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SUGGESTIES

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

1. betreurt de grote impact van de COVID-19-pandemie en van de financiële crisis van 
2008 op het Europese bedrijfsleven, en wijst bezorgd op de bijkomende verstoring waar 
de Europese bedrijven als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit 
de Europese Unie mee te maken gaan krijgen, die allemaal van invloed zijn op de 
structuur van de mondiale waardeketens doordat ze deze onderbreken of zelfs helemaal 
tot stilstand brengen; verzoekt de lidstaten de richtlijn betalingsachterstand1 correct uit 
te voeren met betrekking tot kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), wetend dat 
zij het zwaarst door de COVID-19-crisis worden getroffen; verzoekt de Commissie naar 
behoren toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de richtlijn; dringt aan op een 
samenhangende strategie voor Europese kmo’s, in overeenstemming met de Europese 
Green Deal van de Commissie, teneinde onze economieën om te vormen en ze 
veerkrachtiger te maken middels strategische investeringen ter ondersteuning van 
kmo’s; wijst erop dat de Europese kmo’s behoefte hebben aan een open handelsbeleid 
en verzoekt de Commissie in dit verband maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
handelsstromen en duurzame waardeketens, met inbegrip van handelsroutes voor 
goederenvervoer in de hele EU, open blijven en dat langetermijnmaatregelen worden 
getroffen om de Europese industriebasis te versterken, teneinde verstoringen van 
waardeketens te voorkomen, het Europese concurrentievermogen te handhaven, en 
duurzame Europese kmo’s te verdedigen, stoelend op een kader van “due diligence”; 
verwelkomt de herziening van het EU-handelsbeleid, dat een essentieel instrument is 
voor het aanpakken van de uitdagingen waar kmo’s op het vlak van de internationale 
handel mee worden geconfronteerd; looft de Commissie voor Besluit (EU) 2020/1101 
van 23 juli 20202, dat gericht is op verlenging van de geldigheidsduur voor de 
vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer voor goederen die nodig zijn om 
de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden, wat de lasten voor 
Europese kmo’s verlicht; verzoekt de Commissie haar kmo-strategie voor een duurzaam 
en digitaal Europa van 10 maart 2020 te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe 
omstandigheden;

2. verwelkomt de voornoemde kmo-strategie en wijst er eens te meer op dat de 25 miljoen 
kmo’s in Europa de ruggengraat van de economie van de EU vormen, aangezien zij 
werk bieden aan 100 miljoen mensen (waarvan 13 miljoen in de export), goed zijn voor 
meer dan de helft van het Europese bbp, 99 % van alle Europese ondernemingen en 
66 % van de Europese werkgelegenheid uitmaken, en 87 % van alle exporteurs van de 
EU vertegenwoordigen, hoewel slechts 25 % van alle in de EU gevestigde kmo’s 
überhaupt exporteren en een nog kleiner percentage van hen naar derde landen 
exporteren; geeft aan dat de goede werking van de interne markt, duurzaamheid en 
koolstofneutraliteit hoofddoelstellingen van de EU-programma’s moeten blijven, 
teneinde kmo’s te laten profiteren van de groene transitie in termen van 
concurrentievermogen, kostenbesparingen en het scheppen van banen; benadrukt dat 

1 PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1.
2 PB L 241 van 27.7.2020, blz. 36.
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terdege rekening moet worden gehouden met de innovatiecyclus en de marktintroductie 
van nieuwe technologieën; benadrukt dat het welzijn van de interne markt van de EU 
afhangt van het vermogen van Europese kmo’s om zich aan te passen aan de 
transformatie op IT-gebied; erkent de rol van micro-ondernemingen en start-ups in het 
proces van de uitrol van nieuwe technologieën; erkent dat het belangrijk is over sterke, 
consistente en voorspelbare wetgeving in het algemeen, en op het gebied van 
intellectuele eigendom in het bijzonder, te kunnen blijven beschikken, in de wetenschap 
dat slechts 9 % van de kmo’s in de EU op dit moment hun intellectuele-
eigendomsrechten beschermen; merkt op dat slechts een klein percentage van de 
bedrijven die goederen naar landen buiten de EU uitvoeren kmo’s zijn, en dat de 
mondiale markten een belangrijke potentiële bron zijn voor kmo’s om het 
concurrentievermogen, de economische groei en de innovatie te bevorderen; merkt op 
dat de onbelemmerde handel en het vrij verkeer in het kader van de interne markt kmo’s 
de nodige schaal en ervaring bieden om te exporteren naar derde landen en toegang te 
krijgen tot nieuwe aantrekkelijke markten; wijst erop dat de “Small Business Act” voor 
Europa en het “denk eerst klein”-principe tot doel hebben het concurrentievermogen te 
vergroten en ondernemerschap te ondersteunen;

