Ondernemersmanifest

10 praktische aanbevelingen
voor (aankomende) leden van het Europees Parlement
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ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 10 praktische aanbevelingen voor
(aankomende) leden van het Europese Parlement bij het omzetten van Europese regels in nationale
wetgeving.

De Groeiagenda voor
Nederland in Europa.

Een krachtige en slagvaardige economie. Wendbaar,
innovatief en duurzaam. Dit is de kern van de
Groeiagenda voor Nederland van ONL voor
Ondernemers. Dit is wat ondernemers ook van Europa
willen terugzien. Durf een onderscheid te maken tussen
groot en klein en maak duidelijke keuzes voor de
toekomst. Zo schep je ook Europees de voorwaarden
voor de groei van de Nederlandse economie.

Kredietverlening aan
kleine bedrijven moet
op gang komen.

Kleine bedrijven voelen dat Europese regels over
kapitaalvereisten, pensioenen, durfkapitaal en toezicht
hun weerslag hebben op de bedrijfsfinanciering in
Nederland.
Europese wetgeving moet de stabiliteit
van het financiële systeem bewaken en tegelijkertijd
zorgen dat de kredietkraan naar het MKB open blijft
staan. Werk als Nederlandse Europarlementariër en
regering nauw samen met de Europese Centrale Bank, de
Europese Investeringsbank, de Eurogroep, de banken zelf
en de Europese Commissie om de kredietverlening aan
kleine Nederlandse bedrijven op gang te brengen en te
houden.

Leg wetgeving al in de
ontwerpfase voor aan
ondernemers.

Ondernemers weten wat er speelt in de praktijk en welke
regels noodzakelijk zijn. Ook weten ondernemers welke
wetgeving
overbodig
is.
Stel
een
verplichte
Ondernemerstest in en win het advies van ondernemers
in op het moment dat wetgeving nog in de pijplijn zit.
Via ONL voor Ondernemers staat u rechtstreeks in
contact met ondernemers.

Neem kleine bedrijven
als uitgangspunt van
regelgeving.

Het uitgangspunt bij Europese wetgeving moet zijn dat
kleine bedrijven geen hinder ondervinden van regels
waar alleen grote, grensoverschrijdende bedrijven van
profiteren. Baseer wetgeving op kleine bedrijven en voeg
naar gelang de noodzaak extra regels toe voor het
grootbedrijf. Onderschrijf het Europees gehanteerde
principe ‘Think Small First’.
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Hanteer waar nodig
uitzonderingen voor
kleine bedrijven.

Vaak is het voor het functioneren van de
geharmoniseerde markt helemaal niet nodig om kleine
bedrijven te betrekken bij Europese regels. Voor veel
ondernemers is Europese regelgeving disproportioneel
of onnodig. Zonder deze bedrijven dus uit van Europese
wetgeving.

Geen nationale koppen
op Europese wetgeving!

Te vaak worden Europese wetten ‘aangekleed’ met extra
Nederlandse bepalingen. Dit vermindert het effect van
eenduidige wetgeving in de hele Europese Unie en
ondermijnt het draagvlak voor Europese wetten. Geen
koppen op Europese wetgeving!

Functioneer als
wegwijzer voor kleine
bedrijven.

Europa is voor veel bedrijven een ondoorzichtig bolwerk,
qua besluitvorming en qua aankomende wetgeving.
Functioneer daarom als wegwijzer voor Nederlandse
ondernemers. Leg Europese wetgeving uit en informeer
ondernemers in een vroeg stadium over aankomende
wetten en het mogelijke effect op de bedrijfsvoering.

Help ondernemers bij
het verkrijgen van
Europese fondsen.

Met name kleine ondernemers hebben moeite om
beschikbare Europese fondsen en subsidies ten volle te
benutten. Assisteer ondernemers bij het leggen van
contacten in Brussel en communiceer actief welke
mogelijkheden er liggen voor het Nederlandse
bedrijfsleven.

Op welke 3 punten ga jij
Europa beter maken
voor ondernemers?

Ondernemers willen actie en daadkracht. We willen
resultaten zien! Lever als aankomend Europarlementariër
een lijst met 3 punten in waarvoor jij je hard gaat maken.
ONL voor Ondernemers maakt aan het eind van het
mandaat de balans op.

Maak gebruik van de
kennis van
ondernemers.

Ga actief op zoek naar informatie bij ondernemers. Wij
weten wat de effecten van regelgeving zijn, we weten
wat er nodig is en we weten wat er anders moet. Een
constante dialoog met ondernemers is cruciaal. ONL
voor Ondernemers vervult hierin een verbindende rol.
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