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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat kmo’s de ruggengraat van de Europese economie vormen en 99 % van 
de ondernemingen in de EU uitmaken;

B. overwegende dat Europese kmo’s momenteel met ongekende uitdagingen worden 
geconfronteerd als gevolg van de COVID-19-crisis, die hen in hun voortbestaan 
bedreigt;

C. overwegende dat slechts 17 % van de kmo’s tot dusver digitale technologieën in hun 
bedrijfsactiviteiten hebben geïntegreerd, terwijl digitalisering van levensbelang is voor 
sterke economische groei en het scheppen van banen binnen de interne markt;

1. is ingenomen met de kmo-strategie en deelt het standpunt van de Commissie dat kmo’s 
de ruggengraat van de Europese economie vormen en van essentieel belang zijn voor de 
welvaart van de EU;

2. is van mening dat de kmo-strategie hand in hand moet gaan met de Europese industriële 
strategie, en roept de Commissie op verdere maatregelen te nemen op basis van de 
lessen die zijn geleerd uit de COVID-19-crisis en het herstelpakket, om de economische 
groei en de werkgelegenheid op de interne markt te stimuleren;

3. moedigt de Commissie aan Europese kmo’s verder te ondersteunen met het doel om 
zowel de gevolgen van de crisis op korte termijn op te vangen als de uitdagingen op 
lange termijn aan te pakken, zoals de digitalisering en de transitie naar een duurzamere 
interne markt;

4. dringt erop aan dat duurzaamheid een hoofddoelstelling van de desbetreffende 
EU-programma’s blijft om kmo’s ten volle te laten profiteren van de duurzame transitie 
wat betreft concurrentievermogen, kostenbesparingen en het scheppen van banen;

5. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van de kmo-strategie gericht moet zijn op het 
ondersteunen van kmo’s om hen te helpen te overleven, aangezien de COVID-19-crisis 
veel kmo’s een zware slag heeft toegebracht en hun rol in het dagelijks leven van de 
Europeanen heeft aangetast; is daarom van mening dat de strategie waar nodig moet 
worden herzien om rekening te houden met de gevolgen van de pandemie;

6. benadrukt dat het vrije verkeer van essentiële goederen en diensten binnen de interne 
markt in tijden van crisis moet worden gewaarborgd; roept de Commissie op snel 
nieuwe instrumenten voor te stellen om belemmeringen van de interne markt in geval 
van toekomstige crises te voorkomen en daarbij rekening te houden met de specifieke 
behoeften van kmo’s;

7. wijst erop dat lidstaten reeds beleidsmaatregelen hebben genomen om het voortbestaan 
van kmo’s te waarborgen; dringt er daarom op aan ervoor te zorgen dat de strategie en 
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deze beleidsmaatregelen elkaar aanvullen, om een krachtig en langdurig herstel voor 
kmo’s te bevorderen;

8. herinnert eraan dat kmo’s reeds voor de COVID-19-crisis met moeilijkheden te kampen 
hadden, met name op het gebied van financiering, met inbegrip van eenvoudige toegang 
tot middelen voor O&O, markten, technische ondersteuning en informatie; verzoekt 
daarom te zorgen voor meer ondersteuning op deze gebieden, onder andere in de vorm 
van versterkte one-stop-shops en gestroomlijnde en eenvoudig toegankelijke 
regelgevende en administratieve procedures; onderstreept daarom het belang van de 
invoering van een ambitieuze strategie om te waarborgen dat kmo’s kunnen herstellen 
en kunnen floreren;

9. benadrukt dat er ook maatregelen nodig zijn om sluitingen te voorkomen, verstoringen 
van de aanvoer- en waardeketens te beoordelen en te verhelpen, en kmo’s te 
ondersteunen bij het opschalen van hun activiteiten en het versterken van hun 
grensoverschrijdende activiteiten zodat zij optimaal van de interne markt kunnen 
profiteren;

10. roept op tot onderlinge afstemming van alle financiële instrumenten die tot doel hebben 
kmo’s binnen de interne markt te ondersteunen; dringt erop aan dat programma’s die 
van cruciaal belang zijn voor de concurrentiekracht, de ontwikkeling en de veerkracht 
van kmo’s in het licht van de crisis, in het volgende meerjarig financieel kader worden 
versterkt om het noodzakelijke financieringsniveau te garanderen; is van mening dat de 
Europese Investeringsbank ook kmo’s moet blijven steunen, met name in het kader van 
de duurzame financieringsbenadering;

