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BEKNOPTE MOTIVERING

De kleine en middelgrote ondernemingen in Europa hebben bewezen het belangrijkste 
instrument te zijn waarmee in de hele Unie voor groei en betere banen kan worden gezorgd. 
Zij vormen het middelpunt van de Europa 2020-strategie en zijn van essentieel belang opdat 
de doelstellingen van de strategie – namelijk slimme, duurzame en inclusieve groei – kunnen 
worden bereikt. Dit is met name van belang in het huidige economische klimaat. Kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) kunnen een uitweg bieden uit de huidige economische en 
tewerkstellingscrisis. Per slot van rekening werd tussen 2002 en 2010 85% van alle nieuwe 
jobs in de EU gecreëerd door kmo's.

Om deze ambitieuze opdracht te kunnen vervullen, moeten de Europese kmo's steun van de 
EU ontvangen, zowel op politiek als op financieel vlak. De EU heeft momenteel de moeilijke 
taak de tekortkomingen van de markt en het beleid die het concurrentievermogen van kmo's 
ernstig verzwakt hebben, aan te pakken en het groeipotentieel van kmo's te ontsluiten. Dit 
houdt in dat de bureaucratische rompslomp en de administratieve lasten moeten worden 
verminderd en dat de toegang van kmo's tot financiering en tot de markten moet worden 
verbeterd. In het kader van het volgende MFK 2014-2020 heeft de Commissie het COSME-
programma voorgesteld, dat erop gericht is deze problemen daadkrachtig aan te pakken door 
de raamvoorwaarden voor EU-ondernemingen te verbeteren en ondernemerschap aan te 
moedigen.

Het totale voorgestelde budget voor het COSME-programma bedraagt 2,5 miljard euro. In het 
licht van de bijzonder moeizame lopende onderhandelingen over het volgende MFK wil de 
rapporteur benadrukken dat een vermindering van de financiering voor programma's zoals 
COSME, die een centrale rol spelen voor de competitiviteit en werkgelegenheid in Europa, 
niet te rechtvaardigen valt, zelfs indien er globaal gezien minder middelen voorhanden zijn. 
De rapporteur acht het overigens ondenkbaar dat de financiële enveloppe voor het COSME-
programma in werkelijke cijfers minder bedraagt dan het bedrag dat momenteel is toegekend
aan het CIP. Om de toekenning van zo veel mogelijk middelen te waarborgen, pleit de 
rapporteur er eveneens ten sterkste voor om daarnaast ook de eventuele boetes die de 
Commissie oplegt aan ondernemingen die het mededingingsrecht van de EU niet eerbiedigen, 
aan dit programma toe te wijzen.

In het kader van het nieuwe programma moet de klemtoon in de eerste plaats op jonge 
ondernemers komen te liggen. De rapporteur stelt voor om het initiatief "Erasmus voor jonge 
ondernemers" als een afzonderlijke actie in COSME op te nemen. Dit initiatief, dat het 
Europees Parlement oorspronkelijk had voorgesteld als een voorbereidende actie, is de 
voorbije jaren met succes uitgevoerd en stelt jonge ondernemers in staat te leren uit en voort 
te bouwen op in het buitenland opgedane ervaringen en goede praktijken uit andere lidstaten. 
"Erasmus voor jonge ondernemers" is ontegensprekelijk een succesverhaal en verdient 
daarom een aparte plaats in het nieuwe programma, opdat het kan bijdragen tot de 
ontwikkeling van de ondernemersvaardigheden en -geest van jonge mensen.

