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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 
industriële concurrentievermogen versterkt. 
De interne markt heeft banen helpen 
creëren en heeft consumenten een grotere 
keuze tegen lagere prijzen geboden. Zij 
blijft een drijvende kracht om de economie 
sterker, evenwichtiger en rechtvaardiger te 
maken. De interne markt is een van de 
grootste prestaties van de Unie en haar 
grootste troef in een steeds verder 
globaliserende wereld.

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 
industriële concurrentievermogen versterkt. 
De interne markt heeft banen helpen 
creëren en heeft consumenten een grotere 
keuze tegen lagere prijzen geboden. Zij 
blijft een drijvende kracht voor 
economische groei en om de economie 
sterker, evenwichtiger en rechtvaardiger te 
maken. De interne markt is een van de 
grootste prestaties van de Unie en haar 
grootste troef in een steeds verder 
globaliserende wereld.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Veel van de problemen in verband 
met het concurrentievermogen van de Unie 
zijn te wijten aan de moeilijkheden die 
kmo's ondervinden om financiering te 
verkrijgen omdat zij moeilijk hun 
kredietwaardigheid kunnen aantonen en 

(24) Veel van de problemen in verband 
met het concurrentievermogen van de Unie 
zijn te wijten aan de moeilijkheden die 
kmo's ondervinden om financiering te 
verkrijgen omdat zij moeilijk hun 
kredietwaardigheid kunnen aantonen en 
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onvoldoende onderpand kunnen bieden. 
Kmo's moeten concurrerend blijven en 
ondernemen daartoe onder meer 
activiteiten op het gebied van 
digitalisering, internationalisering en 
innovatie, en zij scholen hun werknemers 
bij, wat extra financiële uitdagingen met 
zich meebrengt. De beperkte toegang tot 
financiering heeft een negatief effect op de 
oprichting van bedrijven, de groei en de 
overlevingskansen ervan alsook op de 
bereidheid van nieuwe ondernemers om in 
het kader van een bedrijfsopvolging 
levensvatbare bedrijven over te nemen.

onvoldoende onderpand kunnen bieden. 
Kmo's moeten concurrerend blijven en 
ondernemen daartoe onder meer 
activiteiten op het gebied van 
digitalisering, internationalisering en 
innovatie, en zij scholen hun werknemers 
bij, wat samen met de kleinere omvang 
van micro-ondernemingen extra financiële 
uitdagingen met zich meebrengt. De 
beperkte toegang tot financiering heeft een 
negatief effect op de oprichting van 
bedrijven, de groei en de 
overlevingskansen ervan alsook op de 
bereidheid van nieuwe ondernemers om in 
het kader van een bedrijfsopvolging
levensvatbare bedrijven over te nemen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De Unie en de lidstaten hebben zich 
ertoe verbonden de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties uit te voeren. Door de Agenda 2030 
mee te helpen verwezenlijken, zullen de 
Unie en haar lidstaten ook een sterker, 
duurzamer, inclusiever, veiliger en 
welvarender Europa bevorderen. Het 
programma moet bijdragen aan de 
uitvoering van de Agenda 2030 door onder 
meer de economische, sociale en 
milieudimensies van duurzame 
ontwikkeling in evenwicht te houden.

(52) De Unie en de lidstaten hebben zich 
ertoe verbonden als voorloper te fungeren 
bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties. Door de Agenda 2030 mee te 
helpen verwezenlijken, zullen de Unie en 
haar lidstaten ook een sterker, duurzamer, 
inclusiever, veiliger en welvarender Europa 
bevorderen. Het programma moet 
bijdragen aan de uitvoering van de 
Agenda 2030 door onder meer de 
economische, sociale en milieudimensies 
van duurzame ontwikkeling in evenwicht 
te houden, door te zorgen voor een 
duidelijke en zichtbare daartoe strekkende 
toezegging in de MFK-verordening en 
door de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling te integreren, zoals het 
Europees Parlement reeds meermaals 
heeft gevraagd in zijn resoluties van 14 
maart en 30 mei 2018 over het MFK voor 
2021-2027.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, moet het 
programma bijdragen aan de integratie van 
klimaatactie en aan de verwezenlijking van 
een algemene doelstelling van 25 % van de 
EU-begroting in het kader van de 
klimaatdoelstellingen. Tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het 
programma zullen de relevante acties 
worden geïdentificeerd, en vervolgens in 
het kader van de desbetreffende evaluaties 
en herzieningsprocessen worden 
herbeoordeeld.

(53) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, moet het 
programma bijdragen aan de integratie van 
klimaatactie en aan de verwezenlijking van 
een algemene doelstelling van ten minste 
25 % van de EU-begroting in het kader van 
de klimaatdoelstellingen tijdens de MFK-
periode 2021-2027, terwijl zo spoedig 
mogelijk, en uiterlijk in 2027, een 
streefcijfer van 30 % moet worden 
gehaald. Tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van het programma zullen de 
relevante acties worden geïdentificeerd, en 
vervolgens in het kader van de 
desbetreffende evaluaties en 
herzieningsprocessen worden 
herbeoordeeld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het concurrentievermogen van 
ondernemingen te verbeteren, met 
bijzondere nadruk op kmo's, en 
additionaliteit te realiseren door 
maatregelen die voorzien in verschillende 
vormen van steun aan kmo's, 
markttoegang, met inbegrip van de 
internationalisering van kmo's, een gunstig 
ondernemingsklimaat voor kmo's, het 
concurrentievermogen van de sectoren, de 

