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steun aan kleine ondernemingen

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster verklaart dat ze sinds 1988, samen met haar echtgenoot, een micro-onderneming leidt 
die metalen vormen produceert voor het vervaardigen van plastic producten. Ze betoogt dat 
Portugal sinds 1990 een groter marktaandeel verworven heeft, terwijl tot dan toe Duitsland en 
Frankrijk het grootste aandeel hadden in deze sector, en dat dit problemen heeft opgeleverd voor 
deze laatste twee lidstaten, die hun marktaandeel aanzienlijk hebben zien teruglopen. Volgens 
indienster heeft deze situatie zich nog verder verslechterd doordat het in de Europese Unie 
inmiddels toegestaan is dit type producten uit China te importeren. Daardoor bevindt haar bedrijf 
zich momenteel in uiterst moeilijke economische omstandigheden. Indienster vraagt of de 
Europese Unie over middelen beschikt om kleine ondernemingen zoals die van haar te steunen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011

De Commissie erkent de cruciale rol die kleine en middelgrote bedrijven in de Europese 
economie spelen en is zich er terdege van bewust dat zij zwaar zijn getroffen door de financiële 
en economische crisis. Volgens recente schattingen zijn er in het midden- en kleinbedrijf in 
2008-2010 circa 3,5 miljoen banen verloren gegaan. 

Om deze reden heeft de Commissie de kleine en middelgrote bedrijven een centrale plaats 
gegeven in haar beleid. In de evaluatie van de in februari 2011 aangenomen Small Business Act 
(SBA) voor Europa wordt een uitgebreid pakket maatregelen omlijnd die zowel door de lidstaten 
als de Commissie ten uitvoer worden gelegd om de kleine en middelgrote bedrijven te helpen de 
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crisis te overwinnen. Deze acties zijn gericht op drie prioriteitsgebieden die door de Commissie 
in overleg met de lidstaten en de belanghebbenden in het mkb zijn aangewezen: verbetering van 
de toegang tot financiering voor het mkb, vereenvoudiging van het regelgevingskader ("Denk 
eerst klein"-beginsel) en verbetering van de toegang van het mkb tot de markten. De lidstaten 
hebben opnieuw aangegeven zich politiek in te zetten voor de tenuitvoerlegging van de 
geactualiseerde SBA en in lijn daarmee initiatieven ten gunste van het mkb te zullen lanceren 
tijdens de bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen van mei.

De Commissie heeft specifieke acties ondernomen ter verbetering van de nog steeds moeilijke 
toegang van het mkb tot financiering. Over het algemeen zijn kleine en middelgrote Europese 
bedrijven afhankelijker van bankkredieten dan hun tegenhangers in sommige andere 
economieën. Daarom is het van cruciaal belang dat banken hun normale rol van 
liquiditeitsverstrekker en steunpilaar van de investeringen in de reële economie weer gaan 
vervullen. Eveneens is het van belang de aandelenmarkten voor startende en kleine innovatieve 
ondernemingen verder te ondersteunen en te ontwikkelen. Om de marktsituatie te monitoren en 
nieuwe initiatieven ter verbetering van de toegang van het mkb tot financiering te bevorderen, 
heeft de Commissie, op verzoek van vicevoorzitter Antonio Tajani, een permanent 'SME Finance 
Forum' opgezet waarin vertegenwoordigers van de financiële sector en bedrijfsorganisaties 
verenigd zijn. 

Financieringsprogramma's van de EU nemen doorgaans niet de vorm aan van directe financiële 
steunverlening door de Commissie aan particulieren of ondernemingen. In plaats daarvan wordt 
de steun gewoonlijk via locale, regionale of nationale autoriteiten verleend en via 
gerenommeerde financiële intermediairs zoals banken en soms durfkapitaalverstrekkers. 

In Frankrijk worden via Socama, Siagi, Adie en Crédit Coopératif aan kleine bedrijven garanties 
en microkredieten verstrekt die worden gedekt door EU-middelen uit het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (KCI). Op de volgende website vindt u meer informatie en 
contactgegevens voor Frankrijk: http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm.

Het cohesiebeleid speelt een belangrijke rol bij het herstellen van het vertrouwen in de reële 
economie door steun te bieden voor investeringen in de productiecapaciteit van bedrijven en in 
de duurzaamheid van het mkb op de middellange termijn. Uit middelen van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt deels het regionaal operationeel programma voor 
de regio Midi-Pyrénées voor de periode 2007-2013 gefinancierd. Dit programma heeft twee 
prioriteiten, te weten: 1) versterking van de onderzoekscapaciteit van concurrentiepolen (totale 
investering 250 miljoen euro); 2) ontwikkeling van het concurrentievermogen van bedrijven 
(totale investering 454 miljoen euro), beide gericht op het versterken van het 
concurrentievermogen van het mkb.

Uit middelen van het Europees Sociaal Fonds wordt het om- en bijscholen van werkenden en 
werklozen gesubsidieerd en wordt steun verleend om werkenden en bedrijven te helpen zich aan 
te passen aan verandering en herstructurering, op voorwaarde dat de communautaire regels voor 
staatssteun worden nageleefd. Dergelijke steun wordt verstrekt via operationele programma’s die 
op regionaal en nationaal niveau worden beheerd. 

Als kleine of middelgrote bedrijven in een situatie komen te verkeren waarin personeel moet 
worden ontslagen, kan het betreffende land (in dit geval Frankrijk) een financieringsaanvraag 
indienen bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Het fonds biedt 
ondersteuning aan werknemers die zijn ontslagen als gevolg van de globalisering (bijv. vanwege 
een substantiële toename van de invoer van buiten de EU) of de mondiale financiële en 
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economische crisis. Het EFG1 kan worden ingeschakeld wanneer er binnen een periode van 
negen maanden in bedrijven die in dezelfde economische sector en in één of twee aangrenzende 
NUTS II-regio's actief zijn, 500 of meer ontslagen zijn gevallen. 

Conclusie

Het is voor de Commissie niet mogelijk om op ad hoc-basis rechtstreeks in de zaak van 
indienster te interveniëren. Via EU-programma’s kan echter lokale ondersteuning worden 
verleend.

De Commissie adviseert indienster contact op te nemen met het lokale steunpunt van het 
Enterprise Europe Network om meer informatie te verkrijgen over steunmogelijkheden in het 
kader van de EU-programma's: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/about/branches/FR/.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van 
een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.


