
RE\935183NL.doc PE510.647v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Zittingsdocument

13.5.2013 B7-0000/2013

ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B7-0000/2013 en 
B7-0000/2013

ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement

over het Actieplan ondernemerschap 2020 – De ondernemingsgeest in Europa 
nieuw leven inblazen
(2013/2532(RSP))

Paul Rübig
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie



PE510.647v01-00 2/4 RE\935183NL.doc

NL

B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over het Actieplan ondernemerschap 2020 – De 
ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen
(2013/2532(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de vragen aan de Raad en de Commissie over het Actieplan ondernemerschap 2020 
– De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen ((O-0000/2013 – B7 
0000/2013),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

I. Ondernemerschap en opleiding voor ondernemers

1. herinnert eraan dat economische en voor het ondernemerschap noodzakelijke 
bekwaamheden en vaardigheden essentiële capaciteiten vormen op het gebied van een 
leven lang leren, en dat er gezien de geringe economische groei en de hoge 
werkloosheidscijfers, vooral onder jonge mensen, behoefte is aan krachtige maatregelen 
op de korte en middellange termijn om het ondernemerschap te ondersteunen;

2. erkent dat de bevoegdheid voor economische en op ondernemerschap gerichte opleidingen 
bij de lidstaten ligt; is van mening dat initiatieven van de EU de lidstaten bij het 
uitoefenen van deze bevoegdheden op zinvolle wijze zouden kunnen en moeten 
ondersteunen;

3. is verontrust over het feit dat steeds minder EU-burgers overwegen voor zichzelf te 
beginnen; is van oordeel dat de EU en de lidstaten concrete doelstellingen moeten 
ontwikkelen om het ondernemerschap als alternatief voor loondienst weer aantrekkelijker 
te maken;

4. is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde maatregelen en initiatieven ten 
behoeve van de opleiding van ondernemers en roept de lidstaten op deze met spoed om te 
zetten;

5. beschouwt het netwerk van de mkb-gezanten als centraal forum voor de uitwisseling van 
optimale methodes en de beoordeling van vooruitgang bij de omzetting;

6. is ingenomen met de geplande invoering van de jongerengarantie en de bereidheid om 
hiervoor voldoende financiële middelen uit te trekken; onderstreept de betekenis van de 
geplande maatregelen voor de bevordering van het ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks een 
meeneem-effect hebben;

7. roept de Commissie en de lidstaten op om het Erasmus-programma voor jonge 
ondernemers nog verder te ontwikkelen en het aantal nationale contactpunten waar nodig 
uit te breiden; stelt voor om vaker gebruik te maken van de structuren van de Enterprise 
Europe Networks; acht een streefdoel van 10 000 uitwisselingen per jaar noodzakelijk; 
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8. stelt voor dat de lidstaten voor kortetermijnmaatregelen, zoals steun en advies bij het 
oprichten van een eigen bedrijf, ook middelen uit het globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen;

9. stelt voor de bestaande en toekomstige instrumenten ter bevordering van het 
ondernemerschap in sterkere mate onderling te koppelen, bijvoorbeeld het Europees 
Sociaal Fonds, het globaliseringsfonds, de jongerengarantie en Erasmus voor jonge 
ondernemers, teneinde op nationaal en lokaal niveau stimulansen en synergie te creëren;

10. verwacht dat de komende Commissie de bevordering van het ondernemerschap en de 
opleiding voor ondernemers voor zover het onder haar bevoegdheden valt tot een van de 
hoofdthema’s verklaart en een Europees partnerschap in het leven roept waarin de 
vooruitgang in de lidstaten kan worden gemeten, onder meer aan de hand van de volgende 
criteria:

a. omvang van de voor de bevordering van de opleiding voor ondernemers opgevraagde 
middelen uit de structuurfondsen,  

b. aantal personen dat deelneemt aan maatregelen ten behoeve van ondernemers in het 
kader van de jongerengarantie,

c. aantal personen dat van plan is een eigen bedrijf op te richten;

