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Amendement 1
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Europa 2020 – Een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" (COM(2010)2020),

Or. en

Amendement 2
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Commissie 
getiteld "Regeldruk voor het mkb 
verminderen – EU-regelgeving aanpassen 
aan de behoeften van micro-
ondernemingen" (COM(2011)0803),

Or. en

Amendement 3
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 23 februari 2011 over de evaluatie 
van de "Small Business Act" voor Europa 
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(COM(2011)0078) en zijn resolutie van 
12 mei 2011 over dit onderwerp,

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het voorstel van de Commissie 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen 
(COM(2011)0862),

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Visum 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de studie van de Commissie en de 
Europese Centrale Bank van 2011 over de 
enquête betreffende de toegang tot 
financiering voor kmo's, 

Or. en

Amendement 6
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Visum 4 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien speciaal verslag nr. 2/2012 van de 
Rekenkamer over door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
gecofinancierde financiële instrumenten 
voor het midden- en kleinbedrijf,

Or. en

Amendement 7
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Visum 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 7 september 
2010 over de ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
nieuwe duurzame economie,

Or. en

Amendement 8
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de invoering van 
strengere regels, met name voor financiële 
instellingen, in combinatie met de 
economische crisis de toegang tot 
financiering voor kmo's moeilijker maakt;

A. overwegende dat de invoering van 
strengere regels, met name voor financiële 
instellingen, in combinatie met de ernstige 
en verregaande gevolgen van de 
financiële en economische crisis, de 
toegang tot financiering voor kmo's 
moeilijker maakt;

Or. en
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Amendement 9
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de invoering van 
strengere regels, met name voor financiële 
instellingen, in combinatie met de 
economische crisis de toegang tot 
financiering voor kmo's moeilijker maakt;

A. overwegende dat de invoering van 
strengere regels, met name voor financiële 
instellingen, in combinatie met de 
economische en schuldencrisis, de toegang 
tot financiering voor kmo's moeilijker kan 
maken;

Or. en

Amendement 10
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het van cruciaal 
belang is de nodige instrumenten in het 
leven te roepen en te ontwikkelen en de 
juiste voorwaarden te scheppen om de 
Unie in staat te stellen de groei in de 
eurozone en in de Unie als geheel sterk te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat bankleningen voor 
kmo's in de Europese Unie de 
belangrijkste financieringsbron zijn;

Or. el

Amendement 12
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat uit gegevens van 
de ECB blijkt dat de tarieven voor kmo-
leningen sterk variëren tussen de lidstaten 
en dat er sprake is van ongelijke toegang 
tot liquiditeit, waarbij in bepaalde landen 
veel aanvragen voor leningen voor 
zakelijke projecten worden verworpen;

Or. el

Amendement 13
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat kmo's de ruggengraat 
van de EU-economie vormen en in de 27 
lidstaten een belangrijke bron voor groei en 
werkgelegenheid zijn;

B. overwegende dat meer dan 98% van de 
bedrijven in Europa kmo's zijn en dat zij 
instaan voor meer dan 67% van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat zij bijgevolg de ruggengraat van de EU-
economie vormen en in de 27 lidstaten een 
belangrijke bron voor groei en 
werkgelegenheid zijn;
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Or. fr

Amendement 14
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat kmo's de ruggengraat 
van de EU-economie vormen en in de 27 
lidstaten een belangrijke bron voor groei en 
werkgelegenheid zijn;

B. overwegende dat kmo's de ruggengraat 
van de EU-economie vormen en in de 27 
lidstaten een belangrijke bron zijn voor
Europese groei op de lange termijn en
voor het creëren van duurzame en 
kwalitatieve banen en het aanbieden van 
stageplaatsen;

Or. en

Amendement 15
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het 
concurrentievermogen en het 
groeipotentieel in de EU moeten worden 
verbeterd door de sociale markteconomie 
te bevorderen, innovatie, investeringen, 
beroepsopleidingen, een leven lang leren 
en overdracht van kennis en 
vaardigheden actief te ondersteunen en 
door kwalitatieve banen en een gunstig 
klimaat voor kmo's te creëren;