3. juicht het toe dat de nieuwe kmo-strategie in het bijzonder aandacht besteedt aan de 
dubbele transitie van de EU naar een duurzame en digitale economie, en aan het 
verminderen van de regelgevingsdruk voor kmo’s, en aan het verbeteren van hun 
toegang tot markten en financiering; is van mening dat de nadruk op digitale en 
innovatieve oplossingen het mondiale concurrentievermogen van Europa als geheel zal 
versterken;

4. bevestigt zijn krachtige steun voor de doelstelling die de Commissie in haar Green Deal 
beschrijft met betrekking tot de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens; verzoekt de Commissie dit initiatief naar voren te halen in het kader van 
haar werkprogramma voor 2021; onderstreept dat het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens een hoeksteen moet zijn van het Europese streven om 
tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, en dat dit mechanisme, om kmo’s er actief 
bij te betrekken, moet voorzien in maatregelen die specifiek ontworpen zijn om 
tegemoet te komen aan hun behoeften;

5. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om specifieke instrumenten te 
ontwikkelen om de toegang van kmo’s tot de markten van derde landen te 
vergemakkelijken; moedigt de Commissie aan kmo’s volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle tarifaire en niet-tarifaire barrières die hun toegang tot de markten 
van derde landen in de weg staan; wijst eens te meer op het belang van geharmoniseerde 
en vereenvoudigde douaneprocedures om micro-ondernemingen en kmo’s (mkmo’s) te 
helpen bij de toegang tot exportmarkten, aangezien deze de productiviteit ten goede 
zullen komen door het aanzwengelen van innovatie en het faciliteren van “spill-overs” 
van technologie en kennis; juicht het toe dat de Commissie zich inzet voor het 
waarborgen van rechtszekerheid voor kmo’s door in elke vrijhandelsovereenkomst 
kmo-hoofdstukken op te nemen, zoals in de overeenkomst tussen de EU en Japan en in 
de gemoderniseerde overeenkomst met Mexico, en beklemtoont dat dit ook moet 
gebeuren bij de herziening van bestaande vrijhandelsovereenkomsten; wijst de 
Commissie erop dat alle kmo-hoofdstukken in handelsovereenkomsten 
gemeenschappelijke belemmeringen voor Europese mkmo’s moeten bevatten; is 
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ingenomen met de recente benoeming van de eerste Chief Trade Enforcement Officer 
van de Commissie, en benadrukt de belangrijke rol die deze speelt om ervoor te zorgen 
dat kmo’s maximaal profijt trekken uit de handelsovereenkomsten van de EU; verzoekt 
de Commissie te helpen bij het reduceren van de administratieve en regelgevingslasten 
voor kmo’s en de bureaucratie ter verminderen, gezien de onevenredige impact van 
handels- en investeringsbarrières, administratieve kosten en bureaucratie voor kmo’s; 
verzoekt de Commissie steun te verlenen aan kmo’s die zich concentreren op groene 
technologieën en innovaties, en die reeds producten en diensten uitvoeren naar derde 
landen, zodat de voorwaarden voor een gelijk speelveld worden bevorderd; verzoekt de 
Commissie samen te werken met de lidstaten om kmo’s actief op de hoogte te brengen 
van handelskansen;

6. roept de Commissie op de nationale en regionale exportagentschappen en kmo-
bedrijfsorganisaties op regionaal, nationaal en EU-niveau actiever te ondersteunen, 
teneinde kmo’s te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om beter gebruik te 
maken van handelsovereenkomsten; is in dit verband van mening dat de Commissie zou 
kunnen overwegen een platform voor de internationalisering van kmo’s op te richten 
om de vooruitgang te volgen en technische steun te bieden aan kmo’s om toegang tot 
nieuwe markten te krijgen; is van oordeel dat dit platform toetsing op het gebied van de 
circulaire economie kan omvatten; wijst erop dat de EU-delegaties een cruciale rol 
toekomt bij het ondersteunen van kmo’s door de vragen en praktische problemen van 
kmo’s als gevolg van de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten aan te pakken;

