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Het Europees Parlement,

– gezien artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie waarin naar de 
interne markt, duurzame ontwikkeling en een sociale markteconomie wordt verwezen,

– 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 (de 
richtlijn betalingsachterstand),

– 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/EG3,

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

– gezien zijn resolutie van 8 september 2015 over familiebedrijven in Europa5,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden6,

– gezien zijn resolutie van 15 mei 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen 
middelen en het herstelplan7,

1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
2 PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1.
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 33.
4 PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 40.
5 PB C 316 van 22.9.2017, blz. 57.
6 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0124.



– gezien zijn resolutie van 23 juli 2020 over de conclusies van de buitengewone Europese 
Raad van 17 tot en met 21 juli 20201,

– 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 20112,

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

– 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 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een nieuwe 
industriestrategie voor Europa” (COM(2020)0102),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2020, getiteld “Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie: Voor een schoner en concurrerender Europa” 
(COM(2020)0098),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 met als titel “Het moment 
van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” (COM(2020)0456),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “Aangepast 
werkprogramma van de Commissie voor 2020” (COM(2020)0440),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juli 2020, getiteld “Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht” (COM(2020)0274),

– gezien het jaarverslag over Europese kmo’s 2018/2019, gepubliceerd in november 
2019,

– gezien de economische voorjaarsprognoses van de Commissie voor 2020,

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0206.
2 PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 102.



– gezien Speciaal verslag nr. 02/2020 van de Europese Rekenkamer van 22 januari 2020, 
getiteld “Het kmo-instrument in actie: een doeltreffend en innovatief programma met 
uitdagingen”,

– gezien de bevindingen van de index van de digitale economie en samenleving 2020, die 
op 11 juni 2020 zijn gepubliceerd,

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

– gezien het OESO-verslag van 10 december 2019, getiteld “The Missing Entrepreneurs 
2019”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling en de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het schrijven van de Commissie juridische zaken,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0237/2020),

A. overwegende dat de mededeling van de Commissie getiteld “Een kmo-strategie voor 
een duurzaam en digitaal Europa” werd gepubliceerd op 10 maart 2020 en dat de 
COVID-19-pandemiewaarschuwing van de WHO werd afgegeven op 11 maart 20201, 
wat ingrijpende gevolgen had voor de economische, maatschappelijke en politieke 
omgeving waarin kmo’s hun activiteiten ontplooien en waardoor een herziening van de 
strategie noodzakelijk werd, aangezien de economische, maatschappelijke en politieke 
omstandigheden gewijzigd zijn; overwegende dat de in maart 2020 door de Commissie 
gepresenteerde strategie nog steeds oplossingen bevat voor de structurele economische, 
maatschappelijke en milieu-uitdagingen waar kmo’s al voor de COVID-19-crisis mee te 
maken hadden, alsook voor de toekomstige uitdagingen in verband met de groene en 
digitale transitie; overwegende dat de Commissie een bijgewerkte versie van haar 
mededeling over een strategie voor kmo’s dient te presenteren waarin de in deze 
resolutie aan de orde gestelde punten aan bod komen; overwegende dat het 
concurrentievermogen van Europa achterblijft bij dat van andere ontwikkelde 
economieën, wat een bedreiging vormt voor Europa’s vermogen om rijkdom en 
welvaart te creëren;

B. overwegende dat de 24 miljoen kmo’s in de EU-27 de ruggengraat van de economie 
vormen en vóór de pandemie samen goed waren voor meer dan de helft van het bbp van 
de EU en ongeveer 100 miljoen werknemers in dienst hadden; overwegende dat 98,9 % 
van de niet-financiële bedrijfssector van de EU bestaat uit kleine ondernemingen met 
minder dan 49 werknemers2; overwegende dat micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo’s) zowel op nationaal als op EU-niveau een bonte en complexe 
verzameling vormen vanwege hun omvang en de uiteenlopende bedrijfstakken waartoe 
zij behoren; overwegende dat kmo’s van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling en 

1 Inleidende opmerkingen van de directeur-generaal van de WHO tijdens de persbriefing 
over COVID-19 van 11 maart 2020.

2 https://ec.europa.eu/growth/smes_nl 
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veerkracht van de Europese industriële waardeketens en een substantiële bijdrage 
leveren aan lokale, regionale en nationale economieën;

C. overwegende dat kmo’s centraal moeten staan in de Europese Green Deal en de digitale 
strategie, en dat zij passend moeten worden ondersteund door toegesneden financiële 
instrumenten en een kmo-vriendelijk wetgevingskader zodat zij een belangrijke rol 
kunnen spelen in de groei van de Europese economie, evenals in de bredere strategische 
doelstellingen van de Unie, met inbegrip van de milieudoelstellingen die in 2050 
moeten worden behaald;  overwegende dat het Parlement in zijn resolutie over 
gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te 
bestrijden, heeft benadrukt dat de Europese Green Deal en de digitale transformatie het 
herstel en de wederopbouw na de COVID-19-crisis moeten bevorderen; overwegende 
dat kmo’s actief moeten worden betrokken en ondersteund in de digitale strategie van 
de EU en de Europese Green Deal om hun concurrentievermogen te verbeteren en hun 
mogelijkheden inzake digitalisering, de uitrol van innovatieve oplossingen en de aanpak 
van dringende maatschappelijke en milieuproblemen optimaal te benutten; 
overwegende dat de bijdrage van kmo’s van cruciaal belang zal zijn voor het welslagen 
van deze strategieën;

D. overwegende dat een aanzienlijk en onbepaald aantal kmo’s en start-ups als gevolg van 
de door de pandemie veroorzaakte economische crisis en de daaruit voortvloeiende 
sombere economische vooruitzichten op de rand van insolventie is beland; overwegende 
dat in 2018 slechts 40 % van de bedrijven op tijd werd betaald; overwegende dat de 
ernstige liquiditeitsproblemen waar tal van kmo’s mee te kampen hebben niet alleen 
negatieve effecten zullen hebben op hun dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook op hun 
toekomstige groeiperspectieven, waardoor zij langetermijninvesteringen niet goed 
kunnen plannen;

E. overwegende dat de noodaankoop van activa door de Europese Centrale Bank (ECB) in 
reactie op de economische crisis wel ten goede komt aan grotere ondernemingen, 
aangezien zij meer afhankelijk zijn van de markt voor commerciële schulden, maar de 
financiële voorwaarden voor kmo’s niet verbetert; overwegende dat de EU en de 
lidstaten snel en daadkrachtig maatregelen moeten nemen om de economische, sociale 
en strategische risico’s die de verdwijning van deze bedrijven met zich meebrengen te 
beperken; overwegende dat kredietverstrekking door banken van oudsher de 
belangrijkste bron van externe financiering voor kmo’s in de Unie is, aangezien 
bankfinancieringen goed zijn voor meer dan drie kwart van de kmo-financiering, wat 
betekent dat kmo’s bijzonder kwetsbaar zijn voor een krapper wordende 
kredietverstrekking door banken; overwegende dat kmo’s niet beschikken over de 
middelen om een langdurige crisis te doorstaan en dat nationale maatregelen geen 
nadelige gevolgen mogen hebben voor de interne markt van de EU;

F. overwegende dat de effecten van de kapitaaltekorten ten gevolge van de COVID-19-
crisis per sector, bedrijfstype en lidstaat zullen verschillen, wat tot ongelijkheden op de 
interne markt zal leiden; overwegende dat het belangrijk is een gelijk speelveld te 
handhaven om verstoringen voor de concurrentie binnen de interne markt zoveel 
mogelijk te beperken, aangezien de verschillen tussen de lidstaten op het gebied van 
groeiprestaties een van de oorzaken zijn voor de ongelijke economische ontwikkeling 
binnen de EU; overwegende dat kmo’s nog sterker lijden onder overweldigende en vaak 
gedereguleerde mondiale concurrentie;



