteld moeten worden aan de systematische toepassing 
van de mkb-test door de lidstaten.

CONCLUSIE

De drie Commissiedocumenten zijn bij elkaar een belangrijke stap op weg naar een meer 
coherent en beter gecoördineerd Europees mkb-beleid. Ze gaan namelijk in op de uiteenlopende 
problemen die het mkb verhinderen om zijn volledige potentieel te ontplooien. De Commissie is 
bevoegd de lidstaten aanwijzingen te geven op dit vlak en dient op te treden als "Europese 
coördinator". De rapporteur is al met al van mening dat de Commissie de juiste weg is 
ingeslagen, maar hoopt eveneens dat de nieuwe strategieën zo snel mogelijk ten uitvoer zullen 
worden gebracht. Het Europese herstel is namelijk te traag en het mkb staat te springen om 
ondersteuning van de EU.


