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BEKNOPTE MOTIVERING

De afgelopen jaren hebben de globalisering, de financiële crisis en de digitalisering de Europese 
industrie en het Europese bedrijfsleven, met name kmo's, zwaar getroffen. De uitdagingen en 
kansen waar bedrijven mee te maken krijgen, zijn steeds complexer geworden en de behoefte 
aan innovatie is exponentieel gegroeid. Daarom moeten op communautair niveau 
ondersteunende maatregelen worden genomen om ondernemerschap, steun bij technologische 
en organisatorische omschakeling, toegang tot krediet en financiële steun te bevorderen. Er is 
dringend behoefte aan de bevordering van een ecosysteem waarin innovatieve activiteiten 
ontstaan die in staat zijn nieuwe economieën te creëren en te concurreren op een steeds globaler 
wordende markt. Dit ecosysteem moet zijn gebaseerd op netwerken waarin instellingen hun 
vaardigheden en mogelijkheden bundelen en helpen om een gespecialiseerde toeleveringsketen 
te creëren ter ondersteuning van zelfstandig ondernemerschap. 

Het is ook wenselijk om waardevolle zakelijke ideeën te selecteren, samen met toekomstige 
ondernemers een plan uit te stippelen om nieuwe markten te betreden en het territoriale 
ecosysteem te ondersteunen ter bevordering van startende ondernemingen door middel van 
speciaal daarvoor ontworpen training en advies, met een zeer effectief beleid inzake technische 
bijstand.

Daarom is de rapporteur ingenomen met de voortzetting van het huidige Cosme-programma 
voor het volgende meerjarig financieel kader. Het Europees Parlement, in het bijzonder de 
Commissie industrie, onderzoek en energie, staat volledig achter de maatregelen ter 
ondersteuning van kmo's in de EU door het bevorderen van een groter concurrentievermogen 
en door het wegnemen van belemmeringen voor markttoegang en toegang tot financiering. 
Het Cosme-programma is in dit opzicht een succesvol initiatief van de Europese Unie 
gebleken dat in hoge mate rekening houdt met kmo's (zoals bevestigd door de 
effectbeoordeling van de Commissie). Daarom is de rapporteur – ook al begrijpt zij de 
redenen voor de concentratie van de programma's – teleurgesteld over het besluit van de 
Commissie om zeer verschillende programma's onder één noemer te brengen, aangezien dit 
de zichtbaarheid van Cosme aanzienlijk vermindert en de inhoud van de te financieren acties 
beperkt in vergelijking met de bestaande wetgeving.

Daarom worden verschillende wijzigingen van de verordening voorgesteld om enkele leemten 
tussen de bestaande verordening en de voorgestelde verordening op te vullen en om het 
"gewicht" en de waarde van het nieuwe Cosme-voorstel te vergroten, zoals:

• het onder de aandacht brengen van Cosme en, indien van toepassing, passende verwijzingen 
opnemen;
• het ontwikkelen van de soorten acties die met betrekking tot kmo's moeten worden 
gefinancierd;
• het herintroduceren van het concept van duurzaamheid voor kmo's;
• het bevorderen van de ontwikkeling van bedrijfsnetwerken, ook om micro-ondernemingen 
in staat te stellen op de markt te concurreren;
• het besteden van bijzondere aandacht aan bepaalde groepen waarvan is gebleken deze meer 
steun nodig hebben om een ondernemingscultuur te ontwikkelen, zoals jonge ondernemers en 
vrouwen;
• het verlenen van steun voor bepaalde sectorale activiteiten in sectoren met relatief veel 
kmo's en een hoge bijdrage aan het bbp van de Unie, zoals de toeristische sector; 
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• het verhogen van de begroting van het programma, zoals uiteengezet in de resolutie van het 
Europees Parlement van 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 
en eigen middelen, en het invoeren van bepaalde begrotingslimieten voor de administratieve 
uitgaven;
• het ontwikkelen van de rol van het Enterprise Europe Network als één-loketdienst voor het 
ondersteunen van bedrijven en het invoeren van bepaalde indicatoren en minimumnormen 
voor het netwerk.

De rapporteur wil gebruikmaken van het nieuwe pluralisme in het bedrijfsleven, dat vandaag 
de dag verschillende vormen van ondernemerschap omvat, van duidelijk marktgerichte 
ondernemingen tot ondernemingen zonder winstoogmerk. De rapporteur is daarom van plan 
om onder de doelgroepen van het programma ook ondernemingen van de sociale economie op 
te nemen die welomschreven kenmerken hebben en binnen de kmo-categorie vallen, maar die 
door hun aard in staat zijn om economische en bedrijfsmodellen opnieuw uit te vinden in 
nieuwe, originele vormen. Deze bedrijven hebben blijk gegeven van een grotere veerkracht 
dan traditionele bedrijven, dankzij hun lokale wortels en de prioriteit die wordt gegeven aan 
het werkgelegenheidsaspect. Het is daarom van essentieel belang om nieuwe bedrijfsmodellen 
te ondersteunen, zoals de buy-out door werknemers (het kopen van een onderneming door 
werknemers van het bedrijf zelf), omdat vandaag de dag bij ondernemingen in de sociale 
economie een nieuwe visie op de netwerkeconomie ontstaat. 

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat kleine lokale nutsbedrijven die voldoen aan de 
criteria om als kmo's te worden beschouwd en belangrijke taken voor lokale gemeenschappen 
uitvoeren, tot de begunstigden van de maatregelen moeten worden gerekend.

De rapporteur benadrukt de noodzaak om de duidelijkheid en toegankelijkheid van de 
wetgeving voor kmo's te verbeteren. Daarom zijn er een aantal wijzigingen aangebracht om 
het door de Europese Commissie gevolgde proces voor de toekenning van subsidies in 
overeenstemming met het Financieel Reglement toe te lichten.

Hoewel het voorstel ook betrekking heeft op de voorwaarden waaronder kmo's uit derde 
landen toegang krijgen tot het programma, wil de rapporteur benadrukken dat de belangrijkste 
begunstigden in de EU gevestigde ondernemingen moeten zijn. Daarnaast moet in het 
programma ook rekening worden gehouden met acties om in de EU gevestigde kmo's te 
helpen toegang te krijgen tot de markten van derde landen.

De lijst van indicatoren die worden voorgesteld om de doeltreffendheid van het programma te 
meten is te vaag en zou zeer weinig informatie over de doeltreffendheid van Cosme 
opleveren. De rapporteur wil nieuwe indicatoren invoeren die zinvol zijn zonder te leiden tot 
te veel bureaucratie.

Tot slot wil de rapporteur de nadruk leggen op de onmisbaarheid van complementariteit met 
andere bestaande maatregelen ter ondersteuning van kmo's, in het bijzonder met het 
InvestEU-programma, dat de toegankelijke financiële instrumenten voor kmo's omvat die 
momenteel zijn opgenomen in het Cosme-programma en met het kmo-instrument in de pijler 
industrie en innovatie van het Horizon-programma voor onderzoek.

AMENDEMENTEN
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De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale 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, economische ontwikkeling, 
voorspoed, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), clusters en netwerken en 
consortia van bedrijven nieuwe 
mogelijkheden en schaalvoordelen 
gegenereerd en hun industriële 
concurrentievermogen versterkt en heeft er 
ook naar gestreefd een waardeketen tot 
stand te brengen en te versterken waarin 
alle ondernemingen betrokken zijn bij alle 
aspecten van het proces. De interne markt 
heeft banen helpen creëren en heeft 
consumenten een grotere keuze tegen 
lagere prijzen geboden. Zij blijft een 
drijvende kracht om economische groei te 
verzekeren en de economie duurzaam,
sterker, evenwichtiger en transparanter, 
inclusiever 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 en een sleutelelement in het 
welslagen van de overgang naar een 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
duurzame economie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
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Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De interne markt moet zich 
voortdurend aanpassen aan een snel 
veranderende omgeving die wordt 
gekenmerkt door een digitale revolutie en 
globalisering. Een nieuw tijdperk van 
digitale innovatie blijft mogelijkheden 
bieden voor burgers en bedrijven en
genereert nieuwe producten en 
ondernemingsmodellen maar vormt 
evenzeer een uitdaging op het vlak van 
regelgeving en handhaving.

(2) De interne markt moet zich 
voortdurend aanpassen aan een snel 
veranderende omgeving die wordt 
gekenmerkt door een digitale revolutie, 
beperking van klimaatverandering en 
globalisering. Een nieuw tijdperk van 
digitale innovatie en nieuwe collaboratieve 
zakelijke modellen blijft mogelijkheden 
bieden voor burgers, werknemers en 
bedrijven, genereert nieuwe duurzame, 
meer hulpbronnen- en energie-efficiënte 
producten, diensten en 
ondernemingsmodellen maar vormt 
evenzeer een kans en een uitdaging voor 
de beroepsbevolking en het 
concurrentievermogen van bedrijven, en
op het vlak van regelgeving en handhaving.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang te beschermen.