G. overwegende dat in de vooruitzichten van de OESO niet wordt uitgesloten dat het 
inkomensverlies, in het geval van een volgende ernstige golf 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 geleden1; overwegende dat, als gevolg van de 
uitbraak van COVID-19, overheidssteun niet mag leiden tot verschillen in de 
concurrentiepositie op de interne markt tussen kmo’s uit verschillende lidstaten; 
overwegende dat de pandemie heeft laten zien dat de digitale transitie van het 
allergrootste belang is en dat de digitalisering van de economie noodzakelijk is voor een 
grotere veerkracht in de toekomst, terwijl er nog steeds milieuproblemen bestaan die 
moeten worden aangepakt; overwegende dat de EU harde concurrentie van wereldwijde 
spelers te duchten heeft; overwegende dat innovatie voor kmo’s een doeltreffende 
manier is om langdurige en duurzame groei te creëren;

H. overwegende dat de invoering van ecologisch duurzame praktijken, innovaties en 
technologieën naar verwachting tot meer werkgelegenheid en zakelijke kansen voor 
kmo’s zal leiden, hun concurrentiepositie zal verbeteren en hun kosten zal verlagen, 
mits de juiste administratieve en technische voorwaarden en een goed 
regelgevingskader aanwezig zijn; overwegende dat een groot aantal kmo’s hun 
milieuprestaties, hulpbronnen- en energie-efficiëntie, gebruik van digitale technologieën 
en uitrol van innovatieve oplossingen willen verbeteren, hetgeen cruciaal zal zijn als 
ondersteuning van hun duurzame groei en concurrentievermogen voor de lange termijn 
en hen in staat zal stellen een belangrijke rol te vervullen bij de rechtstreekse levering 
van eco-innovaties; overwegende dat met het oog daarop een betere toegang tot 
financiering en technische bijstand moet worden verleend;

I. overwegende dat volgens de index van de digitale economie en samenleving 2020 van 
de Commissie2 veel kmo’s nog altijd geen volledige toegang hebben tot digitalisering 
en achterlopen op grote ondernemingen, zowel wat betreft digitale vaardigheden als de 
digitalisering van hun bedrijfsvoering, en dat dit deels toe te schrijven is aan de 
oneerlijke concurrentie van multinationals; overwegende dat dezelfde regels zowel in de 
digitale als de niet-digitale interne markt moeten gelden zodat een gelijk speelveld 
wordt gewaarborgd en nadelige gevolgen voor de arbeids- en sociale rechten worden 
vermeden; overwegende dat het gebruik van data een concurrentievoordeel kan bieden 
waarmee kmo’s kunnen profiteren van de digitale transitie, en dat de aandacht voor 
digitale geletterdheid en vaardigheden hand in hand moet gaan met grotere 
investeringen van de EU in digitale infrastructuur, met een betere toegankelijkheid van 
data voor kmo’s en met een eerlijk commercieel en regelgevingskader in alle 
marktomgevingen, namelijk business-to-business, business-to-consumer en business-to-
government;

J. overwegende dat het vinden van gekwalificeerd personeel een van de grootste 
uitdagingen is voor bedrijven die de mogelijkheden van digitalisering optimaal willen 
benutten; overwegende dat de Commissie, de lidstaten en de lokale overheden 
maatregelen moeten nemen om het ondernemingsklimaat te verbeteren en aldus het 
concurrentievermogen van kmo’s en de duurzame economische groei van de Unie voor 
de lange termijn te waarborgen; overwegende dat de kmo-strategie van de Unie een 
kans kan bieden om de ondernemingsgeest van ondervertegenwoordigde groepen aan te 

1 OESO, Economic Outlook, Volume 2020, Issue I.
2 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-

desi-2020
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spreken en hen in staat te stellen de kansen die de digitale en groene transitie oplevert 
ten volle te benutten;

K. overwegende dat het bevorderen van de ondernemerscultuur kmo’s in staat kan stellen 
een volwaardige bijdrage te leveren aan de dubbele transitie en deze volop te benutten, 
meer banen te scheppen en aldus de impact van kmo’s op de arbeidsmarkt te vergroten; 
overwegende dat vrouwen 52 % van de totale bevolking van de EU uitmaken maar 
slechts 34,4 % van de zelfstandigen en 30 % van de startende ondernemers in de EU1; 
overwegende dat de creativiteit en het ondernemerstalent van vrouwen onderbenut 
blijven en beter moeten worden ontwikkeld;

L. overwegende dat de regeldruk moet worden verminderd, zoals de financiële kosten en 
“rompslomp” in verband met de naleving van overmatige regulering en buitensporig 
complexe administratieve procedures, onder meer de uitdagingen in verband met 
octrooigeschillenbeslechting, bijvoorbeeld op het gebied van de bescherming van 
intellectuele eigendom, maar ook die in verband met de toegang tot financiering; 
overwegende dat innovatie niet samenhangt met regulering, maar wordt gestimuleerd 
door gezamenlijke inspanningen waarbij bedrijven met partners samenwerken om 
kennis en informatie uit te wisselen en ideeën en financiering met partners delen in het 
kader van een breder innovatiesysteem; overwegende dat subsidies doorgaans eerder 
dan belastingkredieten gebruikt worden door kmo’s of voor activiteiten waarbij kmo’s 
betrokken zijn;

M. overwegende dat in meer dan honderd wetgevingshandelingen van de EU, die 
betrekking hebben op een groot aantal beleidsterreinen, een definitie van “kmo” wordt 
gegeven; overwegende dat de Commissie de huidige definitie verder zal bestuderen en 
verslag zal uitbrengen over specifieke vraagstukken die aan de orde zijn gesteld in de 
recentste openbare raadpleging, zoals complexe eigendomsstructuren of mogelijke lock-
in-effecten; overwegende dat de Commissie nog steeds moet voldoen aan het arrest van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie van 15 september 2016 dat de 
verduidelijking vereist van de criteria “onafhankelijkheid” en “autonomie”;

N. overwegende dat micro-ondernemingen goed zijn voor een aanzienlijk aandeel van de 
Europese kmo’s en zeer vaak moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot 
financiering en om volledig op de hoogte te zijn van de mogelijkheden op Europees en 
nationaal niveau; overwegende dat deze categorie ondernemingen ook zeer hard werd 
getroffen door de COVID-19-crisis, en dat zij, onverminderd de huidige definitie van 
“kmo”, meer bijstand en meer bevordering verdient;

O. overwegende dat midcap-ondernemingen zeker in een aantal lidstaten aanzienlijk 
bijdragen tot de werkgelegenheid en groei; overwegende dat de Commissie, als 
onderdeel van het Refit-initiatief, moet nagaan of een afzonderlijke definitie van 
“midcap-ondernemingen” noodzakelijk is om doelgerichte maatregelen mogelijk te 
maken, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat dit de bestaande definitie van kmo’s niet 
uitbreidt en de steun aan kmo’s op geen enkele manier in het gedrang brengt;

1 Verslag van Innovation Finance Advisory, opgesteld op verzoek van de Europese 
Commissie en de Europese Investeringsbank, Funding women entrepreneurs – How to 
empower growth, juni 2020.



