
AD\1213052NL.docx PE653.907v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2020/2131(INI)

6.10.2020

ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s
(2020/2131(INI))

Rapporteur voor advies: Atidzhe Alieva-Veli



PE653.907v02-00 2/13 AD\1213052NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1213052NL.docx 3/13 PE653.907v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) worden gedefinieerd in de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 
(C(2003)1422);

B. overwegende dat 99 % van alle Europese ondernemingen kmo’s zijn; overwegende dat 
kmo’s goed zijn voor 50 % van het bbp van de EU en werk bieden aan zo’n 100 miljoen 
mensen1, hetgeen neerkomt op twee derde van alle banen in de particuliere sector, en 
daarmee de ruggengraat van de Europese economie vormen en belangrijke spelers zijn 
voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van gebieden en voor het ontwikkelen van 
strategische industriële ecosystemen;

C. overwegende dat kmo’s werk bieden aan twee op de drie mensen binnen de werkende 
bevolking, in regio’s en sectoren opleidingen aanbieden (waaronder aan laaggeschoolde 
werknemers), en bijdragen aan maatschappelijk welzijn, waaronder in afgelegen en 
plattelandsgebieden2;

D. overwegende dat Europese kmo’s - ondanks ondersteuning van de EU en haar lidstaten 
- een enorme investeringsachterstand hebben, naar schatting tussen 20 en 35 miljard 
EUR;

E. overwegende dat kmo’s als gevolg van de COVID-19-crisis met reusachtige 
uitdagingen geconfronteerd worden en dat velen van hen het risico lopen failliet te gaan;

F. overwegende dat de Commissie in haar in maart 2020 gepubliceerde strategie voor 
kleine en middelgrote ondernemingen (COM(2020)0103) een aantal toezeggingen heeft 
gedaan;

G. overwegende dat ingewikkelde administratieve en juridische procedures kmo’s 
aanzienlijk belemmeren bij het vergroten van hun hulpbronnenefficiëntie;

H. overwegende dat meer dan 70 % van de ondernemingen aangeven dat de toegang tot 
talent (of het gebrek daaraan) een rem zet op nieuwe investeringen in de EU-103; 
overwegende dat het gebrek aan geschoold personeel en ervaren managers al jaren het 
meest urgente probleem voor kmo’s in de EU is4; overwegende dat het tekort aan 
geschoold personeel zich vooral doet voelen in verband met digitalisering en nieuwe 
technologieën, aangezien 35 % van de werknemers over weinig tot geen digitale 
vaardigheden beschikken;

1. onderstreept de doorslaggevende bijdrage van kmo’s, inclusief familiebedrijven, aan 
innovatie, inclusief sociale innovatie, het scheppen van banen, het tot stand brengen van 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=nl 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=nl
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een inclusieve en veerkrachtige arbeidsmarkt, onder meer in grensgebieden, het 
aanzwengelen van investeringen, concurrentievermogen, ondernemerschap en duurzame 
groei; is uiterst bezorgd over de stijgende werkloosheidscijfers in de EU en over het 
gevaar dat miljoenen mensen als gevolg van de COVID-19-crisis hun baan verliezen, 
met name binnen de kwetsbaarste sociale bevolkingsgroepen, en over de enorme 
problemen waar kmo’s als gevolg van deze crisis mee te maken krijgen; erkent dat 
kmo’s momenteel met ernstige liquiditeitsproblemen kampen; wijst er in dit verband op 
dat er dringend voor toegang tot financiering moet worden gezorgd en korte- en 
langetermijnmaatregelen moeten worden getroffen om kmo’s te helpen bij het herstel; 
wijst er eveneens op dat het op deze manier mogelijk moet zijn om de huidige 
investeringskloof te dichten met duurzame en gerichte financiering en om de 
weerbaarheid van kmo’s en hun vermogen om te innoveren en te evolueren naar 
duurzamere en meer digitale, hulpbronnenefficiënte, circulaire en klimaatneutrale 
oplossingen te versterken, zodat de digitale agenda, de Europese Green Deal en de 
daarmee samenhangende rechtvaardige transitie met succes kunnen worden 
verwezenlijkt, de strategische industrieën en diensten in Europa worden geconsolideerd, 
de economie wordt gestimuleerd, de werkgelegenheid wordt ondersteund, en er 
niemand in de steek wordt gelaten;