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Dit 
betekent uiteindelijk dat men nuttige 
voorwaarden creëert om het vertrouwen 
van de burger te winnen in de Unie, in haar 
vermogen om resultaten te behalen en 
hoogwaardige banen en duurzame groei te 
creëren en tegelijk het openbaar belang te 
beschermen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Momenteel bestaan verschillende 
programma's voor optreden van de Unie op 
het gebied van concurrentievermogen van 
ondernemingen met inbegrip van kmo's, 
consumentenbescherming, consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 
beleidsvorming op het gebied van 
financiële diensten en beleidsvorming op 
het gebied van de voedselketen. Een aantal 
aanvullende activiteiten wordt rechtstreeks 
uit hoofde van de begrotingsonderdelen 
voor de interne markt gefinancierd. Het is 
nodig de synergieën tussen de 
verschillende acties te stroomlijnen en te 
benutten, en een flexibeler en soepeler 
kader te bieden voor de financiering van 
activiteiten die tot doel hebben een interne 
markt te verwezenlijken die goed en op de 
meest kostenefficiënte wijze functioneert. 
Daarom is het nodig een nieuw programma 
vast te stellen waarin activiteiten die 
voordien uit hoofde van deze andere 
programma's en van andere toepasselijke 
begrotingsonderdelen werden gefinancierd, 
worden samengebracht. Het programma 
moet ook nieuwe initiatieven omvatten die 
tot doel hebben de werking van de interne 
markt te verbeteren.

(5) Momenteel bestaan verschillende 
programma's voor optreden van de Unie op 
het gebied van concurrentievermogen van 
ondernemingen met inbegrip van kmo's, 
consumentenbescherming, consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 
beleidsvorming op het gebied van 
financiële diensten en beleidsvorming op 
het gebied van de voedselketen. Een aantal 
aanvullende activiteiten wordt rechtstreeks 
uit hoofde van de begrotingsonderdelen 
voor de interne markt gefinancierd. Het is 
nodig de synergieën en 
complementariteiten tussen de 
verschillende acties te stroomlijnen en te 
benutten, meerwaarde te creëren door de 
additionaliteit te verbeteren en een 
flexibeler en soepeler kader te bieden voor 
de financiering van activiteiten die tot doel 
hebben een interne markt te verwezenlijken 
die goed functioneert en die doeltreffend 
en consumentvriendelijk is en rekening 
houdt met milieu- en sociale aspecten. 
Daarom is het nodig een nieuw programma 
vast te stellen waarin activiteiten die 
voordien uit hoofde van deze andere 
programma's en van andere toepasselijke 
begrotingsonderdelen werden gefinancierd, 
worden samengebracht. Het programma 
moet ook nieuwe initiatieven omvatten die 
tot doel hebben de werking van de interne 
markt te verbeteren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het programma moet ook 
rekening houden met de meerwaarde voor 
de Unie van de verschillende acties, hun 
doeltreffendheid en resultaten, en goede 
praktijken moeten in stand worden 



PE627.879v02-00 8/51 AD\1166549NL.docx

NL

gehouden en worden verbeterd. Het 
programma moet tevens nieuwe 
initiatieven omvatten die tot doel hebben 
de werking van de interne markt te 
verbeteren, de plaatselijke economische 
ontwikkeling te verbeteren en in te grijpen 
wanneer het risico van marktfalen erg 
hoog is.

Motivering

In het kader van het programma moeten nieuwe initiatieven op het gebied van economische 
ontwikkeling worden overwogen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is daarom passend een 
programma voor de interne markt, het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met inbegrip van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, en Europese 
statistieken ("het programma") vast te 
stellen. Het programma moet worden 
vastgesteld voor een looptijd van zeven 
jaar, van 2021 tot en met 2027.

(7) Het is daarom passend een 
programma voor de interne markt, het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
bijzondere aandacht voor kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen,
clusters, netwerken en consortia van 
bedrijven en Europese statistieken ("het 
programma") vast te stellen. Het 
programma moet worden vastgesteld voor 
een looptijd van zeven jaar, van 2021 tot en 
met 2027.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking en versterking van de interne 
markt schragen. Het programma moet het 
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juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt — bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 
middenveld en de overheden — te 
versterken. Daartoe moet het programma 
tot doel hebben het concurrentievermogen 
van bedrijven, met name kmo's, te 
waarborgen, maar ook de handhaving van 
consumentenbescherming en
veiligheidsvoorschriftente ondersteunen en 
bedrijven en burgers voor te lichten door 
hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het programma 
tot doel hebben de administratieve 
samenwerking en de samenwerking op 
regelgevingsgebied te verbeteren, met 
name via de uitwisseling van beste 
praktijken, het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 
gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel hebben 
de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren.

scheppen van de juiste voorwaarden 
ondersteunen om de positie van alle 
actoren van de interne markt – bedrijven, 
werknemers, burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden – te versterken door voort te 
bouwen op het succes van het huidige 
programma voor het 
concurrentievermogen van kleine en 
middelgrote ondernemingen (Cosme). 
Daartoe moet het programma tot doel 
hebben het concurrentievermogen van 
bedrijven, met name kmo's, te waarborgen, 
maar ook de voorwaarden voor het 
scheppen van hoogwaardige banen, de 
plaatselijke economische ontwikkeling en 
de handhaving van een hoog niveau van 
consumentenbescherming,
veiligheidsvoorschriften en milieunormen
te ondersteunen en bedrijven en burgers 
voor te lichten door hen de juiste 
informatie, instrumenten, opleiding, 
kennis en competentie te bieden zodat zij 
met kennis van zaken besluiten kunnen 
nemen en beter kunnen deelnemen aan de 
beleidsvorming in de Unie. Daarnaast moet 
het programma tot doel hebben de 
administratieve samenwerking en de 
samenwerking op regelgevingsgebied te 
verbeteren, met name via de uitwisseling 
van beste praktijken, het aanleggen van 
kennis- en vaardighedenbases, met 
inbegrip van het gebruik van strategische 
overheidsopdrachten en de ondersteuning 
van de digitale kenniscentra. Het moet 
ook de ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel hebben 
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de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een samenvoeging van de 
bestaande programma's mag niet leiden 
tot een verminderde duidelijkheid en 
transparantie. De Europese Commissie 
moet, samen met de lidstaten, ernaar 
streven juiste en tijdige informatie over de 
programma's te verstrekken en het 
bewustzijn bij de mogelijke begunstigden 
te vergroten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en staat ten 
dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers. Door beter gebruik te maken 
van de voortdurend veranderende interne 
markt voor diensten moeten Europese 
bedrijven beter in staat zijn over de 
grenzen heen banen te creëren en groei te 
genereren, een breder assortiment diensten 
tegen betere prijzen aan te bieden, zonder 
dat toegevingen worden gedaan wat de 
hoge normen voor consumenten en 
werknemers betreft. Om dit te bereiken 
moet het programma de resterende 
belemmeringen helpen wegwerken en een
regelgevingskader bieden dat zich kan 

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging, 
hoogkwalitatieve diensten ten gunste van 
consumenten en bedrijven en de 
arbeidsomstandigheden van werknemers. 
Zij creëert een gunstig klimaat voor het 
scheppen van banen en waarborgt een 
betere werking van hoogwaardige 
diensten van algemeen economisch 
belang. Door beter gebruik te maken van 
de voortdurend veranderende interne markt 
voor diensten moeten Europese bedrijven 
beter in staat zijn over de grenzen heen
kwalitatief hoogwaardige banen te creëren 
en groei te genereren, een breder 
assortiment diensten tegen betere prijzen 
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aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

aan te bieden, zonder dat toegevingen 
worden gedaan wat de hoge normen voor 
consumenten en werknemers betreft. Om 
dit te bereiken moet het programma de 
resterende belemmeringen helpen 
wegwerken en een regelgevingskader 
bieden dat zich kan aanpassen aan nieuwe 
innovatieve bedrijfsmodellen en dat in 
overeenstemming is met een hoge mate 
van sociale bescherming, ook voor 
ondernemers.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Nieuwe uitdagingen op het vlak van 
regelgeving en handhaving houden 
verband met een snel veranderende 
omgeving door de digitale revolutie en 
hebben betrekking op cyberveiligheid, het 
internet der dingen of artificiële 
intelligentie. In het geval van schade zijn 
strenge regels inzake productveiligheid en 
aansprakelijkheid van essentieel belang 
voor een beleidsrespons die het voor 
Europese burgers, consumenten en 
bedrijven mogelijk maakt uit dergelijke 
regels voordeel te halen. Daarom moet het 
programma bijdragen aan de snelle 
aanpassing en handhaving van een 
Unieregeling voor 
productaansprakelijkheid die innovatie 
stimuleert.

(11) Nieuwe uitdagingen op het vlak van 
regelgeving en handhaving houden 
verband met een snel veranderende 
omgeving door de digitale revolutie en 
hebben betrekking op cyberveiligheid, 
privacybeleid en gegevensbescherming, 
het internet der dingen of artificiële 
intelligentie en hiermee verband 
houdende ethische normen. Deze 
complexe uitdaging, die technologisch, 
cultureel, organisatorisch en sociaal van 
aard is, moet worden aangepakt in 
samenwerking met alle betrokken 
sectoren en actoren. In het geval van 
schade zijn strenge regels inzake 
productveiligheid en aansprakelijkheid van 
essentieel belang voor een beleidsrespons 
die het voor Europese burgers, 
consumenten en bedrijven mogelijk maakt 
toegang te hebben tot dergelijke regels en 
er voordeel uit te halen. Daarom moet het 
programma bijdragen aan de snelle 
aanpassing en handhaving van een 
Unieregeling voor 
productaansprakelijkheid die innovatie 
stimuleert.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Overheden maken gebruik van 
overheidsopdrachten om ervoor te zorgen 
dat overheidsgeld goed wordt besteed en 
om bij te dragen aan een interne markt die 
innovatiever, duurzamer, inclusiever en 
concurrerender is. Richtlijn 2014/23/EU 
van het Europees Parlement en de Raad49, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad50 en Richtlijn 
2014/25/EU van het Europees Parlement 
en de Raad51 bieden het rechtskader voor 
de integratie en doeltreffende werking van 
de markten voor overheidsopdrachten, die 
14 % van het bruto binnenlands product 
van de Unie vertegenwoordigen, ten 
behoeve van de overheden, bedrijven 
alsook burgers en consumenten. Het 
programma moet daarom maatregelen 
ondersteunen met het oog op een bredere 
benutting van strategische 
overheidsopdrachten, professionalisering 
van overheidsinkopers, betere toegang tot 
aanbestedingsmarkten voor kmo's, meer 
transparantie, integriteit en betere 
gegevens, bevordering van de digitale 
transformatie van aanbestedingen en 
stimulering van gezamenlijke 
aanbestedingen, door de 
partnerschapsaanpak met de lidstaten te 
versterken, de gegevensverzameling en -
analyse te verbeteren aan de hand van 
onder andere de ontwikkeling van 
specifieke IT-instrumenten, door de 
uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken te ondersteunen, richtsnoeren te 
bieden, gunstige handelsovereenkomsten te 
sluiten, de samenwerking tussen nationale 
overheden te versterken en pilootprojecten 
te lanceren.

