
 

Bijlage 2 - Verslag van de Informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 

 

De Raad heeft onder leiding van het Roemeens voorzitterschap gediscussieerd over 

ondernemerschap en de bijdrage van het midden- en kleinbedrijf (mkb), startups en scale-ups aan 

het concurrentievermogen van de EU. Er is van gedachten gewisseld over de inhoud van een 

nieuwe actie-agenda voor het mkb.  

 

Commissaris Bieńkowska (Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) 

heeft benadrukt dat de vier bouwstenen van de Small Business Act belangrijk blijven: toegang tot 

financiering, vermindering van regeldruk, toegang tot markten en stimulering van 

ondernemerschap. Ook gaf zij aan dat succesvolle ondernemers banen creëren en bij kunnen 

dragen aan verduurzaming en het concurrentievermogen van de EU. Commissaris Bieńkowska gaf 

verder aan dat innovatieve startups hun groeipotentieel binnen de EU moeten kunnen 

verwezenlijken en waar nodig moeten kunnen samenwerken met andere mkb-ondernemingen.  

 

Veel lidstaten wezen in hun interventie op het belang van toegang voor mkb-ondernemers tot 

(Europese) financiering en gaven aan dat dit een aandachtspunt moet blijven de komende 

Commissieperiode. Daarnaast noemden veel landen de uitdaging voor het mkb om mee te gaan in 

een economie die steeds digitaler wordt en wezen op het belang van opleiding en vaardigheden. 

Verschillende lidstaten wezen op het belang van samenwerking tussen startups onderling en met 

de wetenschap. In een aantal interventies kwam aanpassing van de definitie van mkb aan de orde, 

deze discussie zal naar verwachting de komende tijd verder worden gevoerd. Er was brede steun 

om het principe van Think Small First te handhaven na een aanpassing van de Small Business Act. 

Nederland heeft aangegeven dat korte betalingstermijnen belangrijk zijn voor het mkb.  

De genodigde werkgeversorganisaties Business Europe en SMEunited benadrukten het belang van 

mkb-ondernemers voor de Europese economie. Beide sprekers gaven aan dat mkb-ondernemers 

nog relatief weinig internationaal zaken doen. Ondernemers worden hierin belemmerd door 

verschillen in regelgeving in verschillende lidstaten en hebben behoefte aan versimpeling van 

regelgeving. Ook gaven deze sprekers aan dat toegang tot financiering voor het mkb prioriteit 

moet hebben.  

 

De Raad heeft in het kader van de interne markt gesproken over een geïntegreerde benadering van 

de interne markt, het industriebeleid, digitalisering en klimaat. Ook is gesproken over het belang 

van betere implementatie en handhaving van regelgeving op de interne markt. Commissaris 

Bieńkowska geeft aan dat de interne markt op het gebied van diensten nog verbeterd dient te 

worden, wil de EU slagvaardig blijven binnen het mondiale speelveld. Hiervoor dienen alle lidstaten 

te blijven werken aan een gelijk speelveld.  

 

Er was veel eenduidigheid in de wensen van lidstaten voor een agenda van de nieuwe commissie 

voor de interne markt. De interne markt moet verbeterd worden door betere handhaving, naleving 

en een focus van de Raad en de Commissie op concrete problemen. Veel lidstaten gaven aan dat 

de interne markt niet besproken kan worden zonder het ook over industrie-, innovatie- en 

dienstenbeleid te hebben, op deze manier kan aan een interne markt gewerkt worden die klaar is 

voor een digitale economie en het mondiale concurrentievermogen van de EU versterkt. Nederland 

heeft bovenstaande punten gesteund. 

 

Tijdens de lunch heeft de Raad van gedachten gewisseld over de te ontwikkelen routekaart voor de 

energie-intensieve industrie in Europa, met name in het kader van verduurzaming van de 

economie. Deze routekaart wordt verder uitgewerkt door de Commissie in samenwerking met de 

High Level Group energie-intensieve industrie. Veel lidstaten hebben benadrukt dat het 

klimaatneutrale doel leidend moet zijn bij de routekaart, die verder duidelijkheid moet bieden aan 

de industrie. Bij de ontwikkeling van beleid moet aandacht worden besteed aan de gevolgen voor 

de samenleving, economie en industrie.  
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Enkele landen benadrukten dat de routekaart technologieneutraal dient te zijn. Veel lidstaten 

hebben aangegeven dat investeringen in innovatie belangrijk zijn en dat een gelijk speelveld 

gewaarborgd dient te worden. Dit gelijke speelveld dient niet alleen tussen lidstaten te bestaan, 

maar ook tussen de EU en derde landen. Nederland heeft benadrukt dat de industrie voor een 

grote uitdaging staat en heeft, net als veel andere lidstaten, de Commissie opgeroepen om een 

systeem uit te werken voor carbon labelling waarmee een gelijk speelveld gewaarborgd kan 

worden. 