2. benadrukt dat kmo’s een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van ecologisch, 
sociaal en economisch duurzame groei; 

3. is van mening dat de ontwikkeling van de circulaire economie kansen biedt voor kmo’s 
aangezien deze banen, nieuwe markten en een grotere efficiëntie van bedrijven oplevert;

4. onderstreept dat de Uniewetgeving kmo-vriendelijk moet zijn; verzoekt de Commissie 
de “kmo-toets” systematisch toe te passen, omdat dit zou helpen het beginsel “denk 
eerst klein” ten uitvoer te leggen, met het oog op de volledige benutting van het 
potentieel van de internet EU-markt; steunt de plannen van de Commissie voor de 
aanwijzing van een EU-afgezant voor kmo’s voor het aanpakken van en aandragen van 
oplossingen voor kmo-gerelateerde kwesties;

5. verheugt zich over het feit dat vereenvoudiging in de kmo-strategie van de Commissie 
als één van de drie hoekstenen van het EU-beleid voor kmo’s wordt beschouwd; 
beschouwt het reduceren van bureaucratie als een belangrijke voorwaarde voor het 
vermogen van de economie om zich te herstellen, te innoveren en de overstap te maken 
naar onder andere klimaatvriendelijke productie, alsook als een conditio sine qua non 
voor het concurrentievermogen van Europese ondernemingen;

6. beschouwt het wegnemen van alle onnodige regelgevingsdruk, aan de hand van een 
regelmatige beoordeling van de administratieve voorschriften, en de vereenvoudiging 
van de regels voor toegang tot financiering voor kmo’s en echte zelfstandigen als een 
hoeksteen van de nieuwe Europese strategie voor kmo’s, gezien de noodzaak van het 
ondersteunen van een snel economisch herstel en het scheppen van nieuwe banen; 
onderstreept dat een doeltreffend en stabiel regelgevingskader het best kan worden 
gerealiseerd door de sociale partners bij het besluitvormingsproces te betrekken;

7. benadrukt dat kmo’s die zich in een duurzame en digitale transitie bevinden, bijzondere 
beleidsaandacht en begeleidende maatregelen nodig zullen hebben; benadrukt dat de 
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COVID-19-pandemie het belang van digitale oplossingen, met name telewerken, heeft 
onderstreept, aangezien zij tal van mogelijkheden bieden, waaronder betere 
werkgelegenheidskansen voor personen met een handicap, een vermindering van de 
CO2-uitstoot die samenhangt met dagelijks pendelen, flexibele werkorganisatiepatronen, 
een beter evenwicht tussen werk en privéleven en mogelijkheden voor kmo’s om hun 
productiviteit, bedrijfsbeheer en veerkracht aanzienlijk te verbeteren, maar wijst er 
tegelijk op dat deze digitale oplossingen aanleiding geven tot bezorgdheid over privacy 
en gezondheid en veiligheid op het werk; verzoekt de Commissie een wetgevingskader 
voor te stellen met duidelijke gemeenschappelijke minimumnormen en voorwaarden 
voor telewerken in de EU, teneinde de gezondheid en veiligheid van werknemers te 
beschermen en tegelijkertijd de productiviteit en het concurrentievermogen van 
Europese kmo’s te ondersteunen;

8. vindt voorts dat er een ambitieuze beleidsagenda met een duidelijk tijdschema moet 
komen voor de harmonisering van de digitale aspecten van de interne markt en voor de 
invoering van oplossingen op het gebied van e-overheid; dringt aan op de 
standaardisering en digitalisering van administratieve procedures en formulieren, 
hetgeen goed is voor kmo’s op de lange termijn;

9. beklemtoont dat aan de programma’s in het meerjarig financieel kader (MFK) die 
cruciaal zijn voor het concurrentievermogen en de ontwikkeling van kmo’s voldoende 
financiering ter beschikking moet worden gesteld;