Voor wat de terugvloeiende middelen uit financiële instrumenten in het kader van COSME 
betreft, gaat de rapporteur volledig akkoord met het voorstel van de commissie om de 
ontvangsten en terugbetalingen die afkomstig zijn van een bepaald financieel instrument, 
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opnieuw aan dat financieel instrument toe te wijzen. Hij is van mening dat het 
vermenigvuldigingseffect van deze instrumenten kmo's een haalbaarder en duurzamer 
toekomst kan verzekeren.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen slechts een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet definitief kunnen worden vastgesteld 
zolang er geen overeenstemming is bereikt 
over de verordening betreffende het 
meerjarig financieel kader voor de 
periode 2014-2020;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa1; 
herhaalt dat er in het volgende MFK 
voldoende aanvullende financiële 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld om de Unie in staat te stellen 
uitvoering te geven aan haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, alsook om in te spelen op 
onvoorziene gebeurtenissen; roept de 
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Raad ertoe op om, indien hij deze aanpak 
niet deelt, duidelijk aan te geven welke 
politieke prioriteiten of projecten 
ongeacht hun bewezen toegevoegde 
waarde voor Europa volledig kunnen 
worden geschrapt; wijst erop dat zelfs als 
het niveau van de middelen van het 
volgende MFK ten minste 5% hoger ligt 
dan het niveau van 2013, er slechts een 
beperkte bijdrage kan worden geleverd 
aan het verwezenlijken van de 
afgesproken doelstellingen en 
toezeggingen van de Unie en het beginsel 
van solidariteit in de Unie;
____________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. herhaalt het standpunt dat het 
heeft ingenomen in zijn resolutie van 
8 juni 2011, waarin het stelde dat er in het 
volgende MFK meer ondersteuning moet 
worden verleend aan alle programma's en 
instrumenten die tot doel hebben kmo's 
aan te moedigen, met name dit 
programma en de Small Business Act;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De besteding van financiële 
middelen van de Unie en de lidstaten ter 
bevordering van het 
concurrentievermogen van bedrijven en 
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kmo's moet beter gecoördineerd worden 
zodat er voor complementariteit en meer 
efficiëntie en zichtbaarheid wordt gezorgd 
en zodat er een grotere budgettaire 
synergie ontstaat; de financiële enveloppe 
voor het programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (COSME-programma) 
mag in werkelijke cijfers niet minder 
bedragen dan de kredieten die zijn 
toegewezen aan het programma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP-
programma).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De bedragen van de boetes die de 
Commissie oplegt aan ondernemingen die 
het mededingingsrecht van de EU niet 
eerbiedigen, moeten bovenop de 
financiële enveloppe aan het programma 
worden toegewezen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
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worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor
ondernemers bevorderen.

worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, zelfstandigen, nieuwe en 
potentiële ondernemers en vrouwelijke 
ondernemers, alsmede voor specifieke 
doelgroepen, zoals migranten en 
ondernemers uit sociaal benadeelde of 
kwetsbare groepen, zoals personen met een 
functiebeperking. Het programma moet 
oudere burgers ook aanmoedigen om 
ondernemer te worden of te blijven en 
tweede kansen voor ondernemers 
bevorderen. Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan jonge ondernemers, 
met name via het programma "Erasmus 
voor jonge ondernemers".

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Veel problemen rond 
concurrentievermogen in de Unie zijn te 
wijten aan het feit dat kmo's moeilijk 
toegang hebben tot financiering omdat zij 
hun kredietwaardigheid niet goed kunnen 
aantonen en moeilijk toegang krijgen tot 
durfkapitaal. Dit heeft een negatief effect 
op het aantal en de kwaliteit van de nieuw 
opgerichte ondernemingen en op de groei 
van ondernemingen. De toegevoegde 
waarde van de voorgestelde financiële 
instrumenten ligt voor de Unie onder meer 
in de versterking van de eengemaakte 
markt voor durfkapitaal en in de 
ontwikkeling van een pan-Europese 
financieringsmarkt voor kmo's. De 
maatregelen van de Unie moeten een 
aanvulling zijn op het gebruik door de 
lidstaten van financiële instrumenten voor 
kmo's. De organisaties die zijn belast met 
de uitvoering van de maatregelen, moeten 
zorgen voor additionaliteit en dubbele 

