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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement betreffende het "Top Ten"-overleg en de 
vermindering van de EU-regeldruk voor het mkb 

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-ondernemingen (kmo's)1,

– 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 met als titel "Evaluatie van 
de 'Small Business Act' voor Europa" (COM(2011)0078),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010, met als titel "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) van 30 november 2011 (COM(2011)0834),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 14 en 15 maart 2013 en de conclusies van 
de Raad Concurrentievermogen van 26 en 27 september 2013,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie – Slimme regelgeving voor 
kmo's: monitoring en raadpleging (SWD(2013)60),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de follow-up 
van de Commissie van de "top 10"-raadpleging over EU-regels voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (COM(2013)446 final),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio over Slimme 
Regelgeving – inspelen op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen (COM 
(2013)122 final) en het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie 
inzake de controle en raadpleging over slimme regelgeving voor het mkb (SWD(2913)60 
final),

                                               
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
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– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het 
programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit): resultaten en volgende 
stappen (COM(2013) 685 final),

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 getiteld "Midden- en kleinbedrijf (mkb): 
concurrentievermogen en zakelijke kansen1,

– gezien artikel 115 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de versterking van het concurrentievermogen van het mkb een 
horizontale inspanning vergt die diverse beleidsterreinen overspant;

B. overwegende dat mkb'ers onevenredig veel hinder ondervinden van onnodige 
administratieve en regelgevingsvoorschriften doordat hun capaciteiten beperkt zijn, en 
overwegende dat de wetgevers van de Europese Unie zich daarom hebben gecommitteerd 
aan het "denk eerst klein"-principe;

C. overwegende dat een Eurobarometer-enquête heeft uitgewezen dat 74% van de 
Europeanen van mening zijn dat de EU teveel administratieve rompslomp genereert;

D. overwegende dat bijna een derde van de administratieve lasten in verband met EU-
wetgeving in de eerste plaats het gevolg is van een onevenredige en ondoeltreffende 
omzetting in nationale wetgeving, hetgeen betekent dat er tot 40 miljard euro bespaard 
zou kunnen worden indien de lidstaten de EU-wetgeving efficiënter zouden omzetten;

E. overwegende dat het Parlement bij een aantal gelegenheden, bv. in zijn resolutie van 23 
oktober 2012, heeft verklaard dat vereenvoudiging van de EU-regelgeving niet ten koste 
mag gaan van de fundamentele EU-voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk, de grondrechten van de werknemers in de EU of de grondbeginselen van de EU-
milieuwetgeving;

F. overwegende dat de in de mededeling van de Commissie als "Top Ten" aangemerkte 
wetgevingsmaatregelen bij het verschijnen van de mededeling voor het merendeel al op 
komst waren, en dat een deel van de wetgevingsvoorstellen ten tijde van het "Top Ten"-
overleg al was gepresenteerd en dat sommige daarvan inmiddels reeds zijn afgerond;

G. overwegende dat in deze resolutie niet nader zal worden ingegaan op individuele 
vervolgacties – aangezien dit op diverse latere tijdstippen zal gebeuren – maar dat deze 
resolutie zich vooral zal concentreren op de door de Commissie gevolgde werkmethode;

1. is ingenomen met het "Top Ten"-initiatief van de Commissie, dat onderdeel uitmaakt van 
het Refit-programma en neemt ter kennis dat het hier geen eenmalige exercitie betreft, 
maar dat het moet uitgroeien tot een regulier onderdeel van een doorlopende 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0387.
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screeningsprocedure; onderstreept evenwel dat de "Top Ten"-formule niet in de plaats 
mag treden van een systematische, horizontale beleidsstrategie die erop gericht is de 
administratieve lastendruk als gevolg van EU-regelgeving tot een minimum te beperken, 
maar moet worden beschouwd als een exercitie met voorbeeldwerking;

2. is in dit verband ook ingenomen met de toezegging van de Commissie om slimme 
regelgeving te verheffen tot een integraal onderdeel van de besluitvormingscyclus en Refit 
specifiek te beschouwen als een doorlopend programma dat jaarlijks zal worden 
geactualiseerd; 

3. verzoekt de Commissie zich harder in te spannen om te bewerkstelligen dat met name 
innovatiegerichte mkb-bedrijven beter kunnen gedijen dankzij een vereenvoudigde 
regelgeving en minder administratieve lastendruk op alle beleidsterreinen, maar vooral in 
de sector maakindustrie en de interne digitale en dienstenmarkten;

4. is verheugd over het feit dat de Commissie heeft toegezegd het mkb-scorebord voortaan te 
zullen integreren in een jaarlijks op te maken Refit-scorebord; beschouwt dit als een stap 
in de goede richting, voor zover de mkb-behoeften daardoor verder in het bredere proces 
van vereenvoudiging van de regelgeving worden ingebed; benadrukt echter dat dit 
integratieproces onder geen beding tot gevolg mag hebben dat de Commissie in haar 
beleid minder specifieke aandacht zou gaan besteden aan het midden- en kleinbedrijf;

5. onderstreept dat het jaarlijks op te maken scorebord de mogelijkheid moet bieden om de 
vooruitgang van het wetgevings- en implementatieproces op EU- en nationaal niveau 
effectief te traceren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de mkb-dimensie; 
is van mening dat dit scorebord mkb-bedrijven zal helpen de kosten van de 
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit EU- en nationale wetgeving correct in te 
schatten en de mogelijkheid zal bieden de situatie beter te volgen, zodat mkb-bedrijven 
voortaan gemakkelijker op een constructieve manier kunnen deelnemen aan het overleg;

