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

Geachte heer [...],

De Commissie juridische zaken heeft op 2 september 2020 toestemming gekregen om in het 
kader van bovengenoemde procedure bij uw commissie een advies in te dienen. De heer Gilles 
Lebreton werd aangewezen als rapporteur voor advies. Omdat de adviserende commissies 
binnen het tijdschema dat uw commissie heeft vastgesteld maar weinig tijd gegund was om hun 
adviezen goed te keuren, heeft de Commissie juridische zaken uiteindelijk besloten u het advies 
in briefvorm toe te zenden. 

Het advies hieronder is tijdens de commissievergadering van 1 oktober 2020 goedgekeurd1. 
De Commissie juridische zaken heeft besloten de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Ik vertrouw erop dat wij met dit advies een nuttige bijdrage leveren aan het verslag van uw 
commissie.

Hoogachtend,

Adrián Vázquez Lázara

1 Bij de eindstemming aanwezige leden: Adrián Vázquez Lázara (voorzitter), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (ondervoorzitter), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy 
Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González Pons, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje 
Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, 
Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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SUGGESTIES

1. benadrukt dat de operationele omgeving voor kmo’s verbetering behoeft en dat de 
EU-wetgeving voordelen moet bieden zonder dat burgers en ondernemingen onnodig 
worden belast, omdat de kosten ten gevolge van wetgeving sowieso al zwaar drukken 
op kmo’s, omdat zij over minder personele en financiële middelen beschikken; wijst in 
dit kader nogmaals op het belang van het beginsel “denk eerst klein” en van 
systematische toepassing van de kmo-toets in het kader van EU-wetgeving, alsmede op 
de toezegging van de Commissie om in verband met nieuwe wetgeving toepassing te 
geven aan het “één erbij, één eraf-beginsel; 

2. benadrukt dat Europese kmo’s zwaar gebukt gaan onder de COVID-19-crisis en is van 
mening dat deze crisis een aantal zwakke punten in het Europese industriebeleid aan het 
licht heeft gebracht, met name de afhankelijkheid van derde landen, en de Europese 
Unie ertoe moet aanzetten te zorgen voor onafhankelijker Europese productieketens; is 
daarom van mening dat de EU haar strategische belangen beter moet verdedigen door 
kmo’s beter te beschermen en te ondersteunen, zodat zij beter in staat zijn om kansen te 
benutten en op krachtdadige wijze te reageren op de uitdagingen waar zij en onze 
samenleving momenteel mee kampen; benadrukt dat de nieuwe strategie een 
langetermijnvisie moet omvatten met speciale aandacht voor het lokale niveau, om 
breuken in toeleveringsketens te voorkomen; 

3. is ingenomen met de versterkte rol die in het kader van het herstelplan gespeeld zal 
worden door het programma InvestEU en het kmo-venster daarvan, dat moet gaan 
fungeren als belangrijkste financiële instrument om bedrijfsmodellen van kmo’s te 
consolideren en om kmo’s te helpen investeren in projecten op het gebied van corporate 
governance die hun concurrentievermogen en marktgerichte innovatie bevorderen; 

4. wijst erop dat het van cruciaal belang is om de terugkeer van strategische industrieën te 
bevorderen en waar mogelijk korte ketens te bevorderen en te ontwikkelen, om de 
werkgelegenheid in Europa te stimuleren en kmo-ecosystemen dichter bij de consument 
te brengen; 

5. dringt er bij de Commissie op aan om een ambitieus en doeltreffend rechtskader op 
EU-niveau voor te stellen dat gebaseerd is op “due diligence”-verplichtingen, om 
duurzame toeleveringsketens voor de Europese Unie te waarborgen en aldus duurzame 
Europese kmo’s te beschermen;

6. dringt er bij de Commissie op aan om doeltreffender op te treden tegen oneerlijke 
mededinging met producten uit derde landen die niet voldoen aan de technische, milieu-
, gezondheids-, sociale of intellectuele eigendomsnormen van de Europese Unie, omdat 
consumenten daarvan de dupe zijn en de positie van met name kmo’s daardoor 
verzwakt, en hiertoe onder meer invoering van het “éénloketsysteem voor invoer” voor 
de betaling van btw dat tot nu toe slechts facultatief was, verplicht te stellen;

7. is ingenomen met de nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemingen, die bedoeld is 
om de bureaucratische rompslomp en de administratieve lasten voor kmo’s te 
verminderen en een eerlijk speelveld voor ondernemingen te creëren; 
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8. is ingenomen met het “kmo-programma” dat in 2020 door het EUIPO werd gelanceerd 
en dat bedoeld is om kmo’s in staat te stellen het volledige potentieel van de wettelijke 
waarborgen die voortvloeien uit het intellectuele-eigendomsrecht te benutten;