10. is van mening dat de EU-herstelinstrumenten en de relevante programma’s in het kader 
van het MFK ten volle moeten worden gebruikt als aanvulling op de nationale 
regelingen, en dat zij kmo’s moeten ondersteunen, met name kmo’s in die sectoren en 
gebieden die het hardst door de pandemie zijn getroffen alsook kmo’s die actief zijn in 
grensregio’s die zwaar lijden onder de sluiting van grenzen tussen lidstaten, met als doel 
banen, inkomens en knowhow te beschermen en te streven naar de veiligstelling van de 
strategische industriële autonomie, het innovatievermogen en technologische 
leiderspositie van de EU; wijst er bovendien op dat deze instrumenten moeten bijdragen 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en tot de 
uitvoering van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten en de 
Overeenkomst van Parijs;

11. verzoekt de Commissie te zorgen voor complementariteit tussen de doelstellingen van 
de Europese kmo-strategie, het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, de 
geactualiseerde agenda voor vaardigheden voor Europa en de Europese 
industriestrategie; roept de Commissie en de lidstaten er daarenboven toe op de 
verschillende financieringsinstrumenten voor kmo’s beter op elkaar af te stemmen;

12. wijst er in dit verband opnieuw op hoe belangrijk het is kmo’s en zelfstandigen 
technische ondersteuning te bieden, met name in de beginfase van de uitvoering van de 
EU-fondsen en -programma’s;

13. benadrukt dat de kmo-strategie ervoor moet zorgen dat kmo’s gemakkelijker toegang 
hebben tot financiering, zelfs voor zeer kleine projecten, en tot geschikte instrumenten 
voor crowdfunding; verzoekt de lidstaten in deze context om voor betere toegang tot 
kleinschaliger kredieten te zorgen;
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14. beklemtoont dat kmo’s toegang moeten hebben tot openbare aanbestedingsprocedures, 
aangezien deze een hefboomfunctie kunnen hebben voor het aanzwengelen van het 
herstel; onderstreept in deze context dat er iets moet worden gedaan aan oneerlijke 
selectiecriteria;

15. benadrukt dat kmo-gerelateerde acties in het middelpunt moeten staan van het beleid en 
de initiatieven van de EU, met name op het gebied van het economische herstel en de 
digitale en groene transitie, en hand in hand moeten gaan met maatregelen ter 
bevordering van het ondernemerschap en ter bescherming van alle werknemers; 
onderstreept in dit verband dat de naleving moet worden gewaarborgd van het beginsel 
van gelijke behandeling van werknemers en van het beginsel van rechtvaardige 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor iedereen, inclusief mobiele werknemers;

16. benadrukt dat de toegang tot de interne markt voor kmo’s en zelfstandigen verder moet 
worden vereenvoudigd en dat de arbeidsmobiliteit moet worden bevorderd; benadrukt 
dat goede coördinatie tussen de lidstaten en regio’s een must is om de bescherming te 
garanderen van kmo’s en zelfstandigen die over de grenzen heen werkzaam zijn, en van 
grens- en seizoensarbeiders en gedetacheerde werknemers; dringt aan op garanties dat 
bedrijven, zelfstandigen en werknemers duidelijke en transparante informatie kunnen 
krijgen over de regels die zij moeten naleven en over de rechten die zij genieten, onder 
meer via éénloket-onlineportalen;

17. is van mening dat de verbetering en de tenuitvoerlegging van de EU-regels inzake 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van essentieel belang zijn voor de 
arbeidsmobiliteit en de bescherming van werknemers, met name werknemers in precaire 
situaties; onderstreept in dit verband dat er snel een evenwichtig akkoord moet worden 
bereikt over de herziening van Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;

18. verzoekt de Commissie een voorstel te doen voor een Europees 
socialezekerheidsnummer, voor rechtszekerheid voor werknemers te zorgen, en de 
bedrijfsvoering voor ondernemingen en met name kmo’s die over grenzen heen diensten 
aanbieden, te vergemakkelijken, in combinatie met doeltreffend toezicht op 
onderaannemingspraktijken en bestrijding van sociale fraude; dringt er in deze context 
bij de lidstaten op aan voor een deugdelijke uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te zorgen, teneinde het vrije verkeer en de sociale bescherming van 
werknemers alsook de grensoverschrijdende verlening van diensten te 
vergemakkelijken en zo een gelijk speelveld op de interne markt te waarborgen;

19. wijst erop dat het vrije verkeer van werknemers een voor de interne markt fundamenteel 
grondrecht is; wijst er verder op dat het belangrijk is de arbeidsmobiliteit in Europa te 
bevorderen; beklemtoont dat, hoewel er reeds een aantal belangrijke maatregelen 
genomen zijn om ondernemingen te helpen bij het inspelen op de COVID-19-uitbraak, 
nu in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan het opvangen van de 
langetermijngevolgen van de crisis;