(15) Overheden maken gebruik van 
overheidsopdrachten om ervoor te zorgen 
dat overheidsgeld goed wordt besteed en 
om bij te dragen aan een interne markt die 
innovatiever, duurzamer, inclusiever en 
concurrerender is. Richtlijn 2014/23/EU 
van het Europees Parlement en de Raad49, 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad50 en Richtlijn 
2014/25/EU van het Europees Parlement 
en de Raad51 bieden het rechtskader voor 
de integratie en doeltreffende werking van 
de markten voor overheidsopdrachten, die 
14 % van het bruto binnenlands product 
van de Unie vertegenwoordigen, ten 
behoeve van de overheden, bedrijven 
alsook burgers en consumenten. Via hun 
aanbestedingsbeleid kunnen 
overheidsinstanties markten voor 
innoverende goederen en diensten 
oprichten en ondersteunen. Het 
programma moet daarom maatregelen 
ondersteunen met het oog op een bredere 
benutting van strategische 
overheidsopdrachten, een systematischere 
toepassing van milieu- en sociale criteria 
en criteria voor eerlijke handel bij de 
gunning van opdrachten, 
professionalisering van overheidsinkopers, 
betere toegang tot aanbestedingsmarkten 
voor kmo's, ondernemingen in de sociale 
economie en netwerken van 
bedrijfsorganisaties, meer transparantie, 
integriteit en betere gegevens, bevordering 
van de digitale transformatie van 
aanbestedingen en stimulering van 
gezamenlijke aanbestedingen, door de 
partnerschapsaanpak met de lidstaten te 
versterken, de gegevensverzameling en -
analyse te verbeteren aan de hand van 
onder andere de ontwikkeling van 
specifieke IT-instrumenten, door de 
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uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken te ondersteunen, richtsnoeren te 
bieden, gunstige handelsovereenkomsten te 
sluiten, de samenwerking tussen nationale 
overheden te versterken en pilootprojecten 
te lanceren.

__________________ __________________

49 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

49 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
concessieovereenkomsten (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 1).

50 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

50 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

51 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 
(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

51 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het plaatsen van opdrachten in 
de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten en houdende 
intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 
(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het programma moet de 
ontwikkeling van het regelgevingskader 
van de Unie op het gebied van 
vennootschapsrecht en corporate 
governance alsook contractenrecht 
ondersteunen om bedrijven efficiënter en 
concurrerender te maken, waarbij het 
tegelijkertijd bescherming biedt aan 
belanghebbenden die gevolgen 
ondervinden van activiteiten van 
ondernemingen, en om te reageren op de 
beleidsuitdagingen die zich aandienen. In 
het kader van het programma moet ook 

(17) Het programma moet de 
ontwikkeling van het regelgevingskader 
van de Unie op het gebied van 
vennootschapsrecht en corporate 
governance alsook contractenrecht 
ondersteunen om bedrijven efficiënter en 
concurrerender te maken, waarbij het 
tegelijkertijd bescherming biedt aan 
belanghebbenden die gevolgen 
ondervinden van activiteiten van 
ondernemingen, en om te reageren op de 
beleidsuitdagingen die zich aandienen. In 
het kader van het programma moet ook 
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worden gezorgd voor adequate evaluatie, 
uitvoering en handhaving van het 
toepasselijke acquis, en moeten 
belanghebbenden worden geïnformeerd en 
bijgestaan en de uitwisseling van 
informatie op het gebied worden 
bevorderd. Voorts moet het programma de 
initiatieven van de Commissie voor een 
duidelijk en aangepast rechtskader voor de 
data-economie en innovatie verder 
ondersteunen. Deze initiatieven zijn nodig 
om de rechtszekerheid te verbeteren met 
betrekking tot het contractenrecht en het 
recht inzake niet-contractuele 
aansprakelijkheid, met name ten aanzien 
van aansprakelijkheid en ethiek in het 
kader van opkomende technologieën zoals 
het internet der dingen, artificiële 
intelligentie, robotica en 3D-printen. Het 
programma moet tot doel hebben de 
ontwikkeling van op data gebaseerd 
ondernemen te bevorderen aangezien het
beslissend zal zijn voor de positie van de 
economie van de Unie tegen de 
achtergrond van wereldwijde concurrentie.

worden gezorgd voor adequate evaluatie, 
uitvoering en handhaving van het 
toepasselijke acquis, en moeten 
belanghebbenden worden geïnformeerd en 
bijgestaan en de uitwisseling van 
informatie op het gebied worden 
bevorderd. Voorts moet het programma de 
initiatieven van de Commissie voor een 
duidelijk en aangepast rechtskader voor de 
data-economie en innovatie verder 
ondersteunen. Deze initiatieven zijn nodig 
om de rechtszekerheid te verbeteren met 
betrekking tot het contractenrecht en het 
recht inzake niet-contractuele 
aansprakelijkheid, met name ten aanzien 
van aansprakelijkheid en ethiek in het 
kader van opkomende technologieën zoals 
het internet der dingen, artificiële 
intelligentie, robotica en 3D-printen. Het 
programma moet tot doel hebben de 
ontwikkeling van op data gebaseerd 
ondernemen te bevorderen terwijl een 
hoog niveau van privacybescherming 
wordt gewaarborgd, aangezien het 
beslissend zal zijn voor de positie van de 
economie van de Unie tegen de 
achtergrond van wereldwijde concurrentie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen versterken en 
tegelijk zorgen voor een doeltreffend gelijk 
speelveld en een open en concurrerende 
interne markt, zijn van vitaal belang. 
Kmo's zijn de motor van de Europese 
economie: zij maken 99 % uit van alle 
ondernemingen in Europa, zorgen voor 
twee derde van de werkgelegenheid en 
dragen in belangrijke mate bij tot het 
scheppen van nieuwe banen met een 
regionale en lokale dimensie.

(22) Het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van Europese 
ondernemingen versterken en tegelijk 
zorgen voor een doeltreffend gelijk 
speelveld en een open en concurrerende 
interne markt, zijn van vitaal belang. 
Kmo's zijn de motor van de Europese 
economie: zij maken 99 % uit van alle 
ondernemingen in Europa, zorgen voor 
twee derde van de werkgelegenheid en 
dragen in belangrijke mate bij tot het 
scheppen van nieuwe kwalitatief 
hoogwaardige banen in alle sectoren met 
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een regionale en lokale dimensie, en dus 
tot sociale cohesie.

Kmo's spelen een belangrijke rol bij de 
energietransitie en dragen bij aan de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie die 
voortvloeien uit de Overeenkomst van 
Parijs. Het programma moet daarom hun 
capaciteit om milieuvriendelijke 
producten en diensten van hoge kwaliteit 
te ontwikkelen, vergroten, en hun 
inspanningen om de 
hulpbronnenefficiëntie te verhogen, 
ondersteunen, in overeenstemming met 
het beginsel "energie-efficiëntie eerst". 
Hiermee draagt het programma ook bij tot 
het verbeteren van het 
concurrentievermogen van de kmo's van 
de Unie op wereldmarkt.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Kmo's staan voor 
gemeenschappelijke uitdagingen wat 
betreft het verkrijgen van financiering, het 
vinden van gekwalificeerde werknemers, 
het verlichten van de administratieve 
lasten, de benutting van creativiteit en 
innovatie, de toegang tot markten en de 
bevordering van 
internationaliseringsactiviteiten, die voor 
grotere bedrijven in mindere mate een 
probleem vormen. Het programma moet 
dergelijk marktfalen op evenredige wijze 
aanpakken zonder de mededinging op de 
interne markt onnodig te verstoren.