11. wijst op de meerwaarde van de MFK-programma’s van de EU voor de ondersteuning 
van kmo’s, in het bijzonder het programma voor de eengemaakte markt, InvestEU, 
Digitaal Europa, Horizon Europa en andere programma’s; is van mening dat het 
kmo-venster van het programma voor de eengemaakte markt het ambitieniveau van het 
standpunt van het Parlement moet weerspiegelen, en onderstreept daarom het belang 
van snelle goedkeuring van het MFK en Next Generation EU;

12. is ingenomen met het feit dat een van de door de Commissie vastgestelde acties het 
creëren van een gunstige omgeving voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 
(mkmo’s) is; wijst erop dat het bevorderen van de overname door de volgende generatie 
van traditionele ambachtelijke bedrijven, waarvan sommigen dreigen te verdwijnen, niet 
alleen een gunstige oplossing kan zijn om zelfstandig ondernemerschap aantrekkelijker 
te maken, maar ook om het Europees erfgoed van vakmanschap, tradities en 
ambachtelijke vaardigheden te koesteren; meent dat het nuttig zou zijn stimulansen te 
creëren voor generatieoverbruggende projecten die de traditie van ambachtslieden 
combineren met de digitalisering door deelname van jongeren aan het eind van hun 
opleidingstraject;

13. wijst erop dat voor mkmo’s verplichtingen moeten gelden die proportioneel zijn, 
waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke en sectorale kenmerken; moedigt 
de Commissie aan krachtige maatregelen te nemen om de fragmentatie van de markt te 
beperken, ongerechtvaardigde belemmeringen op de markt weg te nemen en een gelijk 
speelveld te waarborgen, door gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten en 
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organen, zoal het netwerk van kmo-gezanten en de Raad voor regelgevingstoetsing, met 
als doel het verlagen van de kosten en het versterken van de activiteiten van kmo’s;

14. benadrukt dat overregulering zeer belastend is voor kmo’s; is daarom van mening dat 
meer aandacht moet worden besteed aan de evenredigheid van nieuwe regelgevende 
initiatieven, om de doelstellingen van de strategie te kunnen behalen;

15. pleit voor een routekaart naar de verwezenlijking van een proportionele vermindering 
van administratieve lasten, om kmo’s meer mogelijkheden te bieden om investeringen 
aan te trekken en het economisch herstel van de EU te versnellen, waarbij de volgende 
elementen opgenomen moeten worden: 

- kmo’s ondersteunen om over de grens actief te worden om optimaal te profiteren van 
de interne markt;

- opschaling aanmoedigen;

- doeltreffende gebruikmaking van de kmo-test die in een vroeg stadium van de 
effectbeoordeling moet worden uitgevoerd om het economisch effect van 
wetgevingsvoorstellen, waaronder ook de nalevingskosten, te analyseren;

16. dringt erop aan dat kmo’s gerichte steun ontvangen, d.w.z. technische, administratieve 
en op vaardigheden gerichte steun, bij de uitvoering van het regelgevend kader van de 
EU, om naleving van de internemarktregels te garanderen; 

17. wijst op de steun die wordt verleend in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteun en is ingenomen met de recente wijziging ervan die de lidstaten de 
mogelijkheid biedt staatssteun te verstrekken aan alle mkmo’s; dringt er echter bij de 
Commissie op aan er in de tussentijd voor te zorgen dat de goedgekeurde tijdelijke 
kaders voor staatssteun de mededinging op de middellange tot lange termijn niet 
verstoren en geen nadelige gevolgen hebben voor kmo’s, die de belangrijkste 
begunstigden zijn;