20. herinnert eraan dat elke werknemer op de interne markt recht moet hebben op het 
hoogste niveau van bescherming wat betreft gezondheid en veiligheid op de werkplek, 
ongeacht de grootte van de onderneming, de standplaats van de werknemer of het 
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onderliggende contract;

21. verzoekt om de systematische toepassing van gezondheid- en veiligheidsmaatregelen op 
het werk, en is ingenomen met de richtsnoeren van het Europees Agentschap voor 
veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), alsook met punt 8 van de verklaring 
van de Commissie in het verlengde van de presentatie van Richtlijn (EU) 2020/739 van 
de Commissie, met betrekking tot preventie en tot de bescherming van de gezondheid 
en veiligheid van werknemers die beroepsmatig aan SARS-CoV-2 worden of kunnen 
worden blootgesteld5; is van mening dat deze richtsnoeren, inclusief schriftelijke 
instructies, verder moeten worden uitgewerkt en moeten stoelen op regelmatig overleg 
met de betrokken partijen om te zorgen voor een gecoördineerd, up-to-date en efficiënt 
optreden bij toekomstige internationale bedreigingen van de volksgezondheid;

22. spoort de lidstaten ertoe aan het bewustzijn van veiligheid en gezondheid op het werk te 
vergroten en alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers, zoals - waar en indien nodig - inspecties; is voorts van 
oordeel dat kmo’s die seizoen- en grenswerkers in dienst hebben, bijzondere 
bescherming verdienen;

23. benadrukt dat erop moet worden toegezien dat de gezondheidsprotocollen doeltreffend 
en snel ten uitvoer worden gelegd en dat werknemers in verschillende beroepsgroepen 
zich deze eigen maken, met name door middel van trainingen op het werk;

24. wacht op het voorstel van de Commissie voor een nieuwe strategie voor veiligheid en 
gezondheid op het werk voor 2021-2027, waarin het streven naar nul dodelijke en 
ernstige arbeidsgerelateerde letsels en ziekten moet worden opgenomen; verzoekt de 
Commissie de richtlijn betreffende gezondheid en veiligheid op het werk te herzien;

25. erkent de specifieke situatie van kmo’s wat de implementatie betreft van wettelijke 
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op ondernemingsniveau; onderstreept dat 
bewustmaking, de uitwisseling van goede praktijken, raadpleging, 
gebruikersvriendelijke richtsnoeren en onlineplatforms van het grootste belang zijn om 
kmo’s te helpen zich aan de regelgeving te houden; is ingenomen met de invoering van 
OiRA (online interactieve risicobeoordeling), ontwikkeld door EU-OSHA, en andere e-
instrumenten in de lidstaten, die erop gericht zijn de naleving en een cultuur van 
preventie te bevorderen, in het bijzonder in micro- en kleine ondernemingen;

26. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat werknemers het recht hebben op 
informatie, raadpleging en participatie, en dit beginsel ook in de kmo-strategie te 
integreren; beklemtoont dat werknemers en hun vertegenwoordigers op 
ondernemingsniveau betekenisvol bij het bedrijf moeten worden betrokken, ook wat 
betreft beslissingen inzake decarbonisatie en digitalisering; beklemtoont het belang van 
een doeltreffende sociale dialoog en van versterking van de sociale partners, van 
bevordering van collectieve onderhandelingen en van maatregelen gericht op het 
vergroten van de dichtheid aan vakbonden en werknemersorganisaties in het kader van 
de nieuwe kmo-strategie;

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem ondersteuning te geven aan 

5 PB C 212 van 26.6.2020, blz. 8.
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ondernemingen, en in het bijzonder kmo’s, door onnodige administratieve lasten te 
reduceren en hun toegang tot financiering te vergemakkelijken; is in dit verband 
ingenomen met het door de Commissie voorgestelde instrument voor tijdelijke steun om 
het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten ervoor te zorgen dat kmo’s toegang hebben tot alternatieve 
financieringsmogelijkheden, zoals kredietverenigingen en particuliere investeerders; 
dringt erop aan in het herstelplan ook te voorzien in programma’s voor de opbouw van 
capaciteit, teneinde kmo’s, en met name micro-ondernemingen, te helpen zich aan te 
passen aan de door COVID-19 getroffen markten;