(23) Kmo's staan voor 
gemeenschappelijke uitdagingen wat 
betreft het verkrijgen van financiering, het 
vinden van gekwalificeerde werknemers, 
het verlichten van de administratieve 
lasten, de benutting van creativiteit en 
innovatie, de toegang tot markten, en de 
bevordering van 
internationaliseringsactiviteiten, die voor 
grotere bedrijven in mindere mate een 
probleem vormen. Het programma moet 
dergelijk marktfalen op evenredige wijze 
aanpakken zonder de mededinging op de 
interne markt onnodig te verstoren. Het 
programma moet in het bijzonder 
passende voorwaarden scheppen voor het 
invoeren van technologische en 
organisatorische innovatie in de 
productieprocessen, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de specifieke vormen 
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van kmo's zoals micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten, de zelfstandige en 
vrije beroepen en ondernemingen in de 
sociale economie. Er moet ook aandacht 
worden besteed aan jonge ondernemers, 
nieuwe en potentiële ondernemers en 
vrouwelijke ondernemers, alsmede aan 
andere specifieke doelgroepen, zoals 
ouderen, migranten en ondernemers uit 
sociaal benadeelde of kwetsbare groepen, 
zoals personen met een functiebeperking.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het programma moet een 
innovatiecultuur ondersteunen en 
bevorderen door een ecosysteem te 
ontwikkelen dat de oprichting en groei 
van ondernemingen kan bevorderen, met 
name micro-ondernemingen en 
innovatieve kmo's die in staat zijn de 
uitdagingen van een steeds 
concurrerendere en sneller veranderende 
omgeving aan te gaan. De diepgaande 
transformatie van innovatieprocessen 
vereist de ontwikkeling van een open 
innovatiemodel met een toename van 
collaboratief onderzoek en het delen van 
kennis en intellectuele eigendom tussen 
verschillende organisaties. Het 
programma moet daarom gericht zijn op 
de ondersteuning van het innovatieproces, 
dat nieuwe collaboratieve 
bedrijfsmodellen omvat die gericht zijn op 
de ontwikkeling van netwerken en het 
delen van kennis en middelen binnen 
interorganisatorische gemeenschappen.

Motivering

Het is belangrijk om een innovatie-ecosysteem te ontwikkelen dat een economische 
katalysator kan zijn. Ontwikkeling van innovatie-ecosystemen die als economische 
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katalysatoren fungeren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Het programma moet 
dergelijk marktfalen op evenredige wijze 
aanpakken, waarbij bijzondere aandacht 
moet worden geschonken aan acties die 
kmo's en bedrijfsnetwerken rechtstreeks 
ten goede komen, zonder de mededinging 
op de interne markt onnodig te verstoren.

Motivering

Het programma dient bij alle activiteiten rekening te houden met kmo's en bedrijfsnetwerken.

Amendement 17

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 
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 

(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 over onvoldoende 
informatie beschikken, moeilijk hun 
kredietwaardigheid kunnen aantonen en 
onvoldoende onderpand kunnen bieden, of 
gewoonweg omdat zij onvoldoende op de 
hoogte zijn van bestaande mechanismen 
die hun activiteiten op EU-, nationaal of 
lokaal niveau kunnen ondersteunen. 
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 
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het kader van een bedrijfsopvolging 
levensvatbare bedrijven over te nemen.

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 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om dit marktfalen te verhelpen en 
ervoor te zorgen dat kmo's hun rol als 
fundament voor het economisch 
concurrentievermogen van de Unie blijven 
spelen, moeten kleine en middelgrote 
ondernemingen extra steun krijgen via 
schuldinstrumenten en 
eigenvermogensinstrumenten die in het 
kader van het venster kmo's van het 
InvestEU-fonds zoals opgericht bij 
Verordening [...] van het Europees 
Parlement en de Raad52 moeten worden 
vastgesteld. De leninggarantiefaciliteit die 
op grond van Verordening (EU) 
nr. 1287/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad53 is opgezet, heeft een 
aantoonbare meerwaarde en zal naar 
verwachting aan ten minste 500 000 kmo's 
een positieve bijdrage leveren; een 
opvolger zal worden opgericht in het kader 
van het venster kmo's van het InvestEU-
fonds.

(25) Om dit marktfalen te verhelpen en 
ervoor te zorgen dat kmo's hun rol als 
fundament voor het economisch 
concurrentievermogen van de Unie en 
aandrijvers van een duurzame economie 
blijven spelen, moeten kleine en 
middelgrote ondernemingen extra steun 
krijgen via schuldinstrumenten en 
eigenvermogensinstrumenten die in het 
kader van het venster kmo's van het 
InvestEU-fonds zoals opgericht bij 
Verordening [...] van het Europees 
Parlement en de Raad52 moeten worden 
vastgesteld. De leninggarantiefaciliteit die 
op grond van Verordening (EU) 
nr. 1287/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad53 is opgezet, heeft een 
aantoonbare meerwaarde en zal naar 
verwachting aan ten minste 500 000 kmo's 
een positieve bijdrage leveren; een 
opvolger zal worden opgericht in het kader 
van het venster kmo's van het InvestEU-
fonds. Er moet meer aandacht worden 
besteed aan betere communicatie en 
overheidscampagnes om het bewustzijn 
van de beschikbaarheid van het 
programma voor kmo's bij de mogelijke 
begunstigden te vergroten. Om meer 
bekendheid te geven aan de acties van de 
Unie ter ondersteuning van kmo's moeten 
acties die geheel of gedeeltelijk door dit 
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programma worden gefinancierd het 
Europees embleem (vlag) bevatten in 
combinatie met een zin waarin de in het 
kader van het Cosme-programma 
ontvangen ondersteuning wordt vermeld.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 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 voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (Cosme) 
(2014-2020) en tot intrekking van Besluit 
nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 33).

53 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 voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (Cosme) 
(2014-2020) en tot intrekking van Besluit 
nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 33).

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De beleidsdoelstellingen van dit 
programma zullen ook worden gerealiseerd 
via financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van het 
venster kmo's van het InvestEU-fonds. 
Financiële steun moet worden gebruikt om 
marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties aan te pakken, op 
evenredige wijze, en de acties mogen 
particuliere financiering niet overlappen of 
verdringen, of de concurrentie op de 
interne markt verstoren. De acties moeten 
een duidelijke Europese meerwaarde 
hebben.

(26) De beleidsdoelstellingen van dit 
programma zullen ook worden gerealiseerd 
via financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van het 
venster kmo's van het InvestEU-fonds. Het 
venster kmo's van het InvestEU-fonds 
moet over een centraal overkoepelend 
punt beschikken dat in elke lidstaat 
informatie over het programma verstrekt, 
om de toegankelijkheid en de bekendheid 
van de financieringen voor kmo's te 
vergroten. Financiële steun moet worden 
gebruikt om marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties aan te pakken, op 
evenredige wijze, en de acties mogen 
particuliere financiering niet overlappen of 
verdringen, of de concurrentie op de 
interne markt verstoren en dienen een 
duidelijke additionaliteit te bieden en de 
synergieën met andere Europese 
programma's te versterken. De acties 
moeten een duidelijke Europese 
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meerwaarde hebben.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Activiteiten die uit hoofde 
van het InvestEU-fonds worden gesteund 
via EU- of lidstaatcompartimenten mogen 
private financiering niet overlappen of 
verdringen en mogen de concurrentie op 
de interne markt niet verstoren. Zij mogen 
echter wel de integratie van lopende 
openbare en private lokale 
garantieregelingen hierin bevorderen, met 
als voornaamste doel om de positieve 
gevolgen voor de eindbegunstigden 
(kmo's als gedefinieerd in Aanbeveling 
2003/361/EG) te vergroten, teneinde voor 
daadwerkelijke additionaliteit van de 
maatregelen te zorgen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Naast toegang tot 
financiering is ook toegang tot 
vaardigheden van cruciaal belang, met 
name managementvaardigheden en 
kennis zijn kritieke factoren voor kmo's 
om toegang te krijgen tot bestaande 
financieringen, om te innoveren, te 
concurreren en te groeien. De aanreiking 
van financiële instrumenten zoals 
voorzien in het kader van InvestEU moet 
dan ook gepaard gaan met het 
ontwikkelen van passend mentorschap, 
coachingsregelingen en op kennis 
gebaseerde zakelijke dienstverlening.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het programma moet kmo's 
gedurende hun hele levenscyclus 
doeltreffend ondersteunen. Het moet 
voortbouwen op de unieke kennis en 
expertise die zijn ontwikkeld met 
betrekking tot kmo's en industriële 
sectoren en op de lange ervaring met het 
werken met Europese, nationale en 
regionale belanghebbenden. Deze steun 
moet voortbouwen op de succesvolle
ervaring van het Enterprise Europe 
Network als onestopshop om het 
concurrentievermogen van kmo's te 
verbeteren en hun activiteiten op de 
eengemaakte markt en daarbuiten te 
ontwikkelen. Het netwerk is voornemens 
diensten te blijven leveren namens andere 
programma's van de Unie, met name het 
Horizon 2020-programma, door gebruik te 
maken van de financiële middelen van die 
programma's. Ook de 
mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers moet het instrument blijven 
om nieuwe of aspirant-ondernemers in 
staat te stellen zakelijke ervaring op te 
doen met een ervaren ondernemer uit een 
ander land en zo hun ondernemerstalenten 
te versterken. Waar nodig moet het 
programma er verder naar streven te 
groeien en zijn geografisch bereik uit te 
breiden en zo bredere mogelijkheden 
bieden aan ondernemers om met andere 
ondernemers in contact te komen in 
overeenstemming met andere initiatieven 
van de Unie.