Or. en
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Amendement 16
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat kmo's in alle EU-
landen de overheersende bedrijfscategorie 
zijn, met meer dan 23 miljoen 
ondernemingen die 99,8% van de markt 
vertegenwoordigen, en dat hun bijdrage 
aan het bbp van de EU tot 60% oploopt;

Or. en

Amendement 17
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat in de periode 
2002-2010 85% van alle nieuwe 
arbeidsplaatsen in de EU geschapen werd 
door kmo's, in het bijzonder door 
startende ondernemingen; overwegende 
dat 32,5 miljoen mensen in de EU zich 
gevestigd hebben als zelfstandig 
ondernemer;

Or. en

Amendement 18
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er een link is 
tussen kmo's die hun 
financieringsbehoeften realistisch 
benaderen en het bestaan van kleine en 
middelgrote zaken- en spaarbanken die 
zeer goed op de hoogte zijn van de 
structuur, het beheer en de plannen van 
kmo's;

Or. en

Amendement 19
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er bij Europese 
kmo's bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de sociale-economiesector, 
gezien het economisch gewicht van deze 
sector (20 miljoen mensen, d.i. 10% van 
de totale werkgelegenheid) en gezien de 
grote veerkracht waarvan dit model sinds 
het begin van de economische crisis blijk 
heeft gegeven, omdat organisaties uit de 
sociale economie gelijkaardige problemen 
inzake toegang tot financiering 
ondervinden als andere kmo's;

Or. en

Amendement 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)



AM\913931NL.doc 11/72 PE496.550v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat acties ter 
ondersteuning van kmo's en 
ondernemerschap geregeld worden door 
de Small Business Act, waarbij de 
lidstaten zich ertoe verbonden hebben 
deze samen met de Commissie uit te 
voeren;

Or. el

Amendement 21
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de twee 
langerlopende herfinancieringstransacties 
van de ECB niet hebben geleid tot een 
algemene toename van kredieten voor 
kmo's, wat de ECB zelf heeft erkend;

Or. en

Amendement 22
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het actieplan van de 
Commissie en met het brede gamma
oplossingen voor kmo's;

1. is ingenomen met het actieplan van de 
Commissie en met het brede gamma
voorstellen en aanbevelingen inzake
kmo's;

Or. en
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Amendement 23
Syed Kamall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van groei die wordt 
verwezenlijkt door kmo's;

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van groei die wordt 
verwezenlijkt door kmo's, maar benadrukt 
dat kmo's deel uitmaken van een ruimer 
"ecosysteem" van bedrijven; merkt op dat 
grotere ondernemingen uitgebreid 
gebruik maken van een groot netwerk van 
kleinere kmo's, wat aantoont dat het 
belangrijk is economische groei te 
bevorderen in het gehele spectrum van 
ondernemingen, ongeacht hun omvang; 
wijst er tevens op dat ervoor moet worden 
gezorgd dat evenveel aandacht wordt 
besteed aan betere toegang tot 
financiering voor micro-ondernemingen 
en ondernemers met een eenmanszaak;

Or. en

Amendement 24
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van groei die wordt 
verwezenlijkt door kmo's;

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van groei en nieuwe 
banen die worden gecreëerd door kmo's;

Or. en
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Amendement 25
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van groei die wordt 
verwezenlijkt door kmo's;

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van duurzame groei en 
nieuwe banen bij kmo's;

Or. en

Amendement 26
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van groei die wordt 
verwezenlijkt door kmo's;

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van de Europese Unie
in grote mate afhankelijk is van groei die 
wordt verwezenlijkt door kmo's;

Or. en

Amendement 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes van Europa in grote 
mate afhankelijk is van groei die wordt
verwezenlijkt door kmo's;

2. is het met de Commissie eens dat het 
economisch succes en de sociale 
samenhang van Europa in grote mate 
afhankelijk zijn van groei en 
werkgelegenheid die worden verwezenlijkt 
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door kmo's;

Or. el

Amendement 28
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan strengere 
regels en criteria moeten voldoen dan 
vroeger;

