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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een nieuwe strategie voor Europese kmo’s
(2020/XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen1,

– gezien Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 december 2011, getiteld “Een actieplan 
ter verbetering van de toegang tot financiering voor kmo’s” (COM(2011) 0870),

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 februari 2011, getiteld “Evaluatie van 
de ‘Small Business Act’ voor Europa” (COM(2011) 0078), en de desbetreffende 
resolutie van het Europees Parlement van 12 mei 20113,

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 over kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s): concurrentievermogen en zakelijke kansen4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 maart 2013, getiteld “Slimme 
regelgeving – Inspelen op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen” 
(COM(2013) 0122),

– gezien Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020) en 
tot intrekking van Besluit nr. 1639/2006/EG5,

– gezien zijn resolutie van 8 september 2015 over familiebedrijven in Europa6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 november 2016, getiteld “De 
toekomstige leiders van Europa: het starters- en opschalingsinitiatief” 
(COM(2016) 0733),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020, getiteld “Een kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal Europa” (COM(2020) 0103),

– gezien Speciaal verslag 02/2020 van de Europese Rekenkamer, getiteld “Het kmo-
instrument in actie: een doeltreffend en innovatief programma met uitdagingen”,

1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
2 PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1.
3 PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 102.
4 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 40.
5 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 33.
6 PB C 316 van 22.9.2017, blz. 57.
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– gezien de economische voorjaarsprognoses van de Commissie voor 2020,

– gezien het “Global Economic Prospects”-verslag van de Wereldbank van juni 2020,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de mededeling van de Commissie getiteld “Een kmo-strategie voor 
een duurzaam en digitaal Europa” werd gepubliceerd op 10 maart en dat de COVID-19-
pandemiewaarschuwing van de WHO werd afgegeven op 11 maart, waardoor de 
economische, maatschappelijke en politieke omgeving waarvan in de mededeling werd 
uitgegaan achterhaald raakte;

B. overwegende dat meer dan de helft van het bbp van de EU door 25 miljoen kmo’s wordt 
gegenereerd en dat deze kmo’s samen ongeveer 100 miljoen werknemers in dienst 
hebben; overwegende dat 98,9 % van de niet-financiële bedrijfssector van de EU bestaat 
uit kleine ondernemingen met minder dan 49 werknemers;

C. overwegende dat een aanzienlijk aantal kmo’s als gevolg van de door de pandemie 
veroorzaakte economische crisis op de rand van insolventie is beland;

D. overwegende dat in de vooruitzichten van de OESO7 niet wordt uitgesloten dat het 
inkomensverlies in het geval van een tweede uitbraak van COVID-19 tegen het einde 
van 2021 groter zal zijn dan de inkomensverliezen die in de afgelopen honderd jaar als 
gevolg van recessies zijn geleden;

E. overwegende dat er volgens het verslag “Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe” van 
20198 in de Verenigde Staten drie keer zoveel bloeiende ondernemingen zijn als in de 
EU;

F. overwegende dat veel kmo’s nog altijd geen volledige toegang hebben tot digitalisering; 
overwegende dat de verbetering van de toegang tot digitale voorzieningen gepaard moet 
gaan met bijzondere aandacht voor onderzoek en innovatie, alsook voor vaardigheden;

G. overwegende dat de toegang van kmo’s tot bescherming van intellectuele eigendom in 
bepaalde lidstaten nog altijd wordt belemmerd door de kosten en complexiteit van 
administratieve procedures;

H. overwegende dat midcap-ondernemingen die niet voldoen aan de criteria om als kmo te 
worden aangemerkt zeker in een aantal lidstaten aanzienlijk bijdragen tot de 
werkgelegenheid en groei, en daarom een aanvullende, afzonderlijke definitie 
verdienen, onverminderd de definitie van “kmo”, om ervoor te zorgen dat midcap-
ondernemingen met 250 tot 499 werknemers voor meer steun in aanmerking kunnen 
komen en beter kunnen worden bevorderd;