(12) Veel problemen rond 
concurrentievermogen in de Unie zijn te 
wijten aan het feit dat kmo's moeilijk 
toegang hebben tot financiering omdat zij 
hun kredietwaardigheid niet goed kunnen 
aantonen en moeilijk toegang krijgen tot 
durfkapitaal. Dit heeft een negatief effect 
op het aantal en de kwaliteit van de nieuw 
opgerichte ondernemingen en op de groei 
van ondernemingen, alsook op de 
bereidheid van nieuwe ondernemers om 
in het kader van de overdracht of 
successie van een onderneming 
levensvatbare bedrijven over te nemen. De
financiële instrumenten van de EU die 
voor de periode 2007-2013 zijn ingesteld, 
met name de kmo-garantiefaciliteit, 
bieden een aantoonbare meerwaarde en 
hebben een positieve bijdrage geleverd 
voor minstens 120 000 kmo's, waarmee ze 
sinds het uitbreken van de financiële 
crisis in 2008 hebben bijgedragen tot het 
behoud van 851 000 banen. De grotere 
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financiering met EU-middelen vermijden. toegevoegde waarde van de voorgestelde 
financiële instrumenten ligt voor de Unie 
onder meer in de versterking van de 
eengemaakte markt voor durfkapitaal en in 
de ontwikkeling van een pan-Europese 
financieringsmarkt voor kmo's. De 
maatregelen van de Unie moeten een 
aanvulling zijn op het gebruik door de 
lidstaten van financiële instrumenten voor 
kmo’s en de lidstaten moeten alles in het 
werk stellen om de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van deze instrumenten 
op hun grondgebied te vergroten. De 
organisaties die zijn belast met de 
uitvoering van de maatregelen, moeten 
zorgen voor additionaliteit en dubbele 
financiering met EU-middelen vermijden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het is belangrijk de impact van 
het programma middels het mobiliseren, 
samenvoegen en stimuleren van openbare 
en particuliere financieringsbronnen te 
maximaliseren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het programma moet zorgen voor 
een zo groot mogelijke transparantie, 
verantwoordingsplicht en democratische 
toetsing van de innovatieve 
financieringsinstrumenten en -
mechanismen waarbij de EU-begroting 
betrokken is, in het bijzonder voor wat 
betreft hun verwachte en werkelijke 



AD\911775NL.doc 9/14 PE491.276v02-00

NL

bijdrage tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Het is belangrijk ervoor te zorgen 
dat het programma financieel goed wordt 
beheerd en zo doeltreffend en 
gebruikersvriendelijk mogelijk wordt 
uitgevoerd, en tevens zorg te dragen voor 
rechtszekerheid en de toegankelijkheid 
van het programma voor alle deelnemers.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De uitvoering van het programma 
moet jaarlijks met behulp van 
kernindicatoren voor de beoordeling van 
resultaten en effecten gecontroleerd 
worden. Deze indicatoren, met inbegrip 
van relevante referentiescenario's, leveren 
een minimumbasis voor de beoordeling 
van de mate waarin de doelstellingen van 
het programma bereikt zijn.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen van 
ondernemingen te verbeteren, met het 
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accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) (hierna “het 
programma”), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 
2020.

accent op bedrijven van zelfstandigen, 
micro-, kleine, ambachtelijke en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
(hierna “het programma”), wordt 
vastgesteld voor de periode van 1 januari 
2014 tot 31 december 2020.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) verschil tussen het aantal nieuw 
gevestigde kmo's en het aantal reeds 
bestaande,

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen;

(b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen en in 
het bijzonder jonge ondernemers;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële kader voor de uitvoering
van het programma bedraagt 2,522 miljard
euro, waarvan ongeveer 1,4 miljard euro
aan financiële instrumenten zal worden 
toegewezen.