9. wijst op de noodzaak om bijzondere aandacht te schenken aan op groei gerichte 
sectoren binnen de interne markt, zoals de deeleconomie, die innovatieve startende 
ondernemingen aantrekt, en het voor creatieve bedrijfsmodellen mogelijk te maken 
gebruik te maken van regulatory sandboxes (testomgevingen voor nieuwe regelgeving) 
op EU-niveau om de kosten van innovatie voor start-ups te verminderen en manieren te 
vinden om belemmeringen voor de markttoegang weg te nemen; 

10. wijst erop dat duurzame financiering nodig is om de huidige investeringskloof te 
dichten en de leidende rol die Europese kmo’s reeds spelen bij de ontwikkeling van 
innovaties waarmee de doelstellingen van de Green Deal en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie kunnen worden verwezenlijkt, nog verder te versterken; 

11. wijst er nogmaals op dat gewaarborgd moet worden dat kmo’s daadwerkelijk profiteren 
van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties en dat de lidstaten aangespoord moeten worden om toepassing te 
geven aan artikel 12, lid 3, op grond waarvan zij bepalingen mogen vaststellen die nog 
gunstiger zijn voor kmo’s;

12. is ingenomen met het instrument voor solvabiliteitssteun dat de Commissie in het kader 
van het “Next Generation EU”-pakket heeft gepresenteerd en dat een hoognodige 
bijdrage zal leveren aan de solvabiliteit van kmo’s in het kader van het herstel van de 
COVID-19-pandemie, waarbij dit instrument ervoor moet zorgen dat kmo’s steun 
krijgen via efficiënte procedures en zo snel mogelijk operationeel moet worden, zodat 
het kan fungeren als een aanvulling op de maatregelen van de lidstaten;

13. dringt er bij de Commissie op aan de lidstaten actief te ondersteunen bij de omzetting 
van Richtlijn (EU) 2019/1023 betreffende preventieve herstructureringsstelsels en 
procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, om 
insolventie, met name van kleine en middelgrote ondernemingen, te voorkomen; 

14. acht het noodzakelijk dat Europese kmo’s en start-ups preferentiële toegang wordt 
geboden tot openbare aanbestedingen en durfkapitaal, dat de administratieve lasten 
worden verminderd en dat er een beleid wordt ontwikkeld ter stimulering en 
ondersteuning van innovatie, dat zal leiden tot indiening van octrooiaanvragen; 

15. is voorstander van invoering van beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om de toegang 
van zelfstandigen, en met name vrouwelijke ondernemers, tot 
socialebeschermingsstelsels te verbeteren; verzoekt de Commissie om de 
financieringsmogelijkheden voor vrouwelijke ondernemers te vergroten en de toegang 
tot bestaande middelen te verbeteren; 

16. pleit voor invoering van criteria voor overheidsopdrachten die gunstig zijn voor 
regionale producten en diensten en stelt voor om waar nodig de drempels voor openbare 
aanbestedingen te verhogen, om zo kmo’s meer kansen te bieden; 
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17. benadrukt dat het noodzakelijk is om kmo’s en start-ups beter te beschermen, en 
overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties aan te sporen om in onderzoek op 
het gebied van artificiële intelligentie en andere toekomstgerichte technologieën, zoals 
robotica, big data, slimme producten en diensten of blockchain te investeren, in 
volledige overeenstemming met de juridische en ethische normen die op EU-niveau 
worden vastgesteld, nu veel Europese kmo’s bereid zijn om hun inspanningen op deze 
gebieden te verbeteren; 

18. is van oordeel dat het met het oog op het concurrentievermogen van kmo’s in de 
komende jaren van groot belang is dat er in de hele Europese Unie een snel, veilig en 
betrouwbaar 5G-netwerk wordt uitgerold en dat de digitale onafhankelijkheid van 
Europa, met name wat betreft netwerken en gegevensopslag, gewaarborgd wordt; 

19. wijst erop dat ervoor gezorgd moet worden dat kmo’s op de hoogte zijn van hun rechten 
en van de diverse steunmogelijkheden die er voor hen zijn; benadrukt daarom dat de 
uitwisseling van informatie tussen kmo’s en de lidstaten moet worden verbeterd; 

20. verzoekt de Commissie om te zorgen voor een evenwichtig EU-gegevensbeleid, dat 
rechtszekerheid biedt inzake gegevensgebruik, alsmede een kader voor de 
beschikbaarheid van gegevens ter bevordering van digitale innovaties met betrekking 
tot diensten, producten en ter verbetering van bedrijfsmodellen, met name ten behoeve 
van kmo’s; 

21. dringt er bij de Commissie op aan een studie uit te voeren naar de diverse 
aandelenoptieregelingen voor kmo’s en start-ups in de hele EU, omdat aantrekkelijke 
aandelenopties Europese start-ups de mogelijkheid bieden om, door middel van de 
uitgifte van aandelen aan hun goed-opgeleide medewerkers, met start-ups in de rest van 
de wereld te concurreren.