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich ertoe te verplichten om tot 2015 nationale strategieën 
vast te stellen waarmee opleiding voor ondernemers in het onderwijsprogramma (lager en 
middelbaar onderwijs, beroeps- en universitaire opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt geïntegreerd; onderstreept de betekenis van praktijkgerichte 
en interactieve elementen in de economische en op ondernemerschap gerichte opleiding;

12. raadt aan, bij het Europees instituut voor innovatie en technologie tot 2018 een eigen 
kennis- en innovatiegemeenschap (KIC) "ondernemingscultuur en opleiding van 
ondernemers” in te richten, om innoverende concepten voor de op ondernemerschap 
gerichte opleiding van jongs af aan te ontwikkelen, evenals stimulansen voor 
ondernemingen om zich op dit terrein in grotere mate in te zetten;

II. Ondernemingsklimaat en randvoorwaarden

13. is ingenomen met de door de Commissie voor deze actiepijler voorgestelde maatregelen 
en herinnert aan besluiten dienaangaande van het Europees Parlement in de resoluties 
“Midden- en kleinbedrijf (mkb): concurrentievermogen en zakelijke kansen” van 23 
oktober 2012 en “Verbetering van de toegang tot financiering voor kmo's” van 5 februari 
2013; 

14. is ingenomen met het streven van de Commissie om de belastingvoorwaarden bij de 
overdracht van ondernemingen te verbeteren; acht het noodzakelijk om de fiscale 
behandeling van innoverende financieringsvormen zoals groepsfinanciering of business 
angel-financiering te verbeteren;

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen ter vermindering van de administratieve lasten als 
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aanvulling op de beginselen van de Small Business Act; betreurt het dat bepaalde 
belangrijke initiatieven in het actieplan niet aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld 
maatregelen voor het uitvoeren van de kmo-test op nationaal niveau of betreffende de 
toekomstige werkzaamheden van de groep op hoog niveau ter vermindering van 
administratieve lasten; dringt erop aan dat de mkb-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de Commissie coördineren;

16. onderstreept de betekenis van de vrije beroepen voor het ondernemerschap in Europa; is 
ingenomen met de aankondiging van de Commissie dat er een werkgroep zal worden 
opgericht die de bijzondere kenmerken en behoeften van de vrije beroepen onderzoekt; 
stelt voor om een Europees handvest van de vrije beroepen te ontwikkelen;

17. dringt aan op een drastische verhoging van de in het meerjarig financieel kader (MFK) 
voorziene middelen voor het COSME-programma, met name bij de financiële 
instrumenten;  wenst dat de programma's voor microfinanciering (bijvoorbeeld Progress 
en JASMINE) in het MFK worden voortgezet;

18. benadrukt dat de invoering van flexibele financieringsalternatieven van het allergrootste 
belang is voor de oprichting van nieuwe bedrijven; onderstreept dat fiscale discriminatie 
van eigen kapitaal en vreemd kapitaal moet worden afgeschaft en dat er een 
participatievrijstelling zou moeten worden ingevoerd;

III. (Vrouwelijke) ondernemers als voorbeeld, bereiken van specifieke doelgroepen

19. steunt de invoering van een Europese dag van het ondernemerschap, die vooral gericht 
zou moeten zijn op de media en zou moeten herinneren aan succesverhalen op het gebied 
van ondernemerschap in de EU, zowel in economisch als in sociaal opzicht;

20. wijst op het grote potentieel van vrouwen als ondernemers en roept de Commissie op 
betrouwbare gegevens te presenteren om de bestaande wetgeving beter te kunnen 
evalueren en eventuele hindernissen voor vrouwelijke ondernemers beter uit de weg te 
kunnen ruimen;

21. onderstreept dat de ontbrekende erkenning van buitenlandse onderwijs- en 
beroepsdiploma’s een belangrijke belemmering vormt voor migranten die een bedrijf 
willen oprichten; dringt dan ook aan op een snel akkoord bij de richtlijn inzake erkenning 
van beroepen;

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