7. verzoekt de Commissie rekening te houden met de specifieke kenmerken van kmo’s op 
alle gebieden van handels- en investeringsonderhandelingen, waaronder die met 
betrekking tot hoofdstukken over openbare aanbestedingen in handelsovereenkomsten, 
hetgeen de deelname van kmo’s daaraan moet vergemakkelijken; is ingenomen met de 
aankondiging van de Commissie dat zij een nieuw informatieportaal zal lanceren om 
kmo’s beter te informeren over handelsbeleidsmaatregelen en om nadere informatie te 
verstrekken over douaneprocedures en -formaliteiten bij de uitvoer naar derde landen; 
verzoekt de Commissie om bij het opzetten van nieuwe informatieportalen of bij het 
verbeteren van reeds bestaande portalen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te 
nemen met bedrijven, teneinde ervoor te zorgen dat kmo’s van nuttige informatie 
worden voorzien; vraagt de Commissie haar voornemen uit te voeren om een 
zelfbeoordelingsinstrument voor oorsprongsregels en levenscyclusanalyse op te zetten, 
met bijzondere nadruk op risicobeoordeling, dat kmo’s moet helpen beoordelen of een 
product voldoet aan de voorwaarden om preferentie te genieten in het kader van een 
bepaalde handelsovereenkomst en dat kmo’s moet tonen hoe zij kunnen profiteren van 
de strategische diversificatie van de toeleveringsketens; wijst in dit verband nogmaals 
op het belang van gestroomlijnde en vereenvoudigde oorsprongsregels; wijst verder 
nogmaals op het belang van duidelijke regels inzake grensoverschrijdende 
gegevensstromen om de doelstellingen van de digitale strategie van de EU te 
verwezenlijken; benadrukt het belang van de lopende multilaterale WTO-
onderhandelingen over e-handel; dringt aan op een reeks uitgebreide en ambitieuze 
regels om het vrije verkeer van gegevens over de grenzen heen te vergemakkelijken en 
tegelijkertijd de EU-normen voor gegevensbescherming te waarborgen, en de 
belemmeringen voor de digitale handel aan te pakken, met inbegrip van 
gegevenslokalisatievereisten, en ervoor te zorgen dat bedrijven, met name kmo’s, 
mondiaal kunnen concurreren op een gelijk speelveld; herhaalt dat kmo’s een centrale 
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rol zullen spelen bij het opschalen van datagestuurde technologieën en bedrijven; 
onderstreept dat de interoperabiliteit en de toegang tot gegevens wereldwijd moeten 
worden bevorderd om de verschillende processen in de internationale handel te 
optimaliseren; verzoekt de Commissie te helpen bij het verbeteren van de toegang van 
kmo’s tot openbare aanbestedingen en haar beleid op het gebied van openbare 
aanbestedingen te verdisconteren in de doelstellingen van de Green Deal, zoals het 
bevorderen van de circulaire economie en het vergroten van de veerkracht van de 
toeleveringsketens voor openbare goederen;

8. herinnert eraan dat toegang tot financiering essentieel is voor kmo’s, gezien het feit dat 
het in sommige lidstaten moeilijker is om toegang tot financiering te krijgen dan in 
andere; roept de Commissie op deze kloof met betrekking tot toegang tot financiering 
aan te pakken en ervoor te zorgen dat kmo’s onder gelijke voorwaarden met elkaar 
concurreren; vraagt de Europese Investeringsbank bijzondere aandacht te besteden aan 
kmo’s bij het bepalen van haar beleid; vestigt met name de aandacht op kmo’s, die 
financiering, technische bijstand en geringere regelgevingsdruk nodig hebben om te 
voldoen aan de doelstellingen van de Green Deal en de digitalisering, zodat zij 
concurrerend kunnen blijven; herinnert eraan dat vooruitgang moet worden geboekt met 
de overeenkomst inzake investeringsfacilitering en met de richtlijn inzake elektronische 
handel3, en dat de werkzaamheden met betrekking tot een multilaterale 
dienstenovereenkomst moeten worden gecontinueerd; beklemtoont dat de digitalisering 
een aantal voordelen met zich meebrengt voor kmo’s, zoals nieuwe mogelijkheden om 
digitale diensten of producten aan te bieden en grotere markttoegang, maar geeft ook 
aan dat kmo’s nog altijd ondersteuning nodig hebben met het oog op de toegang tot 
financiering, informatie, vaardigheden en technologie; merkt op dat de Commissie de 
belemmeringen voor groene groei en eco-innovatie voor kmo’s moet wegnemen om 
ervoor te zorgen dat de Green Deal economische kansen biedt; dringt aan op 
inspanningen om de toegang tot financiering voor kmo’s zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken, met inbegrip van gemakkelijke toegang tot fondsen voor onderzoek 
en ontwikkeling, en op de terbeschikkingstelling van meer technische ondersteuning, 
teneinde de groene en de digitale transformatie te versnellen en te benutten; 