6. wijst er echter wel op dat de ontwikkelingen achteraf beter kunnen worden beoordeeld 
indien de vooraf uitgevoerde evaluaties correct worden uitgevoerd; roept de volgende 
Europese Commissie er derhalve toe op een debat te organiseren over de introductie van 
een nieuwe effectbeoordelingscultuur bij de Europese instellingen, waarbij speciaal 
aandacht moet worden besteed aan mkb-bedrijven en zelfstandigen; is van mening dat bij 
een dergelijke hervorming bijvoorbeeld meer onafhankelijkheid en bevoegdheden zouden 
moeten worden toebedeeld aan de Effectbeoordelingsraad; pleit er daarnaast voor dat het 
Parlement meer gebruik maakt van zijn effectbeoordelings- en mkb-testfaciliteiten, met 
name voordat het substantiële wijzigingen aanbrengt in de voorstellen van de Commissie;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten een webapplicatie te ontwikkelen met behulp 
waarvan de administratie kan aangeven of en in welke mate nieuw te introduceren 
wetgeving van invloed zal zijn op mkb-bedrijven, naar het voorbeeld van de Duitse 
Mittelstandsmonitor, die door middel van een eenvoudig verkeerslichtsysteem aangeeft of 
mkb-bedrijven zeer waarschijnlijk (rood), waarschijnlijk (geel) of niet (groen) gevolgen 
zullen ondervinden van toekomstige wetgeving;

8. is ingenomen met het door de Raad in zijn conclusies van 14 en 15 maart 2013 
geformuleerde verzoek om verdere maatregelen te treffen ter vermindering van de totale 
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regeldruk op zowel EU- als nationaal niveau; 

9. betreurt dat het mkb er nog niet in geslaagd is gebruik te maken van het potentieel van de 
interne markt en wijst erop dat slechts 25% van de mkb-bedrijven in de EU27 producten 
exporteert;. verzoekt de Commissie en de lidstaten samen te werken om onnodige 
grensoverschrijdende hinderpalen waarmee mkb-bedrijven zich geconfronteerd zien op te 
ruimen en om meer werk te maken van de harmonisatie van de regelgeving tussen de 
lidstaten; onderstreept de noodzaak om op de in december 2013 te houden negende 
ministersconferentie overeenstemming te bereiken over de Ontwikkelingsagenda van 
Doha, waarbij speciaal het accent moet liggen op handelsversoepelingen ten behoeve van 
het mkb; verwelkomt in dit verband het voornemen van de Commissie om de invoering 
van een gestandaardiseerde btw-aangifte voor te stellen;

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-niveau ontwikkelde programma's Refit en Top Ten 
over te nemen en ervoor te zorgen dat de regeldruk voor kleine en middelgrote bedrijven 
ook op nationaal niveau wordt verlicht;  wijst er voorts met nadruk op dat de lidstaten 
bijzonder effectief kunnen zijn bij het verminderen van de administratieve rompslomp 
voor mkb-bedrijven door overregulering op nationaal niveau te vermijden bij de omzetting 
van Europese richtlijnen in nationale wetgeving; dringt er bij de lidstaten op aan gebruik 
te maken van de optie om de regulering voor mkb-bedrijven te milderen op terreinen waar 
de EU-wetgving daartoe de mogelijkheid biedt, zoals op het gebied van de voorlichting en 
raadpleging van werknemers, voedselhygiëne, afval, milieubeheer en jaarrekeningen;

11. herinnert aan zijn standpunt inzake algemene mkb-vrijstellingen van de EU-wetgeving, 
zoals geformuleerd in zijn resolutie van 23 oktober 2012, volgens hetwelk vrijstellingen 
alleen mogen worden toegestaan wanneer aan de hand van adequate mkb-tests per geval 
kan worden aangetoond dat aan de specifieke behoeften van mkb'ers niet kan worden 
voldaan met behulp van aangepaste oplossingen of lichtere regulering; benadrukt dat 
algemene mkb-vrijstellingen vaak het risico in zich bergen dat op de mkb-sector een 
lappendeken van nationale wetten van toepassing kan zijn, waardoor fragmentatie in de 
hand wordt gewerkt en de toegang voor mkb'ers tot de interne markt wordt belemmerd;

12. constateert met voldoening dat de Commissie het mandaat van de Groep op hoog niveau 
inzake administratieve lasten (HLGAB) tot oktober 2014 heeft verlengd, zoals door het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 23 oktober 2012 was gevraagd en zoals was 
voorzien in het COSME-programma;

13. beschouwt het Top Ten-overleg als een nuttige exercitie en ziet het resultaat van het 
overleg als een belangrijk signaal van de zijde van de mkb-bedrijven en de organisaties 
die hen vertegenwoordigen; verzoekt de Commissie deze exercitie op regelmatige basis 
voort te zetten met behulp van de Eurobarometer; wijst er echter op dat er sprake is van 
een substantieel onevenwicht in de geografische spreiding van de reacties op het Top Ten-
overleg; verzoekt de Commissie een ex-postevaluatie op te maken van de motieven die 
achter dit onevenwicht schuilgaan om te kunnen garanderen dat de verzamelde informatie 
niet wordt vertekend door een gebrek aan besef of andere factoren die een verkeerd licht 
zouden kunnen hebben geworpen op de verzamelde feedback;

14. verwacht van de volgende Commissie dat zij ervoor zorgt dat de verantwoordelijkheid 
voor "slimme regelgeving" onder de bevoegdheden van het kabinet van de voorzitter blijft 
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ressorteren en spoort haar ertoe aan de mkb-gezanten een gewichtiger rol toe te bedelen;

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