28. is ingenomen met de financiële steun die de Commissie verleent om banen te redden via 
het SURE-instrument en is van mening dat een Europees herverzekeringsstelsel voor 
werkloosheid een aanvullend instrument kan zijn om de rechtvaardige transitie naar een 
circulaire, klimaatneutrale en digitale economie te begeleiden en bij te dragen tot de 
veerkracht van de Europese economie en met name Europese kmo’s; kijkt uit naar het 
voorstel van de Commissie dat voorzitter Von der Leyen in verband hiermee heeft 
aangekondigd;

29. beklemtoont dat op kmo’s en start-ups gericht beleid bedrijven geen mogelijkheden mag 
bieden om de bestaande regels te omzeilen, de normen inzake werknemers- en 
consumentenbescherming te verlagen, of het risico op bedrijfsfraude, criminele 
activiteiten en brievenbusmaatschappijen mag vergroten; herinnert eraan dat het 
Parlement het omstreden voorstel van de Commissie voor een Europese e-kaart voor 
diensten heeft verworpen;

30. onderstreept dat billijke mededinging een basisbeginsel van de interne markt is; 
waarschuwt dat nivellering naar beneden wat werkgelegenheid, sociale zekerheid en 
belastingnormen betreft, waaronder middels kunstmatige regelingen, haaks staat op 
billijke mededinging op basis van kwaliteit en duurzame ontwikkeling; onderstreept dat 
sociale dumping eerst en vooral ten koste gaat van werknemers, consumenten en kmo’s 
die zich aan de wet- en regelgeving houden;

31. onderstreept dat oneerlijke mededinging op de interne markt schade toebrengt aan 
ondernemingen, en in het bijzonder kmo’s, die zich wel aan de wet- en regelgeving 
houden; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan robuuste maatregelen te 
nemen om oneerlijke concurrentie aan te pakken, waartoe onder meer zwart werk 
behoort; benadrukt voorts dat er ook moet worden opgetreden tegen oneerlijke 
concurrentie in de digitale economie;

32. vindt dat het belastingbeleid voor kmo’s duurzame ontwikkeling en nieuwe, kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid moet faciliteren;

33. benadrukt dat geavanceerde disruptieve technologieën, zoals blockchain, kunstmatige 
intelligentie (KI), cloudtechnologie en “High Performance Computing” (HPC), het 
concurrentievermogen van kmo’s een impuls kunnen geven; beklemtoont dat er meer 
bekendheid moet worden gegeven aan het grote potentieel van op KI gebaseerde 
oplossingen en aan de eventuele gevaren van deze oplossingen; geeft aan dat er 
onderzoek moet worden verricht naar door KI veroorzaakte maatschappelijke 
veranderingen; roept de EU ertoe op de digitale en groene transities te ondersteunen 
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door te investeren in kunstmatige intelligentie, met waarborging van het “human-in-
control”-beginsel, dat inhoudt dat de mens te allen tijde de controle over de machine 
behoudt, in een leven lang leren en in om- en bijscholingsinitiatieven ter bevordering 
van digitale geletterdheid, waarbij de nadruk ligt op de verwerving door kmo’s van 
menselijke, sociale en geavanceerde digitale vaardigheden en op kwalificaties voor de 
nieuwe beroepen en sectoren die zullen voortkomen uit de transitie naar een duurzame, 
klimaatneutrale economie; wijst op de noodzaak van een modernisering van het systeem 
van beroepsonderwijs en beroepsopleidingen en van de verbetering van kwalificaties, 
met name voor wat digitale vaardigheden betreft; benadrukt dat het noodzakelijk is de 
discrepantie tussen vaardigheden/kwalificaties en de behoeften van de arbeidsmarkt aan 
te pakken, en dat dit als prioritair moet worden beschouwd;

34. verzoekt de Commissie en de lidstaten in dit verband leerplekken te promoten, 
versterken en ondersteunen om een duurzame intrede van jongeren op de arbeidsmarkt 
te vergemakkelijken; onderstreept dat onderwijs en opleiding op het gebied van 
ondernemerschap, waarbij de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoering 
worden verbeterd, een sleutelrol spelen bij het geschikt maken van kmo’s voor de 
interne markt; dringt aan op een zo goed mogelijk gebruik van het Europees Sociaal 
Fonds+ om deze uitdagingen aan te gaan;