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan strengere 
regels en criteria moeten voldoen dan 
vroeger; moedigt de Commissie aan haar 
inspanningen voort te zetten om de 
uitvoering op nationaal niveau te 
bevorderen van het "think small first" 
beginsel, dat een verdere vereenvoudiging 
van het regelgevings- en administratief 
klimaat voor kmo's impliceert, en waarbij 
tegelijkertijd een passende bescherming 
van werknemers moet worden 
gewaarborgd op het gebied van sociale 
zekerheid, gezondheid op het werk en 
veiligheid; 

Or. en

Amendement 29
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan strengere 
regels en criteria moeten voldoen dan 

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan strengere 
regels en criteria moeten voldoen dan 
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vroeger; vroeger; benadrukt dat aan banken, die 
staatssteun hebben gekregen en ook 
andere impliciete voordelen in het kader 
van de crisis, zoals staatswaarborgen en 
liquiditeitssteun van centrale banken, 
doelstellingen moeten worden opgelegd 
inzake de bedragen en voorwaarden voor 
kmo-financiering; wijst erop dat het 
MERLIN-project in het Verenigd 
Koninkrijk hiervoor een interessante 
benchmark aanreikt; 

Or. en

Amendement 30
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan 
strengere regels en criteria moeten 
voldoen dan vroeger;

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de financiële en economische crisis 
moeilijk toegang hebben tot financiering;

Or. en

Amendement 31
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan strengere 
regels en criteria moeten voldoen dan 
vroeger;

3. benadrukt dat de crisis het voor veel 
kmo's nog moeilijker maakt om toegang te
hebben tot financiering en dat kmo's nu aan 
strengere regels en criteria moeten voldoen 
dan vroeger;
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Or. fr

Amendement 32
Syed Kamall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan strengere 
regels en criteria moeten voldoen dan 
vroeger;

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van 
de crisis moeilijk toegang hebben tot 
financiering en dat kmo's nu aan strengere 
regels en criteria moeten voldoen dan 
vroeger, ondanks het feit dat er stappen 
zijn ondernomen om de administratieve 
last voor bepaalde groepen 
ondernemingen te verminderen;

Or. en

Amendement 33
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. erkent dat kmo's in tijden van 
bezuiniging en verminderd leenvermogen 
van de particuliere sector meer Europese 
steun moeten krijgen om 
werkgelegenheid, innovatie en groei te 
genereren; benadrukt dat ondernemers en 
kmo's in het innovatie- en 
onderzoeksbeleid van de EU centraal 
moeten staan om "ideeën op de markt te 
brengen";

Or. en
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Amendement 34
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat kmo's zich aan een 
nieuw regelgevingsklimaat moeten 
aanpassen;

Or. en

Amendement 35
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. wijst erop dat er de afgelopen jaren 
meerdere acties zijn ondernomen om de 
administratieve rompslomp te 
verminderen;

Or. en

Amendement 36
Syed Kamall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de 
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; merkt op dat kmo's in 
bepaalde lidstaten geen problemen 
hebben om toegang te krijgen tot krediet; 
wijst erop dat er een kredietcrisis kan 

4. merkt op dat de banken wordt gevraagd 
zowel meer te lenen aan kmo's, wat vaak 
een groot risico inhoudt, en aan de reële 
economie, die momenteel onstabiel is, als 
hun balans te versterken; merkt op dat er 
in de EU voor de financiering van het 
bedrijfsleven te veel een beroep wordt 
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ontstaan als de investeringen tot een 
minimum worden beperkt;

gedaan op banken, namelijk voor 
ongeveer 70%, in tegenstelling tot minder 
dan 20% in de VS; benadrukt daarom dat 
het noodzakelijk is de banken toe te laten 
hun balans te versterken en een 
verschuiving aan te moedigen van 
financiering door banken naar 
alternatieve financieringsmethoden;

Or. en

Amendement 37
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de 
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; merkt op dat kmo's in bepaalde
lidstaten geen problemen hebben om 
toegang te krijgen tot krediet; wijst erop 
dat er een kredietcrisis kan ontstaan als de 
investeringen tot een minimum worden 
beperkt;