Structurele problemen vóór de COVID-19-crisis

1. is ingenomen met de kmo-strategie van de Commissie en deelt haar standpunt dat kmo’s 
van essentieel belang zijn voor de Europese economie; wijst erop dat de kmo-strategie 
in het licht van de COVID-19-crisis moet worden geactualiseerd en dat daarbij de 
aandacht gericht moet blijven op de bevordering van de transitie naar een sociaal, 
economisch en ecologisch veerkrachtige samenleving en een concurrerende economie, 
en pleit er daarom voor de kmo-strategie af te stemmen op de industriestrategie, de 
Europese datastrategie1 en de Europese Green Deal, teneinde alle kmo’s actief te 
betrekken en te ondersteunen bij de dubbele transitie, met het oog op een sterker 
concurrentievermogen, langdurige groei en een grotere veerkracht;

2. verzoekt voorts om maatregelen die het klimaat voor de oprichting van bedrijven 
verbeteren en die het ondernemerschap bevorderen, onder meer door de administratieve 
druk voor kmo’s te verminderen; pleit in dit verband voor de goedkeuring van een kmo-
actieplan met duidelijke doelstellingen, mijlpalen en een tijdsschema, die vergezeld 
gaan van regelmatige monitoring, rapportage en evaluaties; beklemtoont in dit verband 
dat het ondernemerschap in de Unie moet worden aangemoedigd en dat de voorwaarden 
moeten worden gecreëerd die nieuwe bedrijven en bestaande kmo’s laten bloeien en 
innoveren, zodat zij bijdragen aan de economische, sociale en ecologische 
duurzaamheid en het economische concurrentievermogen van de Unie;

3. erkent dat buitensporige administratieve en regeldruk het vermogen van kmo’s om 
optimaal te presteren kan belemmeren, aangezien kmo’s niet over de nodige middelen 
beschikken om het hoofd te bieden aan complexe bureaucratische vereisten;

4. is daarom ingenomen met de toezegging van de Commissie om het beginsel “één erbij, 
één eraf” in te voeren, maar wijst erop dat de situatie daarmee louter gelijk blijft, wat 
niet voldoende ambitieus is, en beklemtoont dat de lidstaten overregulering moeten 
vermijden als eerste stap om de stroom van nieuwe regelgeving in te dammen; wijst 
erop dat het openbaar bestuur, zowel op Europees als op nationaal niveau, een essentiële 
rol speelt om te zorgen voor gemakkelijk zaken doen en om, bijvoorbeeld, investeringen 
gericht op het verbeteren van het economisch concurrentievermogen te bevorderen, en 
tegelijkertijd de hoogste normen van transparantie, de gezondheid, rechten en veiligheid 
van werknemers en de bescherming van het milieu te waarborgen;

5. verzoekt de lidstaten en de Commissie derhalve te erkennen dat er behoefte is aan betere 
regelgeving en vereenvoudiging en een routekaart vast te stellen met concrete en 
bindende streefcijfers en indicatoren als belangrijke voorwaarde voor het herstel- en 
innovatievermogen van onze economie en voor het concurrentievermogen van EU-
bedrijven; merkt op dat verschillende lidstaten kwantitatieve streefcijfers van wel 30 %2 
voor de vermindering van de administratieve druk hebben vastgesteld en verzoekt de 
Commissie hiervoor ambitieuze en bindende kwantitatieve en kwalitatieve streefcijfers 
op EU-niveau vast te stellen, zodra een effectbeoordeling is verricht en in elk geval niet 

1 Mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 over een Europese datastrategie 
(COM(2020)0066).

2 Verslag van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie, voorgesteld door 
het Centrum voor Europese Beleidsstudies, Feasibility Study: Introducing “One-In-
One-Out” in the European Commission, 5 december 2019.



later dan juni 2021, en voordat de Commissie haar mededeling presenteert;

6. merkt op dat deze routekaart de gebieden moet aanwijzen waar de administratieve en 
regeldruk voor kmo’s aanzienlijk moet worden verminderd zodat de nalevingskosten, 
met inbegrip van bureaucratie, verlagen en dat deze routekaart de lidstaten moet 
ondersteunen bij een snelle vermindering van het aantal regels, terwijl de rechten van 
werknemers, de sociale en gezondheidsnormen en de bescherming van het milieu 
worden gewaarborgd; beklemtoont dat het om de doeltreffendheid van de vermindering 
van de bureaucratie te volgen eveneens belangrijk is dergelijke maatregelen achteraf te 
beoordelen, rekening houdend met het perspectief van de kmo’s en zonder afbreuk te 
doen aan de rechten van werknemers;

7. vraagt om betere afstemming van de regelgeving vergezeld te laten gaan van slimme 
digitalisering, verbeterde gebruikersvriendelijkheid, meer gestroomlijnde procedures en 
veiligere dataprocedures die de privacy beter beschermen; vraagt in dit verband om 
sterkere en doelgerichtere technische en administratieve bijstand van de lidstaten en de 
EU, de uitwisseling van beste praktijken en opleidingsmogelijkheden voor kmo’s; 
verzoekt de Commissie een enig contactpunt voor kmo’s te beheren voor alle vragen in 
verband met de financieringsmogelijkheden die de EU aan kmo’s te bieden heeft en 
ervoor te zorgen dat EU-steunprogramma’s, met inbegrip van de programma’s om de 
gevolgen van COVID-19 aan te pakken, een sterk kmo-onderdeel bevatten;

8. is ingenomen met de resultaten die tot nog toe werden bereikt met de toepassing van de 
beginselen inzake betere regelgeving; merkt op dat er nog verdere vooruitgang moet 
worden geboekt, met name op het gebied van vereenvoudiging en normalisatie van de 
procedures, en dat daarbij zowel op EU- als lidstaatniveau het eenmaligheidsbeginsel en 
het beginsel “digitaal als norm” consequent moeten worden toegepast, en dat in het 
algemeen ook nog vooruitgang moet worden geboekt met de vermindering van de 
administratieve druk;

9. verzoekt de Commissie de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-crisis 
voor kmo’s zorgvuldig te analyseren en rekening te houden met de uit de COVID-19-
crisis ontstane punten van zorg van de kmo’s wanneer zij effectbeoordelingen verricht 
voordat zij wetgeving voorstelt;

10. pleit daarom voor een bindende test aan de hand waarvan de kosten en baten van 
wetgevingsvoorstellen voor kmo’s, onder meer de economische gevolgen en de 
gevolgen voor werknemers van kmo’s, kunnen worden beoordeeld; verwacht dat de 
resultaten van de kmo-test volledig in aanmerking worden genomen in alle 
wetgevingsvoorstellen, dat zij duidelijk aangeven hoe vereenvoudiging kan worden 
bereikt en, waar mogelijk, aanvullende aanbevelingen formuleren om onnodige 
administratieve of regeldruk voor kmo’s te voorkomen; herinnert eraan dat tijdens het 
wetgevingsproces van de EU de nadruk moet liggen op de kwaliteit van de 
effectbeoordelingen en niet zozeer op de snelheid waarmee initiatieven worden 
voltooid; verzoekt de Commissie om voorbeelden van beste praktijken te vergaren en te 
verspreiden en richtsnoeren te ontwikkelen met betrekking tot de systematische 
toepassing van kmo-tests, ook op nationaal niveau;

11. verzoekt de Commissie de doeltreffendheid en goede werking van de Raad voor 
regelgevingstoetsing te waarborgen door te verzekeren dat de externe deskundigen in de 
meerderheid zijn en dat de Raad ondersteuning krijgt van het Gemeenschappelijk 



Centrum voor onderzoek; herhaalt dat de onafhankelijkheid, transparantie en 
objectiviteit van de Raad voor regelgevingstoetsing en het werk van deze raad moeten 
worden gewaarborgd en dat de leden ervan onder geen enkele vorm van politiek 
toezicht mogen staan, en dat zij niet met belangenconflicten of vooroordelen mogen 
kampen; vraagt de Commissie te garanderen dat er een evenwicht is tussen de 
vertegenwoordiging van grote en kleine bedrijven in alle relevante organen en 
commissies die verband houden met de EU-beleidsvorming, onder meer de Raad voor 
regelgevingstoetsing; is van mening dat de huidige vereiste om slechts één kmo-
vertegenwoordiger ter vertegenwoordiging van de hele kmo-sector in de Raad voor 
regelgevingstoetsing te laten zetelen onvoldoende is gezien de grote verscheidenheid 
aan kmo’s in Europa;