35. benadrukt in dit verband dat er iets aan de mismatch tussen vaardigheden en 
kwalificaties kan worden gedaan door beter gebruik te maken van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten;

36. is van mening dat indien een kmo op basis van goede arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden een goede reputatie heeft als een aantrekkelijke werkgever, dit een 
belangrijk concurrentievoordeel is met betrekking tot het aanwerven van gekwalificeerd 
personeel; onderstreept het belang van onderwijs en opleiding binnen het bedrijf;

37. benadrukt dat ondernemerschap een belangrijke motor vormt voor slimme, duurzame en 
inclusieve economische groei en competitiviteit, en een krachtig instrument om sociale 
inclusie te bevorderen; verzoekt de Commissie en de lidstaten de ontwikkeling van 
ondernemerschapsgeest en -vaardigheden te bevorderen en ondersteunen, en de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s te vergemakkelijken; verzoekt 
de lidstaten bovendien gebruik te maken van het toekomstige Europees Sociaal Fonds+ 
en van de nieuwe mogelijkheden om middels het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling te investeren in de ontwikkeling van vaardigheden voor slimme 
specialisatie, de industrietransitie en ondernemerschap;

38. onderstreept het belang van het bevorderen van ondernemerschap, inclusief onder 
vrouwen en jongeren; verzoekt de Commissie en de lidstaten om ondernemerschap 
onder vrouwen op Europees en nationaal niveau te bevorderen en actief te 
ondersteunen, met name door een verbeterde toegang tot financiering en opleiding en 
door te zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, aangezien vrouwen 
één van de groepen zijn die het meest onder de COVID-19-crisis te lijden hebben;

39. wijst erop dat vrouwen in alle functies en op alle managementniveaus nog altijd 
ondervertegenwoordigd zijn6, en verwelkomt de initiatieven van de Commissie die 

6 OESO/Europese Unie (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, 
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bijzondere aandacht besteden aan de empowerment van vrouwen en het verbeteren van 
het genderevenwicht binnen de Europese ecosystemen van kmo’s;

40. dringt aan op de eliminatie van salarisdiscriminatie op grond van leeftijd of gender, en 
vraagt de lidstaten met klem erop toe te zien, conform hun nationale wetgeving en 
praktijken, dat alle werknemers via hetzij collectieve overeenkomsten, hetzij een 
wettelijk minimumloon een fatsoenlijk inkomen ontvangen;

41. beklemtoont dat kmo’s een bijdrage moeten leveren aan het elimineren van de 
genderkloof bij werk, beloning en pensioenen op de arbeidsmarkt door, onder andere, 
voor kinderopvang, zorgverlof en flexibele arbeidstijden voor zorgverleners te zorgen of 
deze te ondersteunen, alsook door te zorgen voor gelijke beloning voor gelijk werk en 
transparantie ten aanzien van beloning;

42. beklemtoont het belang van de sociale en op solidariteit gebaseerde economie, die werk 
biedt aan meer dan 11 miljoen mensen7; benadrukt voorts het potentieel van 
ondernemingen en organisaties in de sociale economie en van sociale investeringen om 
de arbeidsmarkt te helpen ontsluiten voor personen met een handicap en voor andere 
kwetsbare groepen; beklemtoont dat sociale en op solidariteit gebaseerde 
ondernemingen moeten worden ondersteund door middel van het creëren van een 
omgeving die gunstig is voor hun ontwikkeling; roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op de oprichting van sociale en op solidariteit gebaseerde ondernemingen te 
bevorderen;

43. verzoekt de Commissie inclusieve kmo’s te erkennen, te bevorderen en te beschermen 
om permanente arbeidsplaatsen te scheppen voor personen met een handicap; benadrukt 
het potentieel van ondernemingen en organisaties van de sociale economie om de 
arbeidsmarkt te helpen ontsluiten voor personen met een handicap; benadrukt voorts het 
belang van gerichte steun met middelen van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve 
van de sociale economie; wijst erop dat kmo’s die door kwetsbare groepen worden 
geleid, meer moeite hebben met het krijgen van toegang tot financiering, en gerichte 
steun behoeven;