9. roept de Commissie op de vrijwarings- en handelsbeschermingsinstrumenten van de EU 
doeltreffend ten uitvoer te leggen om de Europese industrie beter te beschermen, met 
name wanneer het gaat om sectoren die voor het grootste deel bestaan uit kmo’s; erkent 
dat de wereld met unieke en onvoorspelbare uitdagingen kampt, hetgeen betekent dat er 
behoefte is aan een EU-breed plan voor “smart reshoring” en bepaalde strategische 
sectoren, de diversificatie van toeleveringsketens en open strategische autonomie, als 
onderdeel van de strategie voor Europese kmo’s; benadrukt de noodzaak van sterke 
sociale waarborgen en sociale inclusie in de kmo-strategie in de context van handel; 
onderstreept dat de nadruk moet worden gelegd op de uitvoering en handhaving van de 
door de EU gesloten handelsovereenkomsten, teneinde bescherming te bieden tegen 
inbreuken op de verbintenissen inzake markttoegang, handel en duurzame ontwikkeling, 
en daarmee concreet iets te doen aan marktverstoringen en ervoor te zorgen dat kmo’s 
geen concurrentienadeel ondervinden; verzoekt de Commissie in dit verband met klem 
de rol van de kmo-helpdesk voor handelsbescherming te versterken, kmo’s meer steun 

3 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
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te verlenen bij de toegang tot handelsbeschermingsinstrumenten, en de communicatie 
over de beschikbare instrumenten voor het aanpakken van oneerlijke importen te 
verbeteren; wijst in het bijzonder op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer 
van juli 20204, waarin staat dat onderzoeken in het kader van handelsbescherming voor 
de betrokken partijen weliswaar een aanzienlijke financiële belasting inhouden, maar 
tegelijkertijd ook een juridische “must” zijn; geeft overigens aan dat de steun voor 
kmo’s bij de toegang tot handelsbeschermingsprocedures tot nu toe onvoldoende is 
geweest en dat handelsbeschermingsinstrumenten niet voldoende worden bevorderd in 
alle sectoren van de Europese industrie; verzoekt de Commissie in dit verband met klem 
met name kmo’s meer ondersteuning en hulp te bieden; verzoekt de EU bij 
“binnenkomende” buitenlandse directe investeringen en overnames in het bijzonder 
rekening te houden met de belangen van veiligheid en openbare orde, en deze te 
combineren met een EU-breed screeningcoördinatiemechanisme, in het bijzonder voor 
strategische sectoren; dringt er bij de Commissie op aan belanghebbenden meer bewust 
te maken van handelsbeschermingsinstrumenten, en kmo’s meer te ondersteunen om 
hun toegang tot deze instrumenten te vergemakkelijken; vraagt in dit verband dat de 
Commissie voorziet in een toegankelijker mechanisme voor kmo’s om een klacht in te 
dienen in geval van oneerlijke handelspraktijken; verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk maatregelen te treffen in onderzoeken met een grote betrokkenheid van kmo’s;

10. verzoekt de Commissie haar inspanningen ter ondersteuning van mkmo’s voort te 
zetten, met bijzondere aandacht en maatregelen voor mkmo’s die door vrouwen worden 
geleid; verzoekt de EU en haar lidstaten bij de oprichting van export-helpdesks speciale 
aandacht te schenken aan de bijzondere omstandigheden van door vrouwen geleide 
mkmo’s, gebruik te maken van de mogelijkheden die vrijhandelsovereenkomsten 
bieden, en diensten, technologieën en infrastructuur (zoals internettoegang) te 
versterken die bijzonder belangrijk zijn voor de economische emancipatie van vrouwen 
en door vrouwen geleide mkmo’s; verzoekt de Commissie partnerschappen tot stand te 
helpen brengen tussen vrouwelijke ondernemers in de EU en hun tegenhangers in de 
ontwikkelingslanden;

11. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om het beginsel “één erbij, één 
eraf” in te voeren bij het maken van nieuwe wetten, als eerste stap om de stroom van 
nieuwe regelgeving in te dammen en de administratieve rompslomp te beperken, maar 
wijst erop dat de situatie daarmee louter gelijk blijft, wat niet voldoende ambitieus is; 
dringt aan op meer duidelijkheid over de wijze waarop de Commissie dit beginsel wil 
integreren in het handelsbeleid;

12. verzoekt de Commissie met een stappenplan te komen voor een vermindering met ten 
minste 30 % van achterhaalde regels en regelgeving die van invloed zijn op kmo’s, 
teneinde de administratieve lasten en de kostendruk te verminderen, het 
concurrentievermogen te bevorderen, en een daadwerkelijk effect te sorteren voor 
kmo’s om in de EU te groeien en te floreren.

4 Speciaal verslag 17/2020: Handelsbeschermingsinstrumenten: het systeem ter bescherming van EU-
ondernemingen tegen invoer met dumping of subsidiëring functioneert goed.
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