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de 
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; wijst erop dat uit de enquête 
van de ECB van oktober 2011 inzake 
bankleningen blijkt dat de 
kredietvoorwaarden voor leningen aan
kmo's globaal genomen aanzienlijk 
verstrengen, ook al zijn er nog steeds 
verschillen tussen de lidstaten wat de
problemen van kmo's betreft om toegang 
te krijgen tot financiering; erkent 
bovendien dat er in de EU een grote vraag 
is naar microkrediet; wijst erop dat er een 
kredietcrisis kan ontstaan als de 
investeringen tot een minimum worden 
beperkt;

Or. en

Amendement 38
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de 
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; merkt op dat kmo's in bepaalde 
lidstaten geen problemen hebben om 
toegang te krijgen tot krediet; wijst erop 
dat er een kredietcrisis kan ontstaan als de 
investeringen tot een minimum worden 
beperkt;

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de 
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; merkt op dat kmo's in bepaalde 
lidstaten geen problemen hebben om 
toegang te krijgen tot krediet, terwijl kmo's 
als gevolg van de ongunstige macro-
economische context in de meeste 
lidstaten ernstige problemen ondervinden 
om toegang te krijgen tot financiering;
wijst erop dat er een kredietcrisis kan 
ontstaan als de investeringen tot een 
minimum worden beperkt en dat dit de 
nooit eerder geziene inspanningen in 
gevaar kan brengen die de lidstaten 
hebben gedaan op het gebied van 
begrotingsconsolidatie;

Or. en

Amendement 39
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; merkt op dat kmo's in bepaalde 
lidstaten geen problemen hebben om
toegang te krijgen tot krediet; wijst erop 
dat er een kredietcrisis kan ontstaan als de 
investeringen tot een minimum worden 
beperkt;

4. benadrukt de verantwoordelijkheid en de 
functie van de banken om in dienst te 
staan van de samenleving en van de reële
economie en om leningen te verstrekken 
aan niet-financiële entiteiten waardoor 
bijzonder belang wordt gehecht aan 
entiteiten die bijdragen aan het bbp, zoals
kmo's; merkt op dat in bepaalde lidstaten
zowel openbare als coöperatieve banken 
een belangrijke rol vervullen bij het 
verstrekken van krediet aan kmo's; wijst 
erop dat er een kredietcrisis kan ontstaan 
als de investeringen tot een minimum 
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worden beperkt;

Or. en

Amendement 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de 
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; merkt op dat kmo's in bepaalde 
lidstaten geen problemen hebben om 
toegang te krijgen tot krediet; wijst erop 
dat er een kredietcrisis kan ontstaan als de 
investeringen tot een minimum worden 
beperkt;

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van 
de banken om op slimme wijze in de 
economie en meer bepaald in kmo's te 
investeren; merkt op dat kmo's in bepaalde 
lidstaten geen problemen hebben om 
toegang te krijgen tot krediet; drukt zijn 
bezorgdheid uit over de verschillen tussen 
de lidstaten inzake de kosten voor 
leningen aan kmo's, wat leidt tot een 
ernstig tekort aan liquiditeit in de reële 
economie van bepaalde landen en tot een 
verstoring van de financiële markt; wijst 
erop dat er een kredietcrisis kan ontstaan 
als de investeringen tot een minimum 
worden beperkt;

Or. el

Amendement 41
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herhaalt dat een herziening van de 
regels voor overheidsopdrachten en –
concessies de toegang van kmo's en 
micro-ondernemingen tot 
overheidsopdrachten niet mag schaden;
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Or. en

Amendement 42
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat in de huidige 
economische situatie en gezien de ernstige 
gevolgen die deze heeft voor het Europees 
bankwezen, dat een band heeft met de 
overheid, alternatieven moeten worden 
gevonden voor de toegang van kmo's tot 
financiering; benadrukt dat de huidige 
situatie ideaal kan blijken om permanente 
alternatieven te creëren die kunnen 
helpen om de band tussen financiering 
van kmo's en bankkrediet te doorbreken; 