44. beveelt de lidstaten aan meer in te zetten op het uitwisselen van initiatieven voor kmo’s 
die succesvol gebleken zijn, en op de uitwisseling van goede praktijken tussen de 
lidstaten; beveelt daarnaast aan platforms op te richten voor uitwisselingen tussen kmo’s 
die innovatieve, baanbrekende technologieën ontwikkelen; verwelkomt in deze context 
het voorstel van de Commissie voor een programma voor “digitale vrijwilligers”, om 
jonge geschoolde mensen en ervaren ouderen in staat te stellen hun digitale 
vaardigheden te delen met traditionele bedrijven; onderstreept het belang van het 
bevorderen van meer samenwerking tussen kmo’s, onderzoeksinstituten, universiteiten 
en de onderwijssector, zodat vaardigheden overeenstemmen met de behoeften van de 
arbeidsmarkt;

45. dringt aan op een snelle implementatie van het Europese octrooi, teneinde het 

OECD Publishing, Parijs, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_nl 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_nl
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innovatiepotentieel van kmo’s te bevorderen;

46. is van mening dat een nieuwe strategie voor Europese kmo’s alleen kan slagen met 
geïntegreerde strategische planning, en middels het bijeenbrengen van de middelen van 
de Europese spelers, regionale en plaatselijke instanties, de industrieclusters, de sociale 
partners, en van universiteiten en onderzoeksgroepen; wijst er in dit verband op hoe 
belangrijk het is steun te bieden aan structuren als kmo-netwerken, “one-stop-shops” en 
regionale-ontwikkelingsagentschappen, innovatieclusters en adviesbureaus voor start-
ups, teneinde plaatselijke en regionale industriële waardeketens op te bouwen;

47. is van oordeel dat verhinderen dat ondernemingen failliet gaan cruciaal is om 
werkgelegenheid te behouden, en voor duurzaam economisch herstel; vindt dan ook dat 
de EU-systemen voor vroegtijdige waarschuwing moet ontwikkelen en uitbouwen om 
in kaart te brengen welke ondernemingen in de problemen zitten en ze te helpen 
financieel het hoofd boven water te houden; is van oordeel dat de Europese financiering 
en programma’s in die zin moeten worden geheroriënteerd;

48. wijst erop dat micro-ondernemingen en zelfstandigen zwaar getroffen zijn door de 
COVID-19-crisis; onderstreept dat micro-ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen vaak 
moeilijk toegang krijgen tot steunmechanismen van de lidstaten, met name wanneer het 
gaat om werktijdverkortingsregelingen, die van essentieel belang zijn voor het behoud 
van banen; is in dit verband ingenomen met de recente wijziging van de tijdelijke 
kaderregeling inzake staatssteun, die de lidstaten in staat stelt overheidssteun te 
verlenen aan alle micro- en kleine ondernemingen; uit echter zijn bezorgdheid over de 
ongelijke verdeling van staatssteun; herinnert eraan dat staatssteun niet mag leiden tot 
verstoring van de interne markt;

49. roept de lidstaten op tot het ontwikkelen van een actief arbeidsmarktbeleid, het 
stimuleren van onderzoek en ontwikkeling, en het verstrekken van openbare diensten en 
infrastructuur van goede kwaliteit om ook investeringen van de particuliere sector in 
kmo’s aan te moedigen;

50. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het nut heeft een éénloketsysteem voor 
ondersteuning van de internationalisering van kmo’s te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor 
het verstrekken van informatie over fondsen en subsidies voor studies naar de 
technische haalbaarheid van innovatieve producten en andere relevante informatie over 
internationalisering;

51. is van oordeel dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese 
Unie een negatieve impact heeft gehad op kmo’s in de EU, met name op die kmo’s die 
dagelijks zaken doen met het VK; beklemtoont dat in het nieuwe partnerschap met het 
VK bijzondere aandacht moet worden besteed aan de specifieke situatie van kmo’s en 
verzoekt de EU en het VK te werken aan de vereenvoudiging van de 
douanevoorschriften en -formaliteiten voor kmo’s, teneinde bijkomende administratieve 
lasten te vermijden, en spoort de partijen aan kmo-contactpunten op te richten.
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