12. vraagt dat de tenuitvoerlegging van de Small Business Act (SBA) nieuw leven wordt 
ingeblazen; onderstreept dat het beginsel “denk eerst klein” en de versterking van het 
beginsel “groot in grote zaken, klein in kleine zaken” consequent moeten worden 
toegepast om de kmo’s passende aandacht te geven in de EU en in de nationale 
wetgeving en als grondslag voor een nieuwe interinstitutionele verbintenis om de 
administratieve druk te verlagen;

13. neemt nota van het plan van de Commissie om een specifieke kmo-gezant van de EU te 
benoemen om de bekommernissen van kmo’s meer voor het voetlicht te brengen en 
verzoekt de Commissie voorts de kmo-gezant als een centrale eenheid onder de 
voorzitter van de Commissie te plaatsen, om toezicht op kmo-vraagstukken in alle 
directoraten-generaal mogelijk te maken; verzoekt de Commissie voort te bouwen op de 
bestaande procedure voor de evaluatie van de prestaties van kmo’s en jaarlijks tijdens 
een plenaire vergadering van het Europees Parlement een debat te voeren over de “staat 
van de kmo-Unie”; beklemtoont de kans om de samenwerking tussen het netwerk van 
kmo-gezanten en de nationale en lokale kmo-organisaties te versterken;

14. meent dat tegenover de doelstellingen van de EU op het gebied van duurzaamheid en 
digitalisering voldoende financiële en andere middelen moeten staan om de lidstaten in 
staat te stellen de overgangsprocessen voor kmo’s op beide gebieden te bevorderen, wat 
met name van belang is voor de minder ontwikkelde regio’s; onderstreept dat dergelijke 
doelstellingen niet in strijd mogen zijn met maatregelen voor de waarborging van 
werkgelegenheid met rechten en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, maar deze 
juist onderling moeten versterken;

15. betreurt dat kmo’s meer moeilijkheden hebben ervaren om toegang te krijgen tot 
financiering dan grotere ondernemingen, wat onder meer toe te schrijven is aan 
verschillende monetaire maatregelen en het regelgevingskader; stelt in dit verband voor 
maatregelen te treffen om de toegang tot krediet voor kmo’s, met inbegrip van micro-
ondernemingen en start-ups, te versterken; herinnert eraan dat kmo’s meestal niet over 
voldoende financiële en menselijke middelen beschikken om op gelijke voet met andere 
belanghebbenden, met name multinationals, deel te nemen aan het proces om toegang 
tot financiële instrumenten te verwerven;

16. uit zijn bezorgdheid over de moeilijkheden die de meeste kmo’s, en met name de 
minder kapitaalkrachtige, ondervinden om toegang te krijgen tot de financieringslijnen 
van de EIB, en dringt erop aan dat de toegangsvoorwaarden rekening houden met de 
noodzaak van een sterkere betrokkenheid van kmo’s; noemt het betreurenswaardig dat 



veel kmo’s, met inbegrip van micro-ondernemingen en start-ups, geen toegang hebben 
tot EU-financiering omdat ze niet weten wat er precies beschikbaar is, en ook vanwege 
de traagheid en de buitensporige complexiteit van de bijbehorende procedures en 
subsidiabiliteitscriteria; verzoekt de Commissie dergelijke belemmeringen weg te 
nemen door de procedures te vereenvoudigen, te zorgen voor informatie die online 
toegankelijk is en door steun te blijven verlenen aan stimulansen die zijn toegesneden 
op kmo’s en micro-ondernemingen;

17. herinnert de lidstaten en de Commissie er in dit verband aan dat de liquiditeit van kmo’s 
onmiddellijk moet worden hersteld om hun basiswerking te garanderen en waarschuwt 
dat het voortbestaan van kmo’s, en micro-ondernemingen in het bijzonder, gezien hun 
structurele tekortkomingen in vergelijking met grotere ondernemingen, na COVID-19 
zal afhangen van snelle besluitvorming, adequate financiering en de snelle 
beschikbaarheid van liquiditeit; 

18. spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan de komende EU-instrumenten uit hoofde 
van het volgende meerjarig financieel kader (MFK) optimaal aan te wenden 
overeenkomstig de specifieke behoeften van de lokale gemeenschappen en, waar 
mogelijk, rekening houdend met de bestaande sectorale en nationale kenmerken; 
herinnert eraan dat die instrumenten onder meer investeringen zullen doen 
terechtkomen bij kmo’s;

19. betreurt dat in het herstelplan maar weinig aandacht wordt besteed aan kmo’s, en pleit 
voor maatregelen om vlotte toegang van kmo’s te waarborgen;

20. dringt er bij de Commissie op aan dat de EU-financiering beter wordt afgestemd op het 
aantrekken van niet-digitale, hoogtechnologische en innovatieve kmo’s en vraagt voorts 
dat bij het ontwerp van nieuwe EU-instrumenten wordt nagedacht over de vraag of de 
financiering redelijkerwijs kan worden gebruikt door kmo’s en afgestemd is op hun 
behoeften en ervoor wordt gezorgd dat kmo’s evenveel voordeel kunnen genieten als 
alle andere bij de waardeketen betrokken partijen, ten gunste van het mondiale 
concurrentievermogen van Europa; herinnert eraan dat het om de bloei van start-ups te 
bevorderen cruciaal is “geduldkapitaal” te garanderen, waardoor zij voordelen kunnen 
benutten die specifiek zijn voor langetermijninvesteringen en waardoor de verstrekkers 
van dat kapitaal hun investeringen ook in ongunstige omstandigheden op korte termijn 
kunnen handhaven;

21. beklemtoont dat EU-instanties kmo-netwerken en -organisaties op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau proactief moeten benaderen teneinde tijdig informatie en advies te 
verschaffen over het gebruik van beschikbare en geplande EU-
financieringsmogelijkheden; herinnert de Commissie eraan om alle beschikbare 
communicatiemiddelen te benutten en om wedstrijden te organiseren voor studenten en 
jonge ondernemers;

22. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat kmo’s, ook kmo’s met een 
bedrijfsmodel dat op immateriële activa gericht is, niet-discriminerende toegang hebben 
tot bankkredieten; herinnert eraan dat toegang tot financiering een essentiële 
voorwaarde is voor groei, duurzame transformatie en innovatie en pleit voor verdere 
steun voor innovatieve bedrijfsmodellen; betreurt het verschil tussen 
kredietvoorwaarden voor kmo’s die zich in verschillende lidstaten bevinden en verzoekt 
de lidstaten samen te werken met de financiële sector en het bankwezen met betrekking 



tot hun verplichting om volledige en billijke toegang tot bankleningen voor kmo’s te 
garanderen;

23. beklemtoont dat financiering via de kapitaalmarkten alleen ontoereikend zal zijn om 
voldoende en gepaste oplossingen te verschaffen voor kmo’s en is van mening dat de 
financiëledienstensector stabiel moet zijn en kmo’s, micro-ondernemingen en 
zelfstandige ondernemers op kosteneffectieve wijze een brede waaier aan op maat 
gesneden financieringsmogelijkheden moet aanbieden; beklemtoont in dit verband het 
belang van traditionele bankmodellen, met inbegrip van kleine regionale banken en 
spaarcoöperaties; verzoekt de EIB om nauwer samen te werken met haar financiële 
tussenpersonen in de lidstaten om relevante informatie te verspreiden onder kmo’s 
teneinde hun toegang tot financiering te verbeteren;