(27) Het programma moet kmo's 
gedurende hun hele levenscyclus 
doeltreffend ondersteunen door bijstand te 
verlenen van de voorbereiding van 
projecten tot de verhandeling en de 
toegang tot de markt en door de opzet van 
bedrijfsnetwerken aan te moedigen. Het 
moet voortbouwen op de unieke kennis en 
expertise die zijn ontwikkeld met 
betrekking tot kmo's en economische en 
ondernemerssectoren en op de lange 
ervaring met het werken met Europese, 
nationale en regionale belanghebbenden. 
Deze steun moet voortbouwen op de 
ervaring van het Enterprise Europe 
Network als onestopshop om het 
concurrentievermogen van kmo's te 
verbeteren en hun activiteiten op de 
eengemaakte markt en daarbuiten te 
ontwikkelen. Het netwerk is voornemens 
diensten te blijven leveren namens andere 
programma's van de Unie, met name het 
Horizon 2020-programma, door gebruik te 
maken van de financiële middelen van die 
programma's. Verder moet het 
organisaties van kmo-vertegenwoordigers 
nauwer betrekken bij de ontwikkeling van 
beleidsinitiatieven voor de eengemaakte 
markt, bijvoorbeeld op het gebied van 
openbare aanbestedingen, 
normalisatieprocessen en intellectuele-
eigendomsstelsels. Het netwerk moet ook 
het aantal acties verhogen, door meer 
gericht advies te verstrekken aan kmo's 
bij het uitwerken van projecten en het 
opzetten van netwerken en technologische 
en organisatorische transitie te 
ondersteunen. Het netwerk moet voorts de 
samenwerking en het overleg verbeteren 
met andere advieshubs die zijn opgericht 



PE627.879v02-00 22/51 AD\1166549NL.docx

NL

in het kader van het digitaal programma 
en InvestEU met betrekking tot de 
toegang tot financiering. De Cosme-acties 
binnen het netwerk moeten ook gericht 
zijn op de verlening van kwaliteitsvolle 
diensten in heel Europa, waarbij 
bijzondere aandacht dient te worden 
geschonken aan activiteitsgebieden en 
geografische delen van de Unie waar de 
netwerken en intermediaire 
belanghebbenden niet de verwachte 
resultaten boeken. Ook de succesvolle 
mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers – Erasmus voor jonge 
ondernemers – moet het instrument blijven 
om nieuwe of aspirant-ondernemers in 
staat te stellen zakelijke en 
managementervaring op te doen met een 
ervaren ondernemer uit een ander land en 
zo hun ondernemerstalenten te versterken. 
Waar nodig moet het programma groeien 
en zijn geografisch bereik uitbreiden en zo 
bredere mogelijkheden bieden aan 
ondernemers om met andere ondernemers 
in contact te komen in overeenstemming 
met andere initiatieven van de Unie. Om de 
meerwaarde van het bevorderen van 
initiatieven met betrekking tot 
ondernemerschap te vergroten, moet 
bijzondere aandacht worden geschonken 
aan micro-ondernemingen en aan 
diegenen die het minst hebben 
geprofiteerd van het bestaande 
programma, en gebieden waar de 
ondernemerscultuur erg beperkt blijft en 
met meer belemmeringen wordt 
geconfronteerd. Er moet alles aan worden 
gedaan om te komen tot een redelijk 
evenwichtige geografische spreiding van 
de middelen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Er moeten meer 
inspanningen worden gedaan om de 
administratieve last te verminderen en om 
de toegankelijkheid van de programma's 
te vergroten om de kosten voor kmo's en 
micro-ondernemingen te verminderen die 
te wijten zijn aan een ingewikkelde 
aanvraagprocedure en deelnamevereisten. 
De lidstaten moeten ook overwegen één 
enkel informatiepunt als onestopshop op 
te richten voor ondernemingen die 
geïnteresseerd zijn in het gebruik van 
financieringen van de Unie. De 
evaluatieprocedure moet zo eenvoudig en 
zo snel mogelijk zijn, zodat de voordelen 
die het programma biedt tijdig kunnen 
worden gebruikt.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Clusters zijn een strategisch 
instrument om het concurrentievermogen 
en de schaalvergroting van kmo's te 
ondersteunen aangezien zij een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. 
Gezamenlijke clusterinitiatieven moeten 
een kritische massa bereiken om de groei 
van kmo's te versnellen. Door 
gespecialiseerde ecosystemen met elkaar te 
verbinden, creëren clusters nieuwe 
zakelijke kansen voor kmo's en zorgen zij 
voor een betere integratie van kmo's in 
Europese en wereldwijde strategische 
waardeketens. De ontwikkeling van 
transnationale partnerschapsstrategieën en 
de uitvoering van gezamenlijke initiatieven 
moeten, met ondersteuning van het 
Europees platform voor 
clustersamenwerking, worden gesteund. 
Duurzame partnerschappen moeten worden 

(28) Clusters zijn een strategisch 
instrument om het concurrentievermogen 
en de schaalvergroting van kmo's te 
ondersteunen aangezien zij een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren, de 
duurzame ontwikkeling van industrie en 
diensten vergroten en de economische 
ontwikkeling van de regio's bevorderen 
door kwalitatief hoogwaardige banen te 
creëren. Gezamenlijke clusterinitiatieven 
moeten een kritische massa bereiken om de 
groei van kmo's te versnellen. Door 
gespecialiseerde ecosystemen met elkaar te 
verbinden, creëren clusters nieuwe 
zakelijke kansen voor kmo's en zorgen zij 
voor een betere integratie van kmo's in 
Europese en wereldwijde strategische 
waardeketens. De ontwikkeling van 
transnationale partnerschapsstrategieën en 
de uitvoering van gezamenlijke initiatieven 
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aangemoedigd met voortzetting van de 
financiering indien de mijlpalen inzake 
prestatie en deelname zijn bereikt. Directe 
steun aan kmo's moet via 
clusterorganisaties worden verstrekt voor: 
de benutting van geavanceerde 
technologieën, nieuwe bedrijfsmodellen, 
koolstofarme en hulpbronnenefficiënte 
oplossingen, creativiteit en design, bij- en 
nascholing, het aantrekken van talent, 
versnelde ontwikkeling van het 
ondernemerschap en internationalisering. 
Er moet worden samengewerkt met andere 
gespecialiseerde actoren die steun aan 
kmo's verlenen, om de industriële 
transformatie en de uitvoering van 
strategieën voor slimme specialisatie te 
bevorderen. Het programma moet derhalve 
bijdragen aan groei en verbanden tot stand 
brengen met de (digitale) innovatiehubs 
van de Unie en met investeringen uit 
hoofde van het cohesiebeleid en Horizon 
Europa. Ook synergieën met het 
Erasmusprogramma kunnen worden 
overwogen.

moeten, met ondersteuning van het 
Europees platform voor 
clustersamenwerking, worden gesteund. 
Duurzame partnerschappen moeten worden 
aangemoedigd met voortzetting van de 
financiering indien de mijlpalen inzake 
prestatie en deelname zijn bereikt. Directe 
steun aan kmo's moet via 
clusterorganisaties worden verstrekt voor: 
de benutting van geavanceerde 
technologieën, nieuwe bedrijfsmodellen, 
oplossingen, creativiteit en design, bij- en 
nascholing, het aantrekken van talent, 
versnelde ontwikkeling van het 
ondernemerschap en internationalisering. 
Er moet worden samengewerkt met andere 
gespecialiseerde actoren die steun aan 
kmo's verlenen, om de industriële 
transformatie en de uitvoering van 
strategieën voor slimme specialisatie te 
bevorderen. Het programma moet derhalve 
bijdragen aan duurzame economische 
ontwikkeling en verbanden tot stand 
brengen met de (digitale) innovatiehubs 
van de Unie en met investeringen uit 
hoofde van het cohesiebeleid en Horizon 
Europa. Ook synergieën met het 
Erasmusprogramma kunnen worden 
overwogen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Het programma kan 
bijdragen tot een intensivering en/of 
verbetering van de relatie tussen micro-
ondernemingen, kmo's en universiteiten, 
onderzoekscentra en andere instellingen 
die zich bezighouden met het creëren en 
verspreiden van kennis. Deze connectie 
kan de bedrijven beter in staat stellen het 
hoofd te bieden aan de strategische 
uitdagingen die gepaard gaan met de 
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nieuwe internationale context.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Kmo's hebben vanwege 
hun kleinere omvang te maken met 
specifieke belemmeringen voor groei en 
ondervinden grote moeilijkheden bij het 
ontwikkelen en opschalen van sommige 
van hun zakelijke activiteiten. De Unie 
heeft steun verleend voor 
opschalingsactiviteiten die zijn gericht op 
innovatie op het gebied van onderzoek, 
voornamelijk via het kmo-instrument en 
het recente proefproject van de Europese 
Innovatieraad in het kader van het 
programma Horizon 2020. Op basis van 
de werkmethoden en ervaringen van het 
kmo-instrument moet het programma 
voor de eengemaakte markt ook 
ondersteuning verlenen voor 
opschalingsactiviteiten door kmo's, in 
aanvulling op de nieuwe Europese 
Innovatieraad, met bijzondere aandacht 
voor baanbrekende innovatie in het kader 
van Horizon Europa. De 
opschalingsacties voor kmo's in het kader 
van dit programma moeten gericht zijn op 
bijvoorbeeld het helpen van kmo's om op 
te schalen door middel van verhandeling, 
internationalisering en de kansen die de 
markt biedt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Creativiteit en innovatie zijn van 
cruciaal belang voor het 

(29) Creativiteit en innovatie, 
technologische en organisatorische 
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concurrentievermogen van de industriële 
waardeketens van de Unie. Zij treden op 
als katalysatoren voor industriële
modernisering en dragen bij tot slimme, 
inclusieve en duurzame groei. Zij worden 
echter nog steeds onvoldoende benut door 
kmo's. Het programma moet bijgevolg 
gerichte acties, netwerken en 
partnerschappen voor op creativiteit 
gebaseerde innovatie ondersteunen 
gedurende de hele industriële waardeketen.