Structurele problemen vóór de COVID-19-crisis

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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1. verzoekt de lidstaten een routekaart met streefcijfers vast te stellen om het aantal regels 
spoedig en ten minste met 30 % te verlagen;

2. wijst erop dat de toegang van kmo’s tot wereldmarkten enkel zal verbeteren mits deze 
ondernemingen worden ondersteund door een gestructureerd en voorspelbaar 
ecosysteem; wijst in dit verband op de rol van de kamers van koophandel in andere 
landen; wijst erop dat kleinere en micro-ondernemingen zonder passende steun het 
risico lopen van wereldmarkten te worden uitgesloten;

3. is verheugd over de invoering van versnelde opleidingsprogramma’s op het gebied van 
digitalisering in het kader van het programma Digitaal Europa; benadrukt dat opleiding 
van groot belang is voor de bevordering van de vaardigheden van het personeel van 
kmo’s op het gebied van, bijvoorbeeld, blockchaintechnologie, cyberbeveiliging en 
kunstmatige intelligentie; verzoekt de Commissie een ex-postevaluatie uit te voeren om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen in het kader van het programma worden bereikt;

4. pleit ervoor dat de beleidsmaatregelen en instrumenten van de EU op het vlak van 
innovatie ook niet-digitale kmo’s ondersteunen, en in het bijzonder kmo’s uit 
traditionele sectoren waarin digitalisering niet goed is ontwikkeld;

5. vestigt de aandacht op de rol van beroepsopleiding, die van essentieel belang is voor het 
bevorderen van de doorstroming van afgestudeerden en werklozen naar de 
arbeidsmarkt, alsmede voor het garanderen dat kmo’s kunnen rekenen op naar behoren 
opgeleid personeel; spoort de lidstaten aan het aankomende Europees Sociaal Fonds 
Plus (ESF+) en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) ten volle te 
benutten;

6. wijst erop dat kmo’s die zich bezighouden met traditioneel handwerk een bijzonder 
kwetsbaar segment van het kmo-netwerk vormen; erkent de economische en 
maatschappelijke waarde van deze kmo’s en vraagt de lidstaten het 
concurrentievermogen van de sector te waarborgen;

7. betreurt het dat kmo’s steeds vaker tegen oneerlijke concurrentie door multinationals 
aanlopen, die een steeds prominentere plaats innemen in de interne markt en zo 
aanleiding geven tot sociale dumping en deregulering van de arbeidsmarkt, hetgeen ten 
grondslag ligt aan de insolventie van veel kmo’s;

Nieuwe problemen als gevolg van de COVID-19-pandemie

8. constateert dat de handelsbeperkingen en de verstoringen van bevoorradingsketens na 
de pandemiewaarschuwing van de WHO zijn toegenomen;

9. vreest dat ongelijkheden tussen lidstaten wat betreft hun vermogen om kmo’s te 
ondersteunen na de COVID-19-noodsituatie de concurrentieverschillen binnen de 
interne markt zullen verscherpen;

10. verzoekt de lidstaten met klem de richtlijn betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties ten uitvoer te leggen; herinnert eraan dat 
kmo’s onverwijld van liquiditeit moeten worden voorzien en dat daarnaast de 
maatregelen voor de herkapitalisering van kmo’s moeten worden versterkt;
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11. is ingenomen met de versoepeling van de staatssteunregels, maar betreurt het dat deze 
niet in alle lidstaten op dezelfde manier ten uitvoer wordt gelegd; vraagt de Commissie 
en de Raad een gelijk speelveld tot stand te brengen ten bate van de concurrentie tussen 
de lidstaten;