Nieuwe problemen als gevolg van de COVID-19-pandemie

24. 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; 
dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan het probleem van laattijdige 
betalingen, dat aanzienlijke liquiditeitsuitdagingen blijft creëren voor kmo’s, aan te 
pakken en verzoekt de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan met klem de richtlijn 
betalingsachterstand ten uitvoer te leggen, met name met betrekking tot 
overheidsinstanties en relaties tussen bedrijven onderling;

25. spoort de Commissie ertoe aan de monitoring en handhaving van de richtlijn 
betalingsachterstand te verbeteren en te onderzoeken of herziening van deze richtlijn 
nodig is, om ervoor te zorgen dat stipte betalingen op de interne markt als norm komen 
te gelden, zowel voor transacties tussen bedrijven, met name van grotere naar kleinere 
bedrijven, als 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 en moedigt in dit verband een actief gebruik van 
inbreukprocedures aan in gevallen waarin de richtlijn niet naar behoren ten uitvoer 
wordt gelegd;

26. erkent dat er een tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels nodig is en dat moet 
worden erkend dat deze staatssteunregels hebben geleid tot een ongelijke toepassing van 
maatregelen in de Unie; vraagt de Commissie en de Raad snel op te treden teneinde een 
gelijk speelveld ten bate van de concurrentie tussen de lidstaten te waarborgen;

27. merkt op dat tijdens alle beoordelingen en herzieningen van de staatssteunregels in de 
toekomst naar behoren rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken 
en geografische nadelen van kmo’s die zich in de meest perifere gebieden bevinden, 
onder meer eilanden, ultraperifere gebieden en berggebieden, en in andere, niet-perifere 
gebieden die door natuurrampen van ongekende proporties zijn getroffen;

28. maakt zich grote zorgen over het feit dat sectoren zoals het toerisme, de horeca, de 
culturele en creatieve sector, vervoer, handelsbeurzen en evenementen, die grotendeels 
bestaan uit kmo’s, het hardst zijn getroffen door de COVID-19-crisis; beklemtoont dat 
het belangrijk is dat er voortdurend snelle maatregelen worden genomen om het 
vertrouwen van reizigers en reisagenten te herstellen en te behouden; beklemtoont dat 
deze sectoren moeten worden bevrijd van administratieve druk en regelgeving die hen 
op kosten jagen, dat de weg naar herstel voor deze sectoren moet worden uitgestippeld 



en dat de rechten van werknemers in de getroffen sectoren moeten worden 
gegarandeerd; herinnert aan het belang van betere toegang voor kmo’s van de culturele 
en creatieve sector tot digitale technologieën en steunprogramma’s, nu de COVID-19-
crisis heeft laten zien dat zij een cruciale rol spelen in onze economie en ons sociale 
leven;

29. dringt er bij de lidstaten op aan om de bescherming van de werkgelegenheid en het 
voortbestaan van kmo’s en start-ups te onderkennen als politieke topprioriteiten door 
met concrete maatregelen te komen om kmo’s en start-ups die met een insolventierisico 
kampen te ondersteunen, met name in het geval van de annulering van het instrument 
voor solvabiliteitssteun zoals voorgesteld door de Europese Raad; neemt nota van het 
initiatief inzake steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken 
(SURE) dat is gericht op het dekken van de kosten van nationale 
werktijdverkortingsregelingen; verzoekt de Commissie de lidstaten actief te 
ondersteunen bij de omzetting van de richtlijn betreffende herstructurering en 
insolventie1 om een echte tweede kans voor kmo’s in moeilijkheden mogelijk te maken;

30. merkt op dat kmo’s zich vanwege de COVID-19-crisis gedwongen hebben gezien over 
te stappen op innovatieve technologieën, nieuwe manieren om hun werk te organiseren 
en digitale bedrijfsmodellen zoals e-handel, de deeleconomie, en telewerken; wijst erop 
dat veel kmo’s moeite hadden om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen en 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat investeringen op het gebied van onderzoek 
en innovatie (O&I) worden gericht op de deelname van kmo’s, waarbij een evenwicht 
wordt gevonden tussen de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en het 
stimuleren van innovatie; vraagt voorts dat de rechten van werknemers doorheen dit 
proces worden nageleefd;

31. herinnert eraan dat innovatie bij kmo’s een essentiële motor is van productiviteit en 
duurzame groei aangezien innovatie kan bijdragen tot het oplossen van mondiale en 
maatschappelijke uitdagingen en betere werkomstandigheden kan bieden; herinnert 
eraan dat de technologische ontwikkeling en de digitalisering leiden tot meer kansen 
voor kmo’s om te innoveren en op te bloeien, wat de verspreiding van kennis en de 
opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen versnelt en het vermogen van kmo’s om sneller 
door te groeien, vergroot;

32. beklemtoont dat bij investeringen in innovatie voorrang moet worden verleend aan 
ecosystemen die ook kmo’s omvatten en die de cocreatie, rijping en overdracht van 
uitmuntende technologie naar de industrie alsook de ingebruikname van nieuwe 
technologieën versterken; beklemtoont dan ook het belang van gericht overheidsbeleid 
ter ondersteuning van de horizontale behoeften in verband met de digitale 
transformatieprocessen in micro-ondernemingen en kmo’s, zoals de vereenvoudiging 
van rapportageverplichtingen, en verzoekt de lidstaten proefinitiatieven te ontwikkeling 
om de ingebruikname van e-handelsoplossingen door kmo’s te versnellen, bijvoorbeeld 
met behulp van opleidingen en adviesverlening, technische bijstand, beste praktijken of 
de integratie van de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en innovatie), en met de 

1 Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve 
herstructureringsstelsels, schuldbevrijding en beroepsverbod, en maatregelen ter 
verhoging van de efficiëntie van de procedures voor herstructurering, insolventie en 
schuldbevrijding, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132. PB L 172 van 
26.6.2019, blz. 18.



betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden en lokale autoriteiten;

33. is ingenomen met het feit dat kmo’s werden opgenomen in het Europese 
ruimtevaartprogramma, ook in de ontwikkeling van talrijke stroomafwaartse diensten en 
toepassingen; erkent de sleutelrol die kmo’s spelen in de defensietoeleveringsketens in 
Europa;

34. is ingenomen met de belofte van de Commissie om versnelde opleidingsprogramma’s 
via digitale stoomcursussen in te voeren voor het personeel van micro-ondernemingen 
en kmo’s zodat zij zich kunnen bekwamen op het gebied van, bijvoorbeeld, kunstmatige 
intelligentie, cyberbeveiliging of “distributed ledger”-technologieën; wijst erop dat 
digitale stoomcursussen voor kmo’s in het kader van het programma Digitaal Europa 
moeten worden voorafgegaan door gesubsidieerde programma’s waarmee eigenaars en 
managers van kmo’s hun digitale behoeften en kansen in kaart kunnen brengen; wijst 
erop dat geschoolde werknemers essentieel zijn voor het succes van kmo’s en hen in 
staat stellen succesvol het hoofd te bieden aan niet alleen de groene en de digitale 
transitie, maar ook aan de traditionele uitdagingen waarmee deze ondernemingen 
worden geconfronteerd;

35. betreurt dat slechts 17 % van de kmo’s er tot dusver in is geslaagd om digitale 
technologie in het bedrijfsmodel op te nemen; pleit voor een versterking van de 
maatregelen gericht op het aanpakken van de discrepantie tussen de vraag naar en het 
aanbod van vaardigheden en van het tekort aan vaardigheden en pleit ervoor dat kmo’s 
worden toegerust met digitale geletterdheid en vaardigheden, en dat de vaardigheden in 
verband met openbare aanbestedingen en financiële opleiding worden verbeterd, naast 
vaardigheden voor het beheer van krediet- en toeleveringsketens voor snel veranderende 
arbeidsmarkten, ook in het licht van de versnelling die door de COVID-19-crisis is 
teweeggebracht;