transformatie en meer duurzaamheid in 
termen van productieprocessen, met name 
een grotere hulpbronnen- en energie-
efficiëntie, zijn van cruciaal belang voor 
het concurrentievermogen van de 
industriële waardeketens van de Unie. Zij 
treden op als katalysatoren voor de
modernisering van het bedrijfsleven en de 
industrie en dragen bij tot slimme, 
inclusieve en duurzame groei. Zij worden 
echter nog steeds onvoldoende benut door 
kmo's. Het programma moet bijgevolg 
gerichte acties, netwerken en 
partnerschappen voor op creativiteit 
gebaseerde innovatie ondersteunen 
gedurende de hele industriële waardeketen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Het kmo-instrument van 
Horizon 2020 was uiterst succesvol voor 
ondernemers, zowel voor subsidies in 
fase 1 als in fase 2, bij de bevordering van 
hun nieuwe zakelijke idee en het testen en 
ontwikkelen van een prototype. Hoewel de 
selectieprocedure al erg streng is, kunnen 
veel zeer goede projecten niet worden 
gefinancierd wegens beperkte financiële 
middelen. De tenuitvoerlegging in het 
kader van het kmo-agentschap Easme was 
erg doeltreffend. De nadruk van dat 
programma ligt nu op 
hoogtechnologische projecten, maar de 
methodologie moet worden uitgebreid 
naar alle soorten doorgroeiende kmo's.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) De Cosme-acties moeten 
ook gericht zijn op sectoren die worden 
gekenmerkt door een aanzienlijke groei 
en maatschappelijk potentieel en met een 
groot aandeel kmo's. Toerisme is een 
specifieke sector van de economie van de 
Unie die een aanzienlijke bijdrage levert 
aan het bbp van de Unie en vooral wordt 
aangedreven door kmo's. De Unie moet 
acties om de specifieke situatie van deze 
sector te ondersteunen voortzetten en 
intensiveren.

Motivering

In het programma moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de toeristische sector, 
gezien het belang van die sector in de Europese context.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Europese normen spelen een 
belangrijke rol in de interne markt. Zij zijn 
van vitaal belang voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met name kmo's. Zij vormen ook een 
essentieel instrument om de wetgeving en 
het beleid van de Unie op een aantal 
belangrijke gebieden zoals energie, 
klimaatverandering, informatie- en 
communicatietechnologie, duurzaam 
gebruik van hulpbronnen, innovatie, 
productveiligheid, 
consumentenbescherming, veiligheid van 
werknemers, arbeidsvoorwaarden en 
vergrijzing te ondersteunen, waardoor zij 
positief bijdragen tot de samenleving als 
geheel.

(30) Europese normen spelen een 
belangrijke rol in de interne markt. Zij zijn 
van vitaal belang voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met name kmo's. Zij vormen ook een 
essentieel instrument om de wetgeving en 
de beleidsdoelstellingen van de Unie op 
een aantal belangrijke gebieden zoals 
versnelling van de energietransitie, de 
aanpak van de klimaatverandering, 
milieubescherming, verbeterde lucht- en 
waterkwaliteit, informatie- en 
communicatietechnologie, duurzaam 
gebruik en recycling van hulpbronnen,
technologische en sociale innovatie, 
productveiligheid, 
consumentenbescherming, veiligheid van 
werknemers, arbeidsvoorwaarden en 
vergrijzing te ondersteunen, waardoor zij 
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positief bijdragen tot de samenleving als 
geheel.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Er moet rekening worden 
gehouden met de beginselen van 
transparantie en gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen bij alle relevante 
initiatieven en maatregelen in het kader 
van het programma. Naleving van 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden voor alle burgers moet in deze 
initiatieven en maatregelen ook in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Het programma moet synergieën en
complementariteit bevorderen met 
betrekking tot de steun voor kmo's en 
ondernemerschap uit hoofde van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling zoals opgericht bij 
Verordening (EU) […] van het Europees 
Parlement en de Raad69. Daarnaast moet 
het venster kmo's van het InvestEU-fonds 
zoals opgericht bij Verordening (EU) […] 
van het Europees Parlement en de Raad70

schuld- en eigenvermogenssteun 
garanderen om de toegang tot en de 
beschikbaarheid van financiering voor 
kmo's te verbeteren. Het programma moet 
ook streven naar synergieën met het 
ruimtevaartprogramma zoals vastgesteld 
bij Verordening (EU) […] van het 
Europees Parlement en de Raad71 wat 

(65) Het programma moet synergieën, 
complementariteit en additionaliteit
bevorderen met betrekking tot de steun 
voor kmo's en ondernemerschap uit hoofde 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling zoals opgericht bij 
Verordening (EU) […] van het Europees 
Parlement en de Raad69. Daarnaast moet 
het venster kmo's van het InvestEU-fonds 
zoals opgericht bij Verordening (EU) […] 
van het Europees Parlement en de Raad70

schuld- en eigenvermogenssteun 
garanderen om de toegang tot en de 
beschikbaarheid van financiering voor 
kmo's en micro-ondernemingen te 
verbeteren. Het programma moet ook 
streven naar synergieën met het 
ruimtevaartprogramma zoals vastgesteld 
bij Verordening (EU) […] van het 
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betreft het aanmoedigen van kmo's om 
gebruik te maken van baanbrekende 
innovatie en andere oplossingen die in het 
kader van die programma's zijn 
ontwikkeld.

Europees Parlement en de Raad71 wat 
betreft het aanmoedigen van kmo's om 
gebruik te maken van baanbrekende 
innovatie en andere oplossingen die in het 
kader van die programma's zijn 
ontwikkeld.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Motivering

Verwijzing naar additionaliteit en micro-ondernemingen toegevoegd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Het programma moet synergieën en 
complementariteit bevorderen met het 
programma Digitaal Europa zoals 
vastgesteld bij Verordening (EU) […] van 
het Europees Parlement en de Raad73 dat 
tot doel heeft de digitalisering van de 
economie en openbare sector van de Unie 
te bevorderen.

(67) Het programma moet synergieën en 
complementariteit bevorderen met het
programma Digitaal Europa zoals 
vastgesteld bij Verordening (EU) […] van 
het Europees Parlement en de Raad73 dat 
tot doel heeft de digitalisering van de 
economie en openbare sector van de Unie 
en toegenomen cyberbeveiliging te 
bevorderen.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld voor de verbetering van de 
werking van de interne markt en het 

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld voor de verbetering van de 
werking van de interne markt en het 
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concurrentievermogen van ondernemingen, 
met inbegrip van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, en het kader voor 
de financiering van de ontwikkeling, de 
productie en de verspreiding van Europese 
statistieken in de zin van artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 ("het 
programma").

concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, ondernemingen in de 
sociale economie en bedrijfsnetwerken, en 
het kader voor de financiering van de 
ontwikkeling, de productie en de 
verspreiding van Europese statistieken in 
de zin van artikel 13 van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 ("het programma").

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) "onderneming in de sociale 
economie": een onderneming die vooral 
een sociaal effect beoogt, en niet zozeer 
winst voor de eigenaren of de 
aandeelhouders, en actief is op de markt 
en goederen en diensten levert, en die op 
een verantwoorde en transparante wijze 
wordt bestuurd, waarbij de werknemers, 
consumenten en belanghebbenden 
worden betrokken;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter) "lokale overheidsonderneming": 
een kleine, lokale dienstverlenende 
overheidsonderneming die voldoet aan de 
kmo-criteria en belangrijke taken vervult 
voor plaatselijke gemeenschappen;

Motivering

Lokale overheidsondernemingen zijn een van de soorten ondernemingsactiviteiten met 
specifieke kenmerken waarmee terdege rekening moet worden gehouden in het Cosme-
programma.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater) "bedrijfsnetwerken": het 
samenkomen van ondernemers om een 
gezamenlijk project uit te voeren, waarbij 
twee of meer kmo's gezamenlijk een of 
meerdere economische activiteiten 
verrichten om hun concurrentiepositie op 
de markt te verbeteren;

Motivering

Bedrijfsnetwerken zijn cruciale spelers op de interne markt.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, 
het vergemakkelijken van de toegang tot de 
markt, de vaststelling van normen, en de 
bevordering van de gezondheid van mens, 
dier en plant en van het dierenwelzijn; 
alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

a) het concurrentievermogen en de
werking van de interne markt te verbeteren 
en deze te versterken met lokale 
economieën, marktinefficiënties aan te 
pakken en de handhaving van het 
rechtskader van de Unie te faciliteren, de 
burgers, de consumenten en het 
bedrijfsleven, met inbegrip van zijn 
werknemers, in het bijzonder kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen die 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en 
duurzame industriële groei, te beschermen 
en hun positie te versterken, en de 
voorwaarden te scheppen voor duurzame 
en kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid, het vergemakkelijken 
van de toegang tot de markt, de vaststelling 
van normen, en de bevordering van de 
gezondheid van mens, dier en plant en van 
het dierenwelzijn; alsmede de 
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samenwerking en het delen van beste 
praktijken tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten en tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en de 
Commissie en de gedecentraliseerde 
agentschappen van de Unie te verbeteren;

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de interne markt doeltreffender te 
maken, belemmeringen te voorkomen en 
weg te nemen, en de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht van de Unie op het gebied van de 
interne markt voor goederen en diensten, 
overheidsopdrachten, markttoezicht, en op 
het gebied van het vennootschapsrecht, het 
contractenrecht en het recht inzake niet-
contractuele aansprakelijkheid, de 
bestrijding van het witwassen van geld, het 
vrij verkeer van kapitaal, financiële 
diensten en het mededingingsbeleid, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
beheersinstrumenten, te ondersteunen;

a) de interne markt doeltreffender te 
maken, plaatselijke economische 
ontwikkeling te bevorderen, 
belemmeringen te voorkomen en weg te 
nemen, en de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht van de Unie op het gebied van de 
interne markt voor goederen en diensten, 
sociale economie en sociaal 
ondernemerschap, overheidsopdrachten, 
markttoezicht, en op het gebied van het 
vennootschapsrecht, het contractenrecht en 
het recht inzake niet-contractuele 
aansprakelijkheid, de bestrijding van het 
witwassen van geld, het vrij verkeer van 
kapitaal, financiële diensten en het 
mededingingsbeleid, met inbegrip van de 
ontwikkeling van beheersinstrumenten, te 
ondersteunen;