12. noemt het betreurenswaardig dat slechts een kleine 600 000 kmo’s hun producten en/of 
diensten kunnen uitvoeren naar landen buiten de EU; is verheugd over het nieuwe 
portaal dat door de Commissie in het leven is geroepen om kmo’s te ondersteunen met 
behulp van informatie over administratieve procedures en internationale 
handelsregelingen; dringt er bij de Commissie op aan om ervoor te zorgen dat dit 
hulpmiddel in meerdere talen beschikbaar is;

13. pleit voor speciale steun voor maatschappelijke kmo’s, waarvoor al eerder is gepleit in 
het standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van het Cosme-programma;

Herstelstrategie

14. betreurt het dat in het herstelplan maar weinig aandacht wordt besteed aan kmo’s, en 
pleit voor maatregelen om de toegang van kmo’s te waarborgen; herinnert de Raad 
eraan dat het voortbestaan van kmo’s na COVID-19 zal afhangen van snelle 
besluitvorming;

15. dringt er bij de lidstaten op aan om de bescherming van de werkgelegenheid en de 
productiecapaciteit van kmo’s te onderkennen als politieke topprioriteiten; verzoekt de 
lidstaten met klem met concrete maatregelen te komen om kmo’s die met een 
insolventierisico kampen te ondersteunen;

16. noemt het betreurenswaardig dat veel kmo’s geen toegang hebben tot EU-financiering 
vanwege de buitensporige complexiteit van de bijbehorende procedures en 
subsidiabiliteitscriteria; verzoekt de Commissie dergelijke belemmeringen waar 
mogelijk weg te nemen;

17. dringt er bij de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat kmo’s billijke toegang hebben 
tot bankkredieten; wijst op het belang van traditionele bankmodellen, met inbegrip van 
kleine regionale banken, spaarcoöperaties en overheidsinstanties;

18. pleit voor de vergroting van het aandeel van kmo’s in openbaar aanbestede 
overheidscontracten door de toegang van kmo’s te waarborgen en aanbestedingscriteria 
tegen te gaan waarbij eisen of kwalificaties worden vastgesteld die verder gaan dan de 
fundamentele elementen van de aangeschafte diensten of goederen;

19. vraagt de Commissie met klem gebruik te maken van handelsbeschermingsinstrumenten 
om marktverstoringen die het gevolg zijn van handel met derde landen te beperken; 
pleit ervoor dat het “denk eerst klein”-beginsel centraal komt te staan in het Europees 
handelsbeleid;

20. merkt op dat kmo’s zich vanwege de COVID-19-crisis gedwongen hebben gezien over 
te stappen op innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen, zoals e-handel en de 
deeleconomie, en verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat investeringen op het 
gebied van onderzoek en innovatie worden gericht op de deelname van kmo’s;
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21. betreurt het dat slechts 17 % van de kmo’s er tot dusver in is geslaagd om digitale 
technologie in het bedrijfsmodel op te nemen en pleit voor de herziening van 
instrumenten zoals het Enterprise Europe Network en de digitale-innovatiehubs om de 
doeltreffendheid ervan te beoordelen en te verbeteren;

22. pleit voor een bindende kmo-test aan de hand waarvan de economische gevolgen van 
wetgevingsvoorstellen voor kmo’s kunnen worden beoordeeld; pleit voor een degelijke 
beoordeling van de kosteneffectiviteit van de geplande aanscherping van de huidige 
CO2-streefcijfers;

23. wijst erop dat vertegenwoordigers van kmo’s actief moeten worden betrokken bij de 
beleidsvorming om tot een duurzame benadering van de doelstellingen in het kader van 
de Green Deal te komen, op basis van nauwgezette duurzaamheidsbeoordelingen;