18. benadrukt de cruciale rol die gegevens spelen, naast de overdracht van technologie van 
academisch niveau naar kmo’s, omdat het hier gaat om de drijvende kracht achter de 
digitale economie; wijst op het bestaan van onevenwichtigheden op de markt en 
belemmeringen bij de toegang tot gegevens die van invloed zijn op het 
concurrentievermogen van het kmo’s, en onderstreept dat kmo’s een billijk aandeel 
moeten krijgen in de toegevoegde waarde van de gegevens die zij genereren, waarbij 
wordt benadrukt dat niet-discriminerende toegang tot gegevens van essentieel belang is 
om te zorgen voor een digitaal gelijk speelveld op de interne markt; is in dit opzicht 
ingenomen met de Europese gegevensstrategie; steunt de Commissie bij het bevorderen 
van interoperabiliteit en het opzetten van Europese gegevensruimten voor betrouwbare 
en beveiligde uitwisseling van niet-persoonlijke gegevens om de gegevensstromen 
tussen bedrijven, ngo’s, relevante belanghebbenden en de publieke sector te verbeteren; 
onderstreept het belang van open uitwisseling van gegevens en kennis via open 
technologieën voor kmo’s, met volledige naleving van de geldende wetgeving;

19. wijst erop dat er behoefte aan is om de toegang tot en het gebruik van artificiële 
intelligentie (AI) door kmo’s te faciliteren overeenkomstig het toekomstige kader voor 
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ethische en aansprakelijkheidsregels en door grensoverschrijdende kmo-allianties te 
creëren voor AI in strategische waardeketens binnen de interne markt en door 
investeringen in de volgende generatie normen, instrumenten en infrastructuren voor het 
bewaren en verwerken van gegevens te bevorderen; benadrukt dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat kmo’s toegang hebben tot en zich bewust zijn van ICT-normen om 
te kunnen vernieuwen en beter toegespitste digitale oplossingen te kunnen bieden;

20. wijst erop dat kmo’s moeilijkheden ondervinden bij de bescherming van hun 
intellectuele-eigendomsrechten en bij de bescherming tegen agressieve 
octrooivorderingen, waardoor hun ontwikkeling kan worden bedreigd; roept de 
Commissie op het bewustzijn rondom intellectuele eigendom te verhogen, meer gebruik 
te maken van extern advies en adequate handhaving te garanderen;

21. benadrukt dat digitalisering kmo’s vele voordelen biedt, zoals nieuwe kansen om 
digitale diensten of producten aan te bieden en hun markttoegang te verbreden; wijst 
erop dat kmo’s in toenemende mate onder druk staan om hun bedrijfsmodellen 
dienovereenkomstig aan te passen en de nodige digitale technologieën in te voeren om 
concurrerend en aantrekkelijk voor klanten te blijven;

22. benadrukt dat kmo’s, en met name startende ondernemingen, een enorm groeipotentieel 
hebben in nieuwe digitale sectoren zoals AI, het internet van de dingen (IOT) en 
robotica, maar benadrukt dat kmo’s, om succesvol te zijn in de digitale transformatie, 
adequaat moeten worden ondersteund en toegang moeten hebben tot voldoende 
financiële middelen en infrastructuur;

23. benadrukt de kansen die e-handel kmo’s biedt om nieuwe klanten en markten te 
bereiken; benadrukt de meerwaarde van wetgeving op dit gebied, zoals de platform-to-
businessverordening, en roept op tot snelle uitvoering en handhaving daarvan;

24. waarschuwt ervoor dat er bij e-handel een constant risico op oneerlijke concurrentie 
bestaat, mede door de aanwezigheid van niet-conforme, illegale of onveilige producten 
in online marktplaatsen die voor EU-consumenten bestemd zijn;

25. benadrukt dat gelijke toegang tot investeringen voor kmo’s nog altijd een uitdaging is in 
de EU, gezien het feit dat financiering in sommige lidstaten moeilijker toegankelijk is, 
waardoor verschillen in concurrentievermogen tussen kmo’s op de interne markt 
ontstaan; roept de Commissie op deze kloof met betrekking tot toegang tot financiering 
aan te pakken, maar daarbij het belang van de prudentiële vereisten niet uit het oog te 
verliezen, en ervoor te zorgen dat kmo’s onder toenemend gelijke voorwaarden met 
elkaar concurreren;

26. moedigt de lidstaten aan de digitale toegangspoort op een kmo-vriendelijke manier ten 
uitvoer te leggen door nauw samen te werken met de regionale en lokale autoriteiten en 
met andere lidstaten en door digitale toegang te bieden tot informatie, procedures, 
assistentie en diensten die verband houden met grensoverschrijdend zakendoen, met 
inbegrip van advies over overheidsopdrachten en financieringsbronnen;