Amendement 40

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, 

b) zowel het concurrentievermogen als 
de duurzaamheid van ondernemingen te 
versterken, met bijzondere nadruk op 
kmo's, en additionaliteit te realiseren door 
maatregelen (Cosme-doelstellingen), met 
speciale aandacht voor hun specifieke 
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markttoegang, met inbegrip van de 
internationalisering van kmo's, een 
gunstig ondernemingsklimaat voor kmo's, 
het concurrentievermogen van de 
sectoren, de modernisering van de 
industrie en het stimuleren van 
ondernemerschap;

behoeften, door:

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het verlenen van verschillende 
vormen van steun aan kmo's, de 
bevordering van de groei, stimulering en 
oprichting van kmo's, met inbegrip van 
bedrijfsnetwerken, de ontwikkeling van 
managementvaardigheden en het 
bevorderen van maatregelen voor 
opschaling die hen in staat stellen om 
betere toegang te krijgen tot de markten 
en internationaliseringsprocessen, evenals 
de marketing van hun producten en 
diensten;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het stimuleren van een gunstig 
ondernemingsklimaat en kader voor 
kmo's, het verminderen van de 
administratieve lasten, het versterken van 
het concurrentievermogen van de 
sectoren, het waarborgen van de 
modernisering van de industrie, met 
inbegrip van de digitale transformatie 
daarvan, die bijdraagt tot een 
veerkrachtige, energie- en 
hulpbronnenefficiënte economie;
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het bevorderen van een cultuur 
van ondernemerschap en het bijdragen tot 
de hoogkwalitatieve opleiding van de 
werknemers van kmo's;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) het door middel van gerichte 
maatregelen bevorderen van nieuwe 
zakelijke kansen voor kmo's die 
structurele veranderingen te boven 
komen, en andere innovatieve vormen van 
acties zoals buy-outs door de werknemers, 
waardoor het scheppen van banen en de 
continuïteit van bedrijven worden 
gefaciliteerd in gebieden die door deze 
veranderingen worden getroffen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
5 514 000 000 EUR, uitgedrukt in prijzen
van 2018 (6 211 000 000 EUR in lopende 
prijzen).
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 (3 122 000 000 EUR in lopende 
prijzen) aan de doelstelling bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder b);

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. De totale 
kosten van de administratieve en 
technische bijstand worden begrensd om 
ervoor te zorgen dat het programma 
maximaal beschikbaar is voor de 
financiering van acties die onder de 
doelstellingen van het programma vallen, 
en zullen in geen geval een grens 
overschrijden van 5 % van de in artikel 4, 
lid 1, vermelde totale begroting.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6



PE627.879v02-00 36/51 AD\1166549NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

6. Op vrijwillig 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 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.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidies in het kader van het programma 
worden toegekend en beheerd in 
overeenstemming met titel VIII van het 
Financieel Reglement.

Subsidies in het kader van het programma 
worden toegekend en beheerd in 
overeenstemming met titel VIII van het 
Financieel Reglement. De Commissie 
publiceert werkprogramma's die zijn 
goedgekeurd voor elk van de specifieke 
doelstellingen als bedoeld in artikel 2, 
lid 2, onder vermelding van het bedrag 
van de toe te wijzen subsidies.

Motivering

Dit is een gevestigde praktijk bij het beheer van de EU-programma's.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
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van de interne markt, waaronder bedrijven, 
burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

van de interne markt, waaronder bedrijven, 
en in het bijzonder micro-ondernemingen 
en kmo's, burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de invoering van mechanismen 
waardoor burgers, consumenten, 
eindgebruikers, het maatschappelijk 
middenveld en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven van de Unie kunnen 
bijdragen aan politieke discussies, 
beleidsmaatregelen en besluitvorming, met 
name door ondersteuning van de werking 
van vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau;

b) de invoering van mechanismen 
waardoor burgers, consumenten, 
eindgebruikers, het maatschappelijk 
middenveld en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en de werknemers van de 
Unie kunnen bijdragen aan politieke 
discussies, beleidsmaatregelen en 
besluitvorming, met name door 
ondersteuning van de werking van 
vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het voorzien in verschillende 
vormen van steun aan kmo's;

Schrappen

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het vergemakkelijken van de 
toegang van kmo's tot markten, door hen te 
ondersteunen bij het aanpakken van 
mondiale en maatschappelijke uitdagingen 
en de internationalisering van het 
bedrijfsleven, en de versterking van het 
industrieel leiderschap van de Unie in 
mondiale waardeketens, met inbegrip van 
het Enterprise Europe Network;

b) het vergemakkelijken van de 
toegang van micro-ondernemingen, kmo's 
en bedrijfsnetwerken tot markten, ook 
markten buiten de Unie, door hen te 
ondersteunen bij het aanpakken van 
mondiale, milieu-, economische en 
maatschappelijke uitdagingen en de 
internationalisering van het bedrijfsleven, 
het faciliteren van ondersteuning 
gedurende hun hele levenscyclus en de 
versterking van het ondernemers- en
industrieel leiderschap van de Unie in 
mondiale waardeketens;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het aanpakken van belemmeringen 
voor markttoegang en van administratieve 
lasten, en de totstandbrenging van een 
gunstig ondernemingsklimaat om kmo's in 
staat te stellen voordeel te halen uit de 
interne markt;

c) het aanpakken van belemmeringen 
voor markttoegang en het verminderen van 
administratieve lasten, onder meer door 
belemmeringen voor het opzetten en 
starten van ondernemingen weg te nemen 
en de totstandbrenging van een gunstig 
ondernemingsklimaat om micro-
ondernemingen en kmo's in staat te stellen 
voordeel te halen uit de interne markt, met 
inbegrip van de toegang tot financiering;
en door te voorzien in gepaste 
begeleidings-, mentorschaps- en 
coachingprogramma's voor het 
verstrekken van op kennis gebaseerde 
zakelijke diensten;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevorderen van de groei van 
bedrijven, met inbegrip van de 
ontwikkeling van vaardigheden, en van de
industriële transformatie in de be- en 
verwerkende industrie en de 
dienstensector;

d) het bevorderen van de ontwikkeling 
en groei van duurzame bedrijven, door de 
kennis van micro-ondernemingen en 
kmo's van de wetgeving van de Unie, met 
inbegrip van het EU-recht op het gebied 
van het milieu en energie te vergroten, de 
ontwikkeling en het verbeteren van hun 
vaardigheden en kwalificaties, en het 
faciliteren van nieuwe zakelijke modellen 
en hulpbronnenefficiënte waardeketens 
die een duurzame industriële, 
technologische en organisatorische
transformatie in de be- en verwerkende 
industrie en de dienstensector bevorderen;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ondersteunen van het 
concurrentievermogen van bedrijven en 
van hele sectoren van de economie, en het 
ondersteunen van de invoering van 
innovatie en samenwerking tussen 
waardeketens door kmo's door 
ecosystemen en clusters strategisch te 
verbinden, met inbegrip van het 
gezamenlijke clusterinitiatief;

e) het versterken van het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van bedrijven en van hele 
sectoren van de economie, en het 
ondersteunen van de invoering van 
technologische, organisatorische en 
sociale innovatie door micro-
ondernemingen en kmo's, het vergroten 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en samenwerking tussen 
waardeketens door ecosystemen en clusters 
strategisch te verbinden, met inbegrip van 
het gezamenlijke clusterinitiatief;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het bevorderen van een f) het bevorderen van een 
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ondernemend ondernemingsklimaat en een 
ondernemerscultuur, met inbegrip van de 
mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers en de ondersteuning van start-
ups, duurzaamheid van bedrijven en 
doorgroeiers.

ondernemend ondernemingsklimaat en een 
ondernemerscultuur, door uitbreiding van 
de mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers en de ondersteuning van start-
ups, duurzaamheid van bedrijven en 
doorgroeiers, met bijzondere aandacht 
voor nieuwe potentiële ondernemers zoals 
jongeren en vrouwen, alsook specifieke 
doelgroepen zoals sociaal benadeelde of 
kwetsbare groepen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie kan ook de 
volgende specifieke acties ondersteunen 
ter ondersteuning van het genoemde 
onder a), tot en met f), om:

i. adviesdiensten via het Enterprise 
Europe Network te versnellen, te 
ondersteunen en uit te breiden, teneinde 
geïntegreerde bedrijfsondersteunende 
diensten in de vorm van een onestopshop 
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 door de 
laatstgenoemde in alle lidstaten diensten 
van vergelijkbare kwaliteit worden 
verleend;

ii. de oprichting van bedrijfsnetwerken te 
ondersteunen;

iii. 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;

iv. de doorgroei van kmo's te 
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ondersteunen door aanzienlijke 
bedrijfsuitbreidingsprojecten op basis van 
marktgestuurde mogelijkheden (kmo-
doorgroei-instrument);

v. sectorspecifieke activiteiten te 
ondersteunen op domeinen met een groot 
aantal micro-ondernemingen en kmo's 
die een grote bijdrage leveren aan het bbp 
van de Unie, zoals de toeristische sector.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De in lid 3 bis (nieuw), genoemde
acties die worden opgezet via het 
Enterprise Europe Network kunnen onder 
meer het volgende omvatten:

i) het bevorderen van de 
internationalisering van kmo's en het 
identificeren van zakelijke partners op de 
interne markt, grensoverschrijdende 
samenwerking tussen bedrijven op het 
gebied van partnerschappen voor de 
overdracht van O&O, technologie, kennis 
en innovatie;

ii) het verschaffen van informatie, sturing 
en gepersonaliseerd advies over het EU-
recht, de financieringsmogelijkheden van 
de Unie en initiatieven van de Unie die 
een effect hebben op ondernemingen, met 
inbegrip van aspecten met betrekking tot 
belastingen, eigendomsrechten, milieu- en 
energiegerelateerde verplichtingen, arbeid 
en sociale zekerheid;

iii) het bevorderen van de toegang van 
kmo's tot deskundigheid op het gebied van 
milieu, klimaat, energie-efficiëntie en -
prestaties;

iv) het versterken van het netwerk met 
andere informatie- en adviesnetwerken 
van de Unie en de lidstaten, in het 
bijzonder Eures, de innovatiehubs van de 



PE627.879v02-00 42/51 AD\1166549NL.docx

NL

EU en de InvestEU-advieshub.