24. herinnert eraan dat de verwezenlijking van klimaatneutraliteit een mondiaal streven is 
en merkt op dat een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens een cruciale rol 
kan spelen bij de bescherming van het concurrentievermogen van Europese kmo’s en 
bovendien kan aanzetten tot de vaststelling van hogere milieunormen door de 
internationale handelspartners van de EU;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De mededeling van de Commissie getiteld “Een kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa” werd gepubliceerd op de dag voordat de COVID-19-noodsituatie door de WHO werd 
uitgeroepen tot pandemie. Het doel van de rapporteur bestaat er dan ook hoofdzakelijk in de 
oorspronkelijke inhoud van de mededeling te actualiseren op basis van de economische en 
maatschappelijke veranderingen die de pandemie met zich mee heeft gebracht, en de 
problemen waarvoor de 25 miljoen Europese kmo’s die vandaag de dag in de interne markt 
actief zijn zich momenteel gesteld zien, aan de hand van een pragmatische, inclusieve aanpak 
te beoordelen. Voorts wil de rapporteur de aandacht vestigen op de essentiële rol die op de 
(middel)lange termijn voor kmo’s is weggelegd als fundamentele pijlers van het economisch 
herstel van het continent na de pandemie.

Het is algemeen bekend dat het gemiddelde groeitempo van Europese kmo’s al voor de 
uitbraak van de pandemie lager lag dan dat van concurrenten van buiten de EU, vanwege 
complexe en diepgewortelde structurele problemen, zoals beperkte toegang tot krediet, 
onderkapitalisering en grote betalingsvertragingen. Ook de buitensporige administratieve 
lasten hebben het groeipotentieel van kmo’s in de EU lange tijd in de weg gestaan; volgens de 
conjunctuurenquête van Eurochambres van 2019 vormen administratieve procedures voor 
maar liefst 78 % van de kmo’s een grote belemmering. In bepaalde lidstaten is de mate van 
hyperregulering bijzonder alarmerend en wordt het concurrentievermogen van kmo’s niet 
alleen in het nationale bedrijfsleven, maar zelfs in de ruimere Europese interne markt 
belemmerd.

Daarnaast vormen ook multilaterale vormen van oneerlijke concurrentiepraktijken een steeds 
grotere bedreiging voor het concurrentievermogen en zelfs voor het voortbestaan van kmo’s. 
Deze praktijken vloeien voort uit het mondiale karakter van de Europese economie, en met 
name uit het gedrag van producenten van buiten de EU die vasthouden aan lagere arbeids- en 
milieunormen voor de uitvoer van goederen en diensten naar de EU.

De geleidelijke doch gestage uitsluiting van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 
van de nationale markten van de lidstaten, evenals van de Europese interne markt, leidt al 
geruime tijd tot de ontrafeling van het kernweefsel van de Europese economie en had al lang 
voor de uitbraak van COVID-19 een alarmerend niveau bereikt.

Deze kritieke punten moeten terdege in acht worden genomen bij de vaststelling van een 
moderne, haalbare EU-strategie aan de hand waarvan de bovengenoemde structurele 
problemen kunnen worden aangepakt en op snelle, doeltreffende wijze kan worden 
afgerekend met de nieuwe belemmeringen die de pandemie met zich meebrengt.

Met deze strategie moet hoofdzakelijk worden gestreefd naar het herstel van het 
concurrentievermogen, zowel binnen de interne markt als in de handelsbetrekkingen met 
derde landen. Er zijn met name dringend maatregelen nodig om de regeldruk aanzienlijk te 
verlagen (door een “een erbij, een eraf”-beginsel vast te stellen), de toegang te verbeteren tot 
nationale en EU-financiering in de vorm van subsidies in plaats van leningen, en de digitale 
kloof te overbruggen waarmee een zorgwekkend aantal Europese micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen nog altijd te maken heeft.

Innovatie en digitalisering mogen niet zijn voorbehouden aan ondernemingen die 
hoofdzakelijk actief zijn op een gebied dat rechtstreeks verband houdt met innovatie; Door de 
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EU en de lidstaten geboden bijstand en financiële instrumenten moeten juist ook beschikbaar 
zijn voor niet-digitale en niet-innovatieve ondernemingen, met inbegrip van ondernemingen 
die zich bezighouden met traditioneel handwerk, ondernemingen die maatschappelijke 
diensten verlenen en ondernemingen die onder de creatieve sector vallen, die bovendien een 
digitale upgrade nodig hebben om hun concurrentievermogen te kunnen handhaven.

