
PA\1207963NL.docx PE653.852v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie cultuur en onderwijs

2020/0000(INI)

18.6.2020

ONTWERPADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s
(2020/0000(INI))

Rapporteur voor advies: Victor Negrescu



PE653.852v01-00 2/3 PA\1207963NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1207963NL.docx 3/3 PE653.852v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreep het feit dat de COVID-19-crisis een ongekende sociaal-economische impact 
heeft gehad op kmo’s, met name in de culturele en de creatieve sector, onderwijs, jeugd, 
sport en media; verzoekt de Commissie haar kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa te herzien en ervoor te zorgen dat de middelen die aan Europese kmo’s worden 
toegewezen, in alle lidstaten ruim en gemakkelijk toegankelijk zijn, en deze sectoren 
bereiken om ze in staat te stellen de huidige uitdagingen aan te pakken en een hoog niveau 
van werkgelegenheid te handhaven;

2. wijst er nogmaals op dat toegankelijke financiering voor kmo’s in heel Europa belangrijk 
is, met name in de culturele, creatieve, onderwijs-, jeugd-, media- en sportsector; verzoekt 
de Commissie de toegankelijkheid van de financiering te vergroten, met name in het 
komende InvestEU-programma, en gelijke financiële kansen te bieden in alle 
EU-lidstaten; 

3. betreurt het gebrek aan ambitie dat blijkt uit het herziene voorstel voor het volgende MFK 
en het gebrek aan specifieke financiële steun voor de genoemde sectoren in het nieuwe 
herstelplan; dringt er in verband hiermee bij de Commissie en de lidstaten op aan de 
begroting van het Creatief Europa-programma, het Erasmus+-programma en het 
Europees Solidariteitskorps te verhogen; 

4. onderstreept het feit dat bijkomende investeringen nodig zijn in de digitalisering van 
Europese kmo’s in alle sectoren, alsmede in vaardigheden, met name digitale en 
ondernemersvaardigheden; vraagt een Europees initiatief voor 
ondernemerschapsonderwijs om de volgende generatie Europese kmo’s voor te bereiden 
en om bestaande kmo’s te begeleiden en te ondersteunen bij de aanpassing aan de huidige 
uitdagingen; wijst er nogmaals op dat uitwisselingen voor stagiairs en ondernemers in het 
kader van Erasmus+ belangrijk zijn en dringt aan op meer van dit soort initiatieven 
waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe formaten en instrumenten;