27. wijst erop dat dringende maatregelen in dit verband, zoals de vergaande digitalisering 
van de relatie tussen overheidsinstellingen en bedrijven en de interoperabiliteit van 
databanken van overheidsinstellingen, niet langer mogen worden uitgesteld;
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28. verwelkomt het netwerk van kmo-gezanten, dat het mogelijk maakt om bij de 
ontwikkeling van toekomstige wetgeving beter rekening te houden met de 
eindgebruiker; stelt echter voor het benoemingsproces en de werking ervan kritisch te 
evalueren om mogelijke zwakke punten aan te pakken en ervoor te zorgen dat het in alle 
lidstaten efficiënt werkt, in voortdurende coördinatie met de betrokken 
bedrijfsverenigingen en belanghebbenden;

29. onderstreept de noodzaak van gebruikmaking van het Europees platform voor openbare 
aanbestedingen (EU GovTech) om zorgvuldig te evalueren op welke manier kmo’s 
betrokken zijn bij uitdagingen op het gebied van aanbestedingen in de EU, om op basis 
daarvan goede praktijken en strengere wetgevingsnormen te formuleren;

30. roept de Commissie op zo snel mogelijk het Europees GovTech-initiatief te starten om 
beste praktijken te stimuleren met betrekking tot het creëren van een synergie-effect 
tussen de overheid en startende ondernemingen en digitale kmo’s, en om in enkele 
lidstaten mogelijkheden te bieden voor het gebruik van een grensoverschrijdend 
instrument om gelijke markttoegang voor Europese digitale kmo’s te bieden;

31. verzoekt de Commissie en de lidstaten de aanbestedingsprocedures voor 
overheidsopdrachten te vereenvoudigen door gebruik te maken van de flexibiliteit van 
de nieuwe richtsnoeren van de Commissie het EU-kader voor overheidsopdrachten om 
de mogelijkheden voor kmo’s op de interne markt te vergroten, bijvoorbeeld via de 
mogelijkheid om overheidsopdrachten in kleinere percelen te verdelen en 
administratieve procedures te stroomlijnen, en door gebruik te maken van digitale 
instrumenten en platforms voor de uitbreiding van grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten;

32. beklemtoont dat duurzame openbare aanbestedingen als strategisch instrument kunnen 
bijdragen aan het bevorderen van duurzame productie- en consumptiepatronen; moedigt 
in dit verband het gebruik van economische, sociale en milieucriteria in het 
aanbestedingsproces aan, met volledige inachtneming van de toepasselijke wetgeving, 
en benadrukt dat kmo’s de juiste steun nodig hebben om deze transitie te bespoedigen;

33. wijst erop dat, aangezien de totale uitgaven voor overheidsopdrachten binnen de EU 
14 % van het gecombineerde bbp van de lidstaten uitmaakt, de verhoging van de 
deelname van kmo’s aan aanbestedingen een aanzienlijke financieringsmogelijkheid 
voor hen vormt; benadrukt dat voor de verwezenlijking van dit doel gebruik moet 
worden gemaakt van nieuwe aanbestedingsmethoden en -instrumenten, waarbij 
optimaal gebruik moet worden gemaakt van de huidige EU-wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en van de flexibiliteit die in dit kader reeds wordt geboden;

34. benadrukt dat het belangrijk is om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
(UEA) toegankelijker te maken voor kmo’s; pleit voor de ontwikkeling van digitale 
instrumenten zoals platforms om de toegang tot relevante informatie over 
overheidsopdrachten voor kmo’s te verbeteren;

35. benadrukt dat laattijdige betalingen de oorzaak zijn van een kwart van alle 
faillissementen van kmo’s in de EU; dringt er bij de Commissie op aan om in de 
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richtlijn betreffende betalingsachterstand1 snel krachtige controle- en 
handhavingsinstrumenten op te nemen en adequate bindende maatregelen te nemen om 
de huidige kaders te versterken, om ervoor te zorgen en te bevorderen dat stipte 
betalingen op de interne markt als norm komen te gelden, met name voor transacties 
van overheden naar bedrijven; roept de autoriteiten op Europees, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau op het goede voorbeeld te geven door kmo’s op tijd te betalen; moedigt in 
dit verband een actief gebruik van inbreukprocedures aan in gevallen waarin de richtlijn 
niet naar behoren ten uitvoer wordt gelegd.

1 Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties, PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1.
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