De structurele veranderingen die erop gericht zijn het wetgevingsproces van de EU 
vriendelijker te maken voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen in de eerste 
plaats worden bewerkstelligd door het “denk eerst klein”-beginsel als uitgangspunt te nemen 
bij de vaststelling van toekomstige wetgeving en door dit beginsel gedurende het gehele 
wetgevingsproces (met inbegrip van het effectbeoordelingsstadium) te handhaven.

Micro-ondernemingen- en kmo-vriendelijke structurele verandering betekent ook 
bescherming van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tegen de oneerlijke druk van 
marktgiganten, zowel binnen de EU als daarbuiten. De EU en de nationale autoriteiten moeten 
daarom een tandje bijzetten wat de bescherming van micro, kleine en middelgrote 
ondernemingen tegen marktmachtsmisbruik door grotere groepen betreft. Bovendien moeten 
de lidstaten snel optreden om verdere destabilisering van de arbeidsnormen te voorkomen, 
aangezien de Europese samenlevingen hier reeds onder lijden en kampen met hogere 
werkloosheid en een verslapping van de normen op het gebied van arbeidsrechten.

Om het concurrentievermogen van micro, kleine en middelgrote ondernemingen in de 
wereldmarkten te kunnen beschermen, moeten de EU-instellingen op realistische wijze 
gebruikmaken van handelsbeschermingsinstrumenten om de Europese consument te 
beschermen tegen de gedereguleerde modellen van concurrenten van buiten de EU. Tevens 
moeten de instellingen in dit verband de invoering van een doeltreffend mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens bespoedigen.

In het licht van de ongekende moeilijkheid van dit specifieke stadium in de geschiedenis van 
de EU, moet de Green Deal zowel wat de kosteneffectiviteit als het tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging betreft een duurzame mogelijkheid bieden voor micro, kleine en 
middelgrote ondernemingen. Daarnaast moet hierin rekening worden gehouden met de 
bestaande ongelijkheden met betrekking tot de concurrentiekloof, waardoor Europese 
bedrijven ten opzichte van concurrenten uit derde landen worden benadeeld. Het betrekken 
van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en vertegenwoordigers daarvan bij elke 
fase van het wetgevingsproces zal in dit verband essentieel zijn om ervoor te zorgen dat het 
wetgevingsproces wordt afgestemd op de economische en maatschappelijke behoeften, alsook 
op het concurrentievermogen en de capaciteit op de (middel)lange termijn van Europese 
ondernemingen.

Wat de instrumenten in het kader van het herstelplan betreft, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met verstoringen in de interne markt die worden teweeggebracht door de 
uiteenlopende toepassing in de lidstaten van de flexibiliteit met betrekking tot staatssteun. 
Bovendien mag de eventuele beperking van het gebruik van deze middelen het verwachte 
positieve effect ervan niet in de weg staan. Verder moet de voorkeur niet uitgaan naar 
leningen, maar naar subsidies, om te voorkomen dat de schulden van landen en 
ondernemingen die zich op financiële bijstand beroepen, niet verder oplopen.

Ten slotte is in het kader van het volgende MFK een zorgvuldige beoordeling nodig om 
prioriteit te kunnen hechten aan de programma’s die de beste resultaten opleveren, waarbij in 
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gedachten moet worden gehouden dat fundamentele doelstellingen zoals vereenvoudiging, 
beperking van de bureaucratische rompslomp en verbetering van de communicatie niet langer 
kunnen worden uitgesteld indien de Unie van plan is tastbare steun te bieden aan micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen.