1. Het financiële kader voor de uitvoering
van het programma in de zin van punt [17] 
van het Interinstitutioneel Akkoord van 
xxx/201z tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende 
samenwerking in begrotingszaken en een 
goed financieel beheer, bedraagt voor de 
gehele looptijd […]% van de totale MFK-
plafonds voor 2014-2020, waarvan 
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ongeveer 60% aan financiële instrumenten 
zal worden toegewezen. Dit bedrag vormt 
voor de begrotingsautoriteit het 
voornaamste referentiepunt in de loop van 
de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 genoemde, voor 
financiële instrumenten toegewezen 
bedrag is een indicatief bedrag, onder 
voorbehoud van de prerogatieven van de 
begrotingsautoriteit. Het kan in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure 
naar boven of naar beneden worden 
aangepast, al naargelang de resultaten die 
bij de uitvoering van de verschillende in 
bijlage II bedoelde financiële 
instrumenten zijn bereikt.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal een initiatief "Erasmus voor jonge 
ondernemers" worden opgericht met als 
doel de ondernemersvaardigheden en -
geest van jonge mensen te stimuleren.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan maatregelen van de 3. De Commissie kan maatregelen van de 
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lidstaten ondersteunen voor het opbouwen 
van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin, met name onder 
potentiële en nieuwe ondernemers.

lidstaten ondersteunen voor het opbouwen 
van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden, 
ondernemersdenken en ondernemingszin, 
met name in het kader van onderwijs en 
opleiding en onder potentiële en nieuwe 
ondernemers.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In overeenstemming met artikel 18, 
lid 4, van de Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [nieuw Financieel 
Reglement] worden de ontvangsten en 
terugbetalingen die afkomstig zijn van een 
bepaald financieel instrument, aan dat 
financieel instrument toegewezen. Voor 
financiële instrumenten die al vastgesteld 
zijn in het meerjarige financiële kader voor 
de periode 2007-2013, worden de 
ontvangsten en terugbetalingen uit in die 
periode aangevangen verrichtingen aan het 
financieel instrument voor de periode 
2014-2020 toegewezen.

4. In overeenstemming met artikel 18, 
lid 3, onder h), van de Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [nieuw Financieel 
Reglement] worden de ontvangsten en 
terugbetalingen die afkomstig zijn van een 
bepaald financieel instrument, aan dat 
financieel instrument toegewezen. Voor 
financiële instrumenten die al vastgesteld 
zijn in het meerjarige financiële kader voor 
de periode 2007-2013, worden de 
ontvangsten en terugbetalingen uit in die 
periode aangevangen verrichtingen aan het 
financieel instrument voor de periode 
2014-2020 toegewezen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel "De leninggarantiefaciliteit (LGF)" – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De LGF moet, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
dekken tot maximaal 150 000 euro en met 
een minimumlooptijd van 12 maanden. De 
LGF moet zodanig zijn opgezet dat kan 
worden gerapporteerd over de innovatieve 
ondersteunde kmo’s, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.

3. De LGF moet, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
dekken tot maximaal 250 000 euro en met 
een minimumlooptijd van 12 maanden. In 
geval van de financiering van de 
overdracht van een onderneming kan het 
leningsbedrag tot 1 000 000 euro 
bedragen. De LGF moet zodanig zijn 
opgezet dat er afzonderlijk kan worden 
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gerapporteerd over de opstarting van 
ondernemingen, de overdracht van 
ondernemingen, de uitbreiding van 
bestaande ondernemingen en de
innovatieve ondersteunde kmo’s, zowel 
wat het aantal als de omvang van de 
leningen betreft.



PE491.276v02-00 14/14 AD\911775NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en het 
midden- en kleinbedrijf (2014-2020)

Document- en procedurenummers COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

ITRE
13.12.2011

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

BUDG
13.12.2011

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Paul Rübig
6.2.2012

Behandeling in de commissie 20.6.2012

Datum goedkeuring 6.9.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

33
2
2

Bij de eindstemming aanwezige leden Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. 
Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, 
Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, 
Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Luigi Berlinguer