Or. en

Amendement 43
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat de banken in de 
eurozone overvloedig en zonder 
voorwaarden liquiditeit bij de ECB 
hebben kunnen opnemen; betreurt dat 
slechts een deel van deze liquiditeit werd 
gebruikt om kmo's te financieren;

Or. en
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Amendement 44
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat universele en 
zeer belangrijke financiële instellingen in 
Europa onafgelaten hun activiteiten van 
leningen aan het bedrijfsleven hebben 
verschoven, waarbij een steeds groter deel 
van hun balans wordt gebruikt voor 
risicovergrotende activiteiten en leningen 
aan financiële entiteiten;

Or. en

Amendement 45
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de kosten voor 
financiering aan kmo's kunnen 
verschillen tussen de lidstaten, wat 
negatieve gevolgen heeft voor hun 
concurrentievermogen, met name in 
grensgebieden; 

Or. en

Amendement 46
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. herinnert eraan dat in Europa de 
banksector de belangrijkste 
financieringsbron voor kmo's is; is van 
mening dat, gezien de fragmentering van 
de banksector en de daaruit 
voortvloeiende grote verschillen tussen de 
lidstaten van de rentetarieven voor 
leningen en van het kredietaanbod, een 
gedifferentieerde aanpak noodzakelijk is 
om de toegang van kmo's tot financiering 
te verbeteren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van elk land;

Or. en

Amendement 47
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie te eisen dat 
banken met een balanstotaal van meer 
dan 200 miljard euro minstens 50% van 
hun balans gebruiken voor leningen aan 
niet-financiële entiteiten en minstens 33% 
voor leningen aan activiteiten en 
entiteiten die bijdragen aan het bbp, zoals 
kmo's;

Or. en

Amendement 48
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie na te 
gaan wat de mogelijke gevolgen voor 
leningen aan kmo's zijn indien de omvang 
van banken wordt beperkt door een 
maximum in te stellen voor de activa die 
een bank mag aanhouden; 

Or. en

Amendement 49
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert de Commissie eraan dat kmo's 
verspreid over geheel Europa zeer 
heterogeen zijn, gaande van uiterst 
traditionele familiebedrijfjes tot snel 
groeiende ondernemingen, 
hightechbedrijven en startende 
ondernemingen;

5. herinnert de Commissie eraan dat kmo's 
verspreid over geheel Europa zeer 
heterogeen zijn, gaande van uiterst 
traditionele familiebedrijfjes tot snel 
groeiende ondernemingen, 
hightechbedrijven en startende 
ondernemingen, en dat de aanpak om hen 
bij te staan bijgevolg even divers moet 
zijn;

Or. fr

Amendement 50
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert de Commissie eraan dat kmo's 
verspreid over geheel Europa zeer 
heterogeen zijn, gaande van uiterst
traditionele familiebedrijfjes tot snel 

5. herinnert de Commissie eraan dat kmo's 
verspreid over geheel Europa zeer 
heterogeen zijn, gaande van traditionele 
familiebedrijfjes tot snel groeiende 
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groeiende ondernemingen, 
hightechbedrijven en startende 
ondernemingen;

ondernemingen, hightechbedrijven, micro-
ondernemingen, sociale ondernemingen
en startende ondernemingen;

Or. en

Amendement 51
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert de Commissie eraan dat kmo's 
verspreid over geheel Europa zeer 
heterogeen zijn, gaande van uiterst 
traditionele familiebedrijfjes tot snel 
groeiende ondernemingen, 
hightechbedrijven en startende 
ondernemingen;

5. herinnert de Commissie eraan dat kmo's 
verspreid over geheel Europa zeer 
heterogeen zijn, gaande van uiterst 
traditionele familiebedrijfjes tot
innovatieve coöperatieve 
bedrijfsmodellen, snel groeiende 
ondernemingen, hightechbedrijven en 
startende ondernemingen;