Alle door het netwerk namens andere EU-
programma's verleende diensten worden 
door deze programma's gefinancierd.

De Commissie geeft de prioriteit aan 
acties in het netwerk ter verbetering van 
delen of elementen ervan die niet aan de 
minimumnormen voldoen, teneinde 
homogene steun te verlenen aan micro-
ondernemingen en kmo's in de gehele 
EU.

De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen indicatoren en 
minimumnormen vast om de effecten van 
het netwerk op de specifieke 
doelstellingen en de doeltreffendheid van 
de Cosme-acties te meten.

Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
aanvullende vormen van steun voor kmo's 
uit te werken die niet in dit lid zijn 
opgenomen.

Die gedelegeerde handelingen voldoen 
aan de doelstellingen die in deze 
verordening zijn vastgesteld, meer in het 
bijzonder de in artikel 3, lid 2, vastgestelde 
Cosme-doelstellingen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Juridische entiteiten die zijn gevestigd in 
een niet met het programma geassocieerd 
derde land mogen deelnemen aan de 
volgende acties:

De Commissie kan juridische entiteiten die 
zijn gevestigd in een niet met het 
programma geassocieerd derde land laten
deelnemen aan de volgende acties:
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Motivering

Het instrument moet gericht zijn op het verlenen van steun aan hoofdzakelijk Europese 
begunstigden. Er kunnen enige uitzonderingen worden toegestaan voor entiteiten in derde 
landen wanneer dat Europese kmo's en consumentenorganisaties ten goede komt, maar 
daarover moet geval per geval worden beslist.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie- en toekenningscriteria Evaluatie

Motivering

Dit artikel heeft in feite alleen betrekking op de evaluatie.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

kunnen steun ontvangen uit het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Cohesiefonds, het Europees Sociaal 
Fonds+ of het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling, 
overeenkomstig artikel [67], lid 5, van 
Verordening (EU) XX [GB-verordening] 
en artikel [8] van Verordening (EU) XX 
[financiering, beheer en monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid], op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van het desbetreffende 
programma. De regels van het Fonds dat 
steun verleent, zijn van toepassing.

kunnen steun ontvangen uit het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Cohesiefonds, het Europees Sociaal 
Fonds+ of het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling, 
overeenkomstig artikel [67], lid 5, van 
Verordening (EU) XX [GB-verordening] 
en artikel [8] van Verordening (EU) XX 
[financiering, beheer en monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid], of 
Verordening (EU) XX [tot vaststelling van 
het programma Digitaal Europa] en meer 
in het bijzonder de doelstelling inzake 
geavanceerde digitale vaardigheden, op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van het desbetreffende 
programma. De regels van het Fonds dat 
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steun verleent, zijn van toepassing.

Motivering

De coördinatie met het programma Digitaal Europa moet worden verzekerd om een 
omvattende EU-strategie voor kmo's te bieden.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen de 
werkprogramma's voor de Cosme-acties 
vast en geeft daarmee uitvoering aan de 
specifieke doelstelling als omschreven in 
artikel 3, lid 2, onder b). Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. Naast de 
in lid 1 genoemde onderdelen, omvat het 
werkprogramma:

i) een vermelding van het bedrag dat aan 
elke te financieren actie is toegewezen;

ii) een indicatief tijdschema voor de 
uitvoering;

iii) verwijzingen naar andere acties op 
Unieniveau die worden uitgevoerd en die 
van belang zouden kunnen zijn voor 
kmo's en voor het netwerk in het kader 
van andere programma's of acties van de 
Unie.

Het werkprogramma en de acties worden 
ook bekendgemaakt op de websites van 
elk van de contactpunten van het netwerk, 
voor zover die voorhanden zijn. Dat is van 
bijzonder belang voor acties die gericht 
zijn op kmo's.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie stelt tegen eind 
januari 2021 een kader voor de uitvoering 
van de Cosme-actie op dat het tijdschema 
van de werkprogramma's en oproepen, 
hun onderwerpen en toegewezen 
financiering en andere noodzakelijke 
gegevens bevat die nodig zijn om 
transparantie en voorspelbaarheid te 
bieden voor de gehele periode van het 
programma en om de kwaliteit van de 
projecten te verbeteren.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Evaluaties worden tijdig uitgevoerd 
zodat zij in de besluitvorming kunnen 
worden meegenomen.

1. Evaluaties worden tijdig 
uitgevoerd, maar ten minste om de twee 
jaar, zodat zij in de besluitvorming kunnen 
worden meegenomen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
van het programma beschikbaar is, doch 
uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering 
van het programma is begonnen.

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra er op 
basis van de overeenkomstig artikel 20 
uitgevoerde monitoring voldoende 
informatie over de uitvoering van het 
programma beschikbaar is, doch uiterlijk 
vier jaar nadat met de uitvoering van het 
programma is begonnen. Ze omvat ook een 
uitgebreide evaluatie van de procedures, 
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doelstellingen en criteria om in 
aanmerking te komen voor de prioriteiten 
van de lopende financieringsperiode. Op 
basis van de resultaten van deze 
tussentijdse evaluatie worden 
aanbevelingen voor een herziening van 
het programma voorgesteld.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie (met name wanneer zij de 
acties en de resultaten ervan promoten) 
door meerdere doelgroepen, waaronder de 
media en het grote publiek, doelgericht en 
op samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie werken op transparante wijze en 
erkennen de oorsprong van en geven 
zichtbaarheid aan de financiering van de 
Unie (met name wanneer zij de acties en de 
resultaten ervan promoten) door meerdere 
doelgroepen, waaronder de media en het 
grote publiek, doelgericht en op 
samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren op het 
lokale niveau.

Motivering

De resultaten van het programma moeten zichtbaarheid krijgen binnen de plaatselijke 
gemeenschappen om het bewustzijn met betrekking tot de bijdrage van de EU aan het welzijn 
van de Europese samenleving te verbeteren.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – kolom 2 – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 – Aantal kmo's dat steun ontvangt 1 – Aantal kmo's dat steun ontvangt van 
het programma en het netwerk

2 – Aantal ondersteunde bedrijven dat 
partnerschappen tussen bedrijven heeft 
afgesloten

2 – Aantal ondersteunde bedrijven dat 
partnerschappen tussen bedrijven heeft 
afgesloten
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2 bis – Aantal ondernemers dat profiteert 
van mentorschaps- en 
mobiliteitsregelingen

2 ter – Verlaging van de kosten en 
verkorting van de tijd die nodig is voor de 
oprichting van een kmo

2 quater – Aantal opgerichte 
bedrijfsnetwerken, in vergelijking met het 
ijkpunt

2 quinquies – Aantal lidstaten dat de kmo-
test gebruikt

2 sexies – Duidelijke toename van het 
aantal lidstaten met een onestopshop voor 
start-ups

2 septies – Toename van het aandeel 
kmo's dat exporteert en toename in het 
aandeel kmo's dat buiten de Unie 
exporteert, in vergelijking met het ijkpunt

2 octies – Duidelijke toename van het 
aantal lidstaten dat 
ondernemerschapsoplossingen toepast die 
gericht zijn op potentiële, jonge, nieuwe 
en vrouwelijke ondernemers, alsook op
andere specifieke doelgroepen, in 
vergelijking met het ijkpunt

2 nonies – Toename van het aandeel 
burgers van de Unie dat zelfstandig zou 
willen zijn, in vergelijking met het ijkpunt

2 decies – Prestaties van kmo's met 
betrekking tot duurzaamheid die onder 
meer moet worden gemeten aan de hand 
van de toename van het aandeel van 
kmo's in de Unie dat duurzame producten 
uit de blauwe economie en groene 
producten 1 bis en diensten produceert en 
aan de hand van hun verbeteringen in 
hulpbronnenefficiëntie (die energie, 
materialen of water, recyclage enz. 
kunnen omvatten), in vergelijking met het 
ijkpunt

*alle indicatoren moeten worden 
vergeleken met de huidige situatie in 
2018.

__________________
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1 bisGroene producten en diensten hebben 
als voornaamste functie dat zij het 
milieurisico verminderen en vervuiling en 
grondstoffen tot een minimum beperken. 
Hiertoe behoren ook producten met 
ecologische kenmerken (producten met 
een milieubewust ontwerp, een milieu-
keurmerk, producten uit de biologische 
landbouw en producten die in belangrijke 
mate uit gerecycleerd materiaal bestaan). 
Bron: Flash Eurobarometer 342, "Kmo's, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
groene markten".
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