36. beklemtoont dat investeringen in verdere beroepsopleiding en werkstages bij kmo’s 
moeten worden gestimuleerd; pleit in dit verband voor de ontwikkeling van een 
toegesneden aanpak inzake digitale vaardigheden voor micro-ondernemingen; 
beklemtoont dat de agenda voor vaardigheden van de Commissie hierin een rol kan 
spelen en merkt op dat om de digitale en innovatiekloof te overbruggen, het aandeel 
afgestudeerden in STEM-vakken moet worden vergroot en de kloof waarmee vrouwen 
op beide gebieden worden geconfronteerd, moet worden aangepakt; is in dit verband 
ingenomen met de Europese vaardighedenagenda;

37. neemt nota van het witboek van de Commissie over kunstmatige intelligentie 
(COM(2020)0065) en het daarin ingenomen standpunt dat elke lidstaat moet beschikken 
over ten minste één digitale-innovatiehub die verregaand gespecialiseerd is in 
kunstmatige intelligentie;

38. spoort de Commissie ertoe aan steun te verlenen aan de inspanningen van kmo’s om, 
onder meer, verouderde uitrusting te moderniseren, de kennisoverdracht te verbeteren 
en de doeltreffendste toepassingen van technologieën, zoals industriële kunstmatige 
intelligentie, in kaart te brengen, en om de werknemers de vaardigheden bij te brengen 
die onmiddellijk noodzakelijk zijn om de afstandscontrole van uitrusting en machines, 
het productietoezicht en de samenwerking van werknemers op afstand mogelijk te 
maken, evenals ecologisch duurzame bedrijfsmodellen, benaderingen vanuit de 
circulaire economie, en energie- en hulpbronnenefficiëntie, waar digitale knowhow 



vaak van cruciaal belang is en kmo’s in staat stelt concurrerend te blijven; verzoekt de 
Commissie tevens te overwegen een systeem met cheques voor kmo’s op te zetten om 
de bovenvermelde steun te verlenen;

39. verzoekt met klem de hiaten in de kennis en vaardigheden van kmo’s op het gebied van 
ecologisch duurzame technologieën, praktijken en bedrijfsmodellen aan te pakken, met 
name voor sectoren waarin de EU-doelstellingen op het gebied van duurzame energie 
en milieu een fundamentele transformatie vereisen;

40. herinnert aan het belang van instrumenten zoals het Enterprise Europe Network en de 
Europese digitale-innovatiehubs, die de internationalisering, de digitalisering en het 
nastreven van innovatie door kmo’s op lokaal niveau, ook op het gebied van milieu, 
kunnen bevorderen en verzekeren dat ze geschikt zijn voor het beoogde doel; verzoekt 
de Commissie een grondige tussentijdse en ex-postevaluatie van deze instrumenten uit 
te voeren door vertegenwoordigers van kmo’s te raadplegen tijdens het gehele 
evaluatieproces om te waarborgen dat deze netwerken de kmo’s effectief bereiken;

41. beklemtoont de essentiële rol van niet-persoonsgebonden gegevens en de overdracht 
van technologieën van de academische wereld naar kmo’s en onderstreept het belang 
van het opzetten van Europese gegevensruimten voor niet-discriminerende, betrouwbare 
en beveiligde uitwisseling van niet-persoonsgebonden gegevens om met gebruik van 
een open gegevensmodel de gegevensstromen tussen bedrijven en met overheden te 
verbeteren;

42. verzoekt de Commissie een parallel en sterker beleid goed te keuren om de 
internetinfrastructuur en connectiviteit ten gunste van kmo’s in afgelegen gebieden te 
verbeteren, als basisvoorwaarde om de digitalisering te verbeteren en een 
daadwerkelijke transformatie na te streven; verzoekt de Commissie bindende 
doelstellingen voor connectiviteit te overwegen;

Herstelstrategie

43. benadrukt dat Horizon Europa een prioriteit is en robuuste algemene financiering nodig 
heeft; vraagt dat een aanzienlijk bedrag ervan beschikbaar wordt gesteld aan kmo’s, ook 
voor de kmo-onderdelen van de Europese Innovatieraad, en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten te garanderen dat O&I-instrumenten, zoals de accelerator van de Europese 
Innovatieraad, voor zover mogelijk versnelde mogelijkheden bieden voor kmo’s en 
start-ups die innovatieve technologieën ontwikkelen; 

44. pleit ervoor diepgaande beleidsmaatregelen en instrumenten van de EU op het gebied 
van onderzoek en innovatie zo sectorneutraal mogelijk te houden en niet alleen meer 
steun te geven aan kmo’s en micro-ondernemingen die reeds innovatie-inspanningen 
leveren, maar ook, al naargelang hun behoeften, aan kmo’s en micro-ondernemingen 
die een achterstand hebben, in het bijzonder in de traditionele verwerkende industrie; 
vraagt om meer O&I-financiering op Europees niveau te richten op niet-digitale kmo’s 
en op kmo’s die hun milieuprestaties en hulpbronnenefficiëntie wensen te verbeteren;

45. beklemtoont dat samenwerking een cruciale dimensie is om de prestaties van kmo’s te 
verbeteren; merkt op dat clusters en partnerschappen met alle actoren van de 
kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en innovatie) daartoe meer moeten worden 
bevorderd en aangemoedigd door de administratieve druk te verlagen, de procedures te 



vereenvoudigen en gedeelde dienstvoorzieningen voor de deelname van kmo’s aan 
clusters op te zetten; vraagt dat de Commissie er tevens voor zorgt dat de 
partnerschappen en missies van Horizon Europa doorheen de tenuitvoerlegging ervan 
transparant en inclusief zijn, met name met betrekking tot de deelname van kmo’s en 
het vaststellen van hun strategische onderzoeksagenda en jaarlijkse werkprogramma’s; 
onderstreept voorts dat er eerlijke regelingen moeten worden getroffen voor het delen 
van bevindingen en eindresultaten, overeenkomstig het beginsel “zo open als mogelijk, 
zo gesloten als nodig”;

46. beklemtoont tevens het potentieel van het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie en zijn kennis- en innovatiegemeenschappen, aangezien deze een 
doeltreffende manier vormen om de samenwerking tussen kmo’s, onderzoekscentra en 
universiteiten te bevorderen, teneinde lokaal ondernemerschap te bevorderen en de 
dringendste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken;

47. verzoekt de Commissie en de lidstaten te investeren in, onder meer, de data-economie, 
kunstmatige intelligentie, slimme productie, het internet van dingen en 
quantumcomputing, en ervoor te zorgen dat deze gebieden een sterk kmo-onderdeel 
bevatten; betreurt dat de meeste kmo’s geen toegang hebben tot de data die zij creëren; 
is in dit verband ingenomen met de Europese datastrategie die is gericht op de 
totstandbrenging van een echte markt voor data, waar kmo’s gemakkelijk toegang 
zullen hebben tot en gebruik zullen kunnen maken van data in alle marktomgevingen, 
namelijk business-to-consumer, business-to-business en business-to-government;

48. verzoekt de lidstaten de ondersteuning van innovatiekansen voor kmo’s te garanderen 
en synergieën met EU-programma’s in hun nationale innovatiestrategieën te 
maximaliseren; beklemtoont in dit verband de rol van innovatieve kmo’s die zich 
specialiseren in baanbrekende technologieën;

49. beklemtoont dat meer bewustwording moet worden gecreëerd bij eigenaars en managers 
van kmo’s, kmo-verenigingen en ondersteunende organisaties over 
financieringsmogelijkheden voor technologieën met betere milieuprestaties, over 
contractdiensten (zoals adviesdiensten, coaching en opleidingen) in verband met eco-
ontwerp en efficiënt management en gebruik van middelen en over groen 
ondernemerschap en groene technologieën, producten en diensten;