b) het concurrentievermogen van 
ondernemingen te verbeteren, met 
bijzondere nadruk op kmo's, en 
additionaliteit te realiseren door 
maatregelen die voorzien in verschillende 
vormen van steun aan kmo's, 
markttoegang, met inbegrip van de 
internationalisering van kmo's, een gunstig 
ondernemingsklimaat voor kmo's, het 
concurrentievermogen van de sectoren, de 
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modernisering van de industrie en het 
stimuleren van ondernemerschap;

modernisering van de industrie en het 
stimuleren van ondernemerschap, in het 
bijzonder:

i) door adviesdiensten (het 
Enterprise Europe Network) te 
ondersteunen en uit te breiden, teneinde 
geïntegreerde bedrijfsondersteunende 
diensten te verstrekken aan kmo's in de 
Unie die de mogelijkheden op de interne 
markt en in derde landen willen 
onderzoeken, en door erop toe te zien dat 
dit netwerk in alle lidstaten diensten van 
vergelijkbare kwaliteit verleent;

ii) door mobiliteitsprogramma's voor 
nieuwe ondernemers ("Erasmus voor 
jonge ondernemers") te ondersteunen en 
uit te breiden, teneinde hun 
mogelijkheden te verbeteren om hun 
zakelijke knowhow, vaardigheden en 
instelling te ontwikkelen en hun 
vaardigheden op het gebied van 
technologie en bedrijfsvoering te 
versterken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4

Begroting Begroting

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 tot en met 2027 bedragen 
4 088 580 000 EUR in lopende prijzen. 

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 tot en met 2027 bedragen 
5 823 000 000 EUR, uitgedrukt in prijzen
van 2018 (6 563 000 000 EUR in lopende 
prijzen).

2. Van het in lid 1 bedoelde bedrag 
worden de volgende indicatieve bedragen 
toegekend aan de volgende doelstellingen:

2. Van het in lid 1 bedoelde bedrag 
worden de volgende indicatieve bedragen 
toegekend aan de volgende doelstellingen:

a) 1 000 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder b);

a) 2 772 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (3 124 000 000 EUR in lopende 
prijzen) aan de doelstelling bedoeld in 
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artikel 3, lid 2, onder b);

b) 188 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder d), i);

b) 182 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (206 000 000 EUR in lopende 
prijzen) aan de doelstelling bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder d), i);

c) 1 680 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder e);

c) 1 585 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (1 787 000 000 EUR in lopende 
prijzen) aan de doelstelling bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder e);

d) 552 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder f).

d) 490 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (552 000 000 EUR in lopende 
prijzen) aan de doelstelling bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder f).

3. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
van het programma, met name voor 
werkzaamheden op het gebied van 
voorbereiding, monitoring, controle, audit 
en evaluatie, het gebruik van 
informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, en 
het gebruik en de ontwikkeling van 
institutionele 
informatietechnologiesystemen. 

3. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
van het programma, met name voor 
werkzaamheden op het gebied van 
voorbereiding, monitoring, controle, audit 
en evaluatie, het gebruik van 
informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, en 
het gebruik en de ontwikkeling van 
institutionele 
informatietechnologiesystemen. 

4. Voor de in artikel 3, lid 2, onder e), 
bedoelde doelstelling mogen vastleggingen 
in de begroting voor acties waarvan de 
uitvoering zich over meer dan één 
begrotingsjaar uitstrekt, in jaartranches 
worden verdeeld. 

4. Voor de in artikel 3, lid 2, onder e), 
bedoelde doelstelling mogen vastleggingen 
in de begroting voor acties waarvan de 
uitvoering zich over meer dan één 
begrotingsjaar uitstrekt, in jaartranches 
worden verdeeld. 

5. In afwijking van artikel 111, lid 2, 
van het Financieel Reglement verricht de 
Commissie de vastlegging in de begroting 
voor de subsidie voor veterinaire en 
fytosanitaire noodmaatregelen uit hoofde 
van de specifieke doelstelling bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder e), van deze 
verordening na beoordeling van de door de 
lidstaten ingediende betalingsaanvragen. 

5. In afwijking van artikel 111, lid 2, 
van het Financieel Reglement verricht de 
Commissie de vastlegging in de begroting 
voor de subsidie voor veterinaire en 
fytosanitaire noodmaatregelen uit hoofde 
van de specifieke doelstelling bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder e), van deze 
verordening na beoordeling van de door de 
lidstaten ingediende betalingsaanvragen. 

6. Op verzoek van de lidstaten kunnen 
de aan hen in gedeeld beheer toegewezen 
middelen worden overgeschreven naar het 
programma. De Commissie voert die 
middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), van het Financieel Reglement op 

6. Op verzoek van de lidstaten kunnen 
de aan hen in gedeeld beheer toegewezen 
middelen worden overgeschreven naar het 
programma. De Commissie voert die 
middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), van het Financieel Reglement op 
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directe wijze dan wel overeenkomstig 
artikel 62, lid 1, onder c), van het 
Financieel Reglement op indirecte wijze 
uit. Indien mogelijk worden die middelen 
gebruikt ten voordele van de betrokken 
lidstaat. 

directe wijze dan wel overeenkomstig 
artikel 62, lid 1, onder c), van het 
Financieel Reglement op indirecte wijze 
uit. Indien mogelijk worden die middelen 
gebruikt ten voordele van de betrokken 
lidstaat. 

Motivering

Overeenkomstig het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 september 2018 
weerspiegelt het compromisamendement de laatste uitsplitsing van het MFK per programma 
zoals opgenomen in het tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 — het 
standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – tabel – kolom 2 – rij 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis - Aantal ondernemers dat profiteert 
van mentor- en mobiliteitsregelingen
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