Or. en

Amendement 52
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. moedigt de Commissie aan voor de 
hele EU een haalbaarheidsstudie inzake 
een Europees sociaal label te verrichten, 
en via het opzetten van een proefproject te 
proberen de sociale convergentie en 
samenhang nieuw leven in te blazen;

Or. en
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Amendement 53
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de Commissie in haar 
actieplan terecht veel nadruk legt op 
durfkapitaal als mogelijk middel voor meer 
financiering, maar dat dit soort financiering 
slechts voor een beperkt aantal kmo's
geschikt is;

6. wijst erop dat de Commissie in haar 
actieplan terecht veel nadruk legt op 
durfkapitaal als mogelijk middel voor meer 
financiering, maar dat dit soort 
financiering, waarvan momenteel amper 
7% van de kmo's gebruik maakt, slechts 
voor een beperkt aantal onder hen geschikt 
is; benadrukt anderzijds dat bankleningen 
voor 63% van de kmo's de belangrijkste 
financieringsbron blijven;

Or. fr

Amendement 54
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de Commissie in haar 
actieplan terecht veel nadruk legt op 
durfkapitaal als mogelijk middel voor meer 
financiering, maar dat dit soort 
financiering slechts voor een beperkt aantal 
kmo's geschikt is;

6. wijst erop dat, gezien de huidige situatie 
waarbij ontoereikende toegang tot 
passende risicokapitaalbronnen, met 
name in de vroegste stadia, een van de 
belangrijkste beperkingen blijft voor de 
oprichting en verdere ontwikkeling van 
groeigerichte bedrijven, de Commissie in 
haar actieplan terecht veel nadruk legt op 
durfkapitaal als mogelijk middel voor meer 
financiering; merkt niettemin op dat dit 
soort financiering slechts voor een beperkt 
aantal kmo's geschikt is;

Or. en
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Amendement 55
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de Commissie in haar 
actieplan terecht veel nadruk legt op 
durfkapitaal als mogelijk middel voor meer 
financiering, maar dat dit soort financiering 
slechts voor een beperkt aantal kmo's 
geschikt is;

6. wijst erop dat de Commissie in haar 
actieplan veel nadruk legt op durfkapitaal 
als mogelijk middel voor meer 
financiering, maar benadrukt dat dit soort 
financiering slechts voor een beperkt aantal 
kmo's geschikt is;

Or. en

Amendement 56
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de Commissie in haar 
actieplan terecht veel nadruk legt op 
durfkapitaal als mogelijk middel voor meer 
financiering, maar dat dit soort financiering 
slechts voor een beperkt aantal kmo's 
geschikt is;

6. wijst erop dat de Commissie in haar 
actieplan terecht veel nadruk legt op 
durfkapitaal als mogelijk middel voor meer 
financiering, maar dat dit soort financiering 
slechts voor een beperkt aantal kmo's 
geschikt is aangezien volgens gegevens 
van de Commissie in de EU slechts 2% 
van de financiële behoeften van kmo's 
wordt gedekt door durfkapitaal, in 
tegenstelling tot 14% in de VS;

Or. el

Amendement 57
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 
van een brede waaier aangepaste 
programma's en instrumenten, zowel op 
het gebied van eigen vermogen
(bijvoorbeeld particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) als op het gebied van 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties en garantiefaciliteiten);

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 
van een brede waaier aangepaste 
programma's, instrumenten en initiatieven, 
zowel op het gebied van eigen vermogen
(bijvoorbeeld particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) als op het gebied van 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen) en partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die 
betrokken zijn bij kmo-financiering 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen of kamers van 
koophandel);

Or. en

Amendement 58
Syed Kamall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 
van een brede waaier aangepaste 
programma's en instrumenten, zowel op het 
gebied van eigen vermogen (bijvoorbeeld 
particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) als op het gebied van
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties en garantiefaciliteiten);