50. beklemtoont dat investeringen in nieuwe en milieuvriendelijke technologieën de 
Europese Green Deal kunnen omvormen in een nieuwe groeistrategie met behulp 
waarvan kmo’s hun innovatiepotentieel kunnen benutten en bevorderen;

51. erkent dat veel kmo’s bereid zijn te investeren in energie-efficiënte, circulaire en 
milieuvriendelijke processen, producten en diensten, maar dat er aanzienlijke 
belemmeringen, met name financiële, bestaan die hen hiervan weerhouden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de regeldruk te verlagen om dergelijke belemmeringen weg 
te nemen door te voorzien in een ondersteunend regelgevingskader en in technische en 
financiële steunprogramma’s, onder meer met behulp van particuliere investeringen, 
zodat kmo’s in staat worden gesteld succesvol en snel groene praktijken, producten, 
processen en diensten in gebruik te nemen; is van mening dat versterkte doelgerichte 
technische en financiële bijstand van essentieel belang zal zijn om bij die kmo’s, met 
inbegrip van micro-ondernemingen, groene kansen te bevorderen; beklemtoont dat die 
bijstand kmo’s en micro-ondernemingen in staat moet stellen de kansen die uit de Green 



Deal voortvloeien volop te benutten, rekening houdend met hun structuur, 
bedrijfsmodel en, meer in het algemeen, hun behoeften, aangezien er geen uniforme 
aanpak bestaat; beklemtoont in dit verband dat vertegenwoordigers van kmo-
organisaties hier actief bij moeten worden betrokken;

52. is ingenomen met de initiatieven die de grootste kansen bieden op het gebied van 
werkgelegenheid en concurrentievermogen voor kmo’s, zoals de tenuitvoerlegging van 
het actieplan voor de circulaire economie, dat lokale werkgelegenheid schept en 
belangrijke bedrijfs- en innovatiekansen biedt voor kmo’s;  neemt nota van de kansen 
die worden geboden door de initiatieven van de zogenoemde “renovatiegolf”, met 
inbegrip van stadsvernieuwingsprojecten; merkt op dat het recht op herstel gunstig is 
voor de consument, maar kmo’s ook kan dwingen actief te worden in het marktsegment 
van de herstellingswerken en dat beleid gericht op de verbetering van de energie-
efficiëntie van gebouwen niet alleen kmo’s van de bouwsector ten goede kan komen, 
maar ook energiebesparingen kan bevorderen bij alle kmo’s en zo kan bijdragen tot een 
vermindering van hun werkingskosten; pleit voor de ontwikkeling van een 
concurrerender markt voor leveranciers van energiediensten (ESCO’s);

53. beklemtoont dat openbare aanbestedingen als strategisch instrument kunnen bijdragen 
aan het bevorderen van duurzame productie- en consumptiepatronen; is van mening dat 
dit instrument, met de juiste steun en bijstand, ook grote kansen kan bieden aan lokale, 
innovatieve kmo’s; wijst op de soortgelijke rol van groene en circulaire openbare 
aanbestedingen en herinnert er in dit verband aan dat de tenuitvoerlegging op nationaal 
niveau gepaard moet gaan met opleiding en ondersteuning voor overheidsinstanties en 
kmo’s;

54. merkt op dat reeds lang bekend is dat een evenwichtig kader voor intellectuele-
eigendomsrechten een belangrijke stap is voor de verbetering van de werking van de 
interne markt; verzoekt de Commissie derhalve een prioriteit te maken van het 
aangekondigde actieplan intellectuele eigendom om goederen waarop auteursrecht rust 
en geoctrooieerde uitvindingen omvat op EU-niveau te beschermen en de capaciteit van 
Europese bedrijven, in het bijzonder kmo’s, om te innoveren op grond van sterke en 
evenwichtige intellectuele-eigendomsregelingen te versterken, wat het mondiaal 
concurrentievermogen van innovatieve kmo’s ten goede zal komen, de kosten en 
complexiteit van administratieve procedures sterk zal verminderen, en daarnaast ook de 
uitdagingen in verband met octrooigeschillenbeslechting zal aanpakken en zal voorzien 
in openbron- en opendatamodellen voor toekomstige innovatie;

55. vestigt de aandacht op de rol van beroepsopleiding en levenslang leren, die van 
essentieel belang zijn voor het aanpakken van de slechte afstemming tussen de vraag 
naar en het aanbod aan geschoolde arbeidskrachten; moedigt aan dat 
ondernemingsvaardigheden reeds in de eerste fasen van het onderwijs worden 
opgenomen en spoort aan tot bevordering van de bijscholing en omscholing van 
werklozen om hun opname in de arbeidsmarkt mogelijk te maken, en te garanderen dat 
kmo’s kunnen rekenen op naar behoren opgeleid personeel;

56. verzoekt de Commissie en de lidstaten om initiatieven voor het in kaart brengen van de 
behoeften aan vaardigheden te versnellen en uit te breiden en de tekorten op de 
arbeidsmarkt aan te pakken met behulp van onderwijs, strategieën voor 
beroepsopleiding en programma’s voor de ontwikkeling van vaardigheden gericht op 
kmo’s, en betreurt dat de kloof in ondernemerschap en toegang tot financiering voor 



door vrouwen geleide micro-ondernemingen en kmo’s nog steeds bestaat; verzoekt de 
lidstaten de belemmeringen te beoordelen die vrouwen nog altijd verhinderen bedrijven 
op te richten en te leiden; beklemtoont dat het gebruik van naar geslacht opgesplitste 
gegevens zal helpen om hiervan een grondigere beoordeling te maken alsook om de 
algemene kwaliteit van het besluitvormingsproces te verbeteren; pleit voor initiatieven 
die zijn gericht op onderwijs- en bijscholingsactiviteiten voor vrouwen om hun 
ondernemingsvaardigheden en zelfvertrouwen te helpen verbeteren; is voorts van 
mening dat e-overheidsinstrumenten en digitale vaardigheden moeten worden 
bevorderd in de overheidssector om de overheidsadministraties ondernemings- en 
burgervriendelijker te maken en verzoekt de lidstaten om de uitwisseling van nationale 
en regionale beste praktijken op dit gebied te verzekeren, ook met verwijzing naar het 
openbaar bestuur en de particuliere sector, om het economisch mededingingsvermogen 
te stimuleren;

57. wijst erop dat de kmo-strategie verschillende soorten kmo’s van verschillende omvang 
moet afdekken, ongeacht of ze actief zijn in traditionele, sociale dan wel 
hoogtechnologische sectoren; is van mening dat kmo’s die zich bezighouden met 
traditioneel handwerk, toerisme, de culturele en de creatieve sector en de sociale 
economie bijzonder kwetsbare segmenten van het kmo-netwerk vormen; erkent de 
historische, culturele, economische en maatschappelijke waarde van deze kmo’s en 
vraagt de lidstaten het concurrentievermogen van deze sectoren te waarborgen, onder 
meer door de generatiewisseling en zelfstandig ondernemerschap te bevorderen, door de 
toegang tot informatie over innovatiekansen te bevorderen en door bescherming en 
versterking van deze sectoren te ondersteunen;

58. vraagt dat de Commissie, in het kader van de EU-programma’s voor de ondersteuning 
van kmo’s, in het bijzonder het programma voor de eengemaakte markt, ook bijzondere 
aandacht besteedt aan ondernemingen uit de sociale economie, aangezien zij lokaal 
verankerd zijn, een breed assortiment aan producten en diensten aanbieden in de hele 
eengemaakte markt van de EU, hoogwaardige banen scheppen en sociale innovatie 
bevorderen;

59. verzoekt de Commissie een routekaart voor te stellen voor de vermindering van de 
administratieve druk, met inbegrip van een tijdslijn voor de maatregelen alsook 
tussentijdse ijkpunten, en zich tot deze routekaart te verbinden, en vraagt dat de 
uitvoering van de kmo-strategie wordt voorgesteld tijdens een jaarlijks plenair debat 
over de “staat van de kmo-Unie”; constateert dat na de pandemiewaarschuwing van de 
WHO en de invoering van maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te 
gaan, veel Europese bedrijven werden gedwongen hun productie stil te leggen of te 
vertragen vanwege handelsbeperkingen, verstoringen van de toeleveringsketens en 
tekorten aan grondstoffen en onderdelen uit derde landen, wat nogmaals laat zien dat de 
Europese industrie strategische autonomie moet verwerven en dat haar afhankelijkheid 
van derde landen moet verkleinen, en dat moet worden gegarandeerd dat belangrijke 
onderdelen van strategische waardeketens, met inbegrip van de verwerkende industrie, 
zich beter binnen de grenzen van de EU bevinden; verzoekt de Commissie bovendien 
ervoor te zorgen dat bedrijven die medische benodigdheden leveren niet opnieuw 
worden geconfronteerd met de moeilijkheden die zich op de interne markt afspeelden en 
lessen te leren uit de problemen die zich in de vroege stadia van de COVID-19-crisis 
voordeden;

60. pleit ervoor de concurrentieregels te verscherpen om het concurrentievermogen van 



kmo’s te verbeteren en hen te beschermen tegen oneerlijke praktijken die zouden 
kunnen uitmonden in sociale dumping en deregulering van de arbeidsmarkt; verzoekt de 
Commissie de doeltreffende handhaving van het mededingingsrecht van de Unie te 
verzekeren, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de werknemers; herinnert er in 
dit verband aan dat het belangrijk is de sociale dialoog bij het ontwerpen en het 
uitvoeren van kmo-beleid te bevorderen, en een gelijk speelveld voor kmo’s te 
garanderen om ervoor te zorgen dat zij op een eerlijke basis de vruchten plukken van de 
interne markt en de kans kunnen grijpen om op te schalen;

61. vraagt dat de Commissie ervoor zorgt dat kmo’s zullen gedijen in het kader van 
ecosystemen die een inclusieve aanpak garanderen en alle actoren samenbrengen die in 
een waardeketen actief zijn, teneinde het Europese leiderschap in strategische sectoren 
en het concurrentievermogen op het wereldtoneel te bevorderen;

62. is van mening dat in de EU-strategie voor kmo’s te allen tijde ten volle rekening moet 
worden gehouden met hun specifieke nationale kenmerken en dat in een algemeen 
kader van de Unie daarom een grote mate van nationale autonomie aan de lidstaten 
moet worden gelaten;

63. noemt het betreurenswaardig dat slechts een kleine 600 000 kmo’s hun producten en/of 
diensten momenteel uitvoeren naar landen buiten de EU; wijst erop dat de kmo’s die 
toegang tot de wereldmarkt willen, hun concurrentievermogen enkel zullen verbeteren 
als zij zowel op lokaal als internationaal niveau worden ondersteund met een 
gestructureerd, voorspelbaar en stimulerend regelgevingskader, gestructureerde 
netwerken, gedegen informatiebronnen en toegang tot investeringskansen en geschoolde 
werknemers; beklemtoont dat het belangrijk is dat het bewustzijn van kmo’s van zowel 
de interne als de internationale markt en hun regels en instrumenten wordt vergroot, ook 
door het referentiekader te vereenvoudigen en de communicatie over op maat gesneden 
kansen te verbeteren; wijst in dit verband op de rol van overkoepelende organisaties en 
netwerken van kmo’s en van kamers van koophandel in de lidstaten en op internationaal 
niveau, en wijst tevens op de rol van de EU-delegaties;

64. verzoekt de Commissie dan ook instrumenten in te voeren zoals een enig digitaal 
contactpunt om kansen voor kmo’s die voortvloeien uit internationale 
handelsovereenkomsten gemakkelijk te kunnen aanwijzen; is in dit verband ingenomen 
met de lancering van “Access2Markets”, het nieuwe portaal van de Commissie 
betreffende douaneprocedures en -formaliteiten, en dringt er bij de Commissie op aan 
ervoor te zorgen dat dit hulpmiddel in meerdere talen beschikbaar is;

65. wijst erop dat kmo’s actief betrokken moeten worden bij internationale 
handelsovereenkomsten en dat er moet worden aangedrongen op een wederkerige 
behandeling om hun toegang tot openbare aanbestedingen in derde landen te 
garanderen; pleit ervoor dat in handelsovereenkomsten een specifiek kmo-hoofdstuk 
wordt opgenomen waarin wordt verwezen naar de voor micro-ondernemingen en kmo’s 
gunstige bepalingen uit andere hoofdstukken van de overeenkomst en dat een snelle 
manier biedt voor eigenaars van micro-ondernemingen en kmo’s om de relevante en 
voordelige aspecten van de overeenkomst te herkennen;

66. vraagt de Commissie met klem te streven naar een gelijk speelveld en een 
regelgevingsklimaat waarin kmo’s goed kunnen gedijen en mondiaal kunnen 
concurreren, en te overwegen handelsbeschermingsinstrumenten in te zetten om 



oneerlijke concurrentie ten gevolge van illegale of oneerlijke handelspraktijken van 
derde landen te beperken, onder meer handelsbeschermingsmaatregelen die de vrije 
toegang van EU-bedrijven tot hun markten op oneerlijke wijze blokkeren;

67. is van mening dat nationale en Europese overheidsinstellingen het goede voorbeeld 
moeten geven en de deelname van kmo’s en micro-ondernemingen aan openbare 
aanbestedingen moeten vergemakkelijken en vergroten, door de toegang tot informatie 
over aanbestedingen en procedures te vereenvoudigen, onevenredige vereisten en 
discriminerende praktijken, zoals aanbestedingscriteria waarbij eisen of kwalificaties 
worden vastgesteld die verder gaan dan de fundamentele elementen van de aangeschafte 
diensten of goederen, te voorkomen en zo bij te dragen tot de verkorting en 
diversifiëring van de toeleveringsketens;

68. dringt daarom aan op meer richtsnoeren voor openbare autoriteiten en kmo’s over de 
bestaande mogelijkheden tot flexibiliteit en aanpassing van de regels inzake 
overheidsopdrachten;

69. merkt op dat het opdelen van grotere contracten in kleinere percelen zou kunnen 
bijdragen tot de verkorting en diversifiëring van de toeleveringsketens, en lokale kmo’s 
grotere stimulansen zou bieden, onder meer door de deelname van kmo’s aan 
innoverende aanbestedingen en precommerciële aanbestedingen, die doorgaans alleen 
toegankelijk zijn voor grotere groepen, te vergemakkelijken;

70. vraagt dat “nulkilometercontracten” op waarde worden geschat door te voorzien in 
bonuscriteria voor lokale bedrijven en dat in dit verband inspiratie wordt gezocht bij de 
Europese wetgeving inzake landbouw en korte toeleveringsketens; vraagt dat het voor 
beleidsmakers mogelijk wordt in bepaalde mate de voorkeur te geven aan contracten 
met lokale kmo’s;

71. wijst op het belang van samenwerking met nationale ambtenaren om een Europese 
aanbestedingsmarkt tot stand te brengen die is gebaseerd op aanbestedingen van een 
beperkte omvang waardoor kmo’s in staat worden gesteld aan de 
aanbestedingsprocedures deel te nemen, onder meer dankzij de opdeling van grotere 
contracten in kleinere percelen, en waarin echte en eerlijke concurrentie tussen 
marktdeelnemers kan plaatsvinden, en benadrukt dat het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) toegankelijker moet worden gemaakt voor kmo’s;

o

o     o

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