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 
van een brede waaier aangepaste 
programma's en instrumenten op het gebied 
van eigen vermogen (bijvoorbeeld 
particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) en schuldinstrumenten
(bijvoorbeeld kleine bedrijfsobligaties en 
garantiefaciliteiten), alsook op het gebied 
van andere leenmodellen zoals leningen 
tussen bedrijven onderling (peer-to-peer 
lending); merkt op dat financiering uit 
eigen vermogen meer kan worden 
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aangemoedigd, met name voor kmo's, 
aangezien schulden momenteel het 
populairste financieringsmodel voor 
kmo's zijn; 

Or. en

Amendement 59
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 
van een brede waaier aangepaste 
programma's en instrumenten, zowel op het 
gebied van eigen vermogen (bijvoorbeeld 
particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) als op het gebied van 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties en garantiefaciliteiten);

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 
van een brede waaier aangepaste 
programma's en instrumenten, zowel op het 
gebied van eigen vermogen (bijvoorbeeld 
particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) als op het gebied van 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties en garantiefaciliteiten), 
om bedrijven te ondersteunen bij hun 
start, groei en overgang, waarbij rekening 
wordt gehouden met hun omvang, omzet 
en financieringsbehoeften;

Or. en

Amendement 60
Sylvie Goulard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie op de ontwikkeling te steunen 
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van een brede waaier aangepaste 
programma's en instrumenten, zowel op het 
gebied van eigen vermogen (bijvoorbeeld 
particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) als op het gebied van 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties en garantiefaciliteiten);

van een brede waaier aangepaste 
programma's en instrumenten, zowel op het 
gebied van eigen vermogen (bijvoorbeeld 
particuliere investeerders, 
massafinanciering en toegang tot kapitaal 
via gereguleerde markten of multilaterale 
handelsfaciliteiten) als op het gebied van 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties en garantiefaciliteiten);

Or. en

Amendement 61
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat de Commissie moet 
benadrukken dat de beurs een belangrijke 
rol kan spelen om ervoor te zorgen dat 
kmo's in verschillende stadia in hun 
financieringsbehoeften kunnen voorzien; 

Or. en

Amendement 62
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. herinnert eraan dat er reeds beurzen 
bestaan die specifiek op kmo's zijn 
afgestemd, zoals de NYSE Alternext, een 
beurs die wil inspelen op specifieke 
markt- en financieringsbehoeften in de 
eurozone; wijst erop dat deze 
zelfregulerende markt, die sinds 2005 
actief is, het reeds mogelijk heeft gemaakt 
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dat kmo's hun kapitaal kunnen verhogen 
met een bedrag van 2,5 tot 15 miljoen 
euro, wat duidelijk aantoont welke impact 
en meerwaarde de beurs als 
financieringsinstrument voor kmo's kan 
hebben;

Or. en

Amendement 63
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. overwegende dat de beurs 
toegang tot liquiditeit biedt, zowel voor 
bedrijven als voor beleggers, en door 
kmo's moet worden gebruikt om de groei 
te vergroten, de terugtrekking van een 
belegger te vergemakkelijken of een 
overlating of overname voor te bereiden;

Or. en

Amendement 64
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. benadrukt dat, afgezien van 
het feit dat de beurs door haar eisen en 
voorwaarden aan kmo's alternatieve 
toegang tot financiering biedt, zij tevens 
de meerwaarde heeft dat de organisatie, 
het beheer en de rapportering van deze 
bedrijven aanzienlijk verbeteren, 
waardoor zij bijdraagt aan een 
beduidende versterking van dit soort 
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bedrijfsorganisatie;

Or. en

Amendement 65
Syed Kamall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. waarschuwt de Commissie dat er veel 
nieuwe en strengere regels zijn ingevoerd 
zonder dat er een globale, omvattende 
effectbeoordeling heeft plaatsgevonden;
verzoekt de Commissie met klem een 
dergelijke beoordeling te verrichten, 
waarbij de aandacht met name uitgaat naar 
kmo's;

8. waarschuwt de Commissie dat er veel 
nieuwe en strengere regels voor financiële 
diensten zijn ingevoerd zonder dat er een 
globale, omvattende effectbeoordeling 
heeft plaatsgevonden; verzoekt de 
Commissie met klem een dergelijke 
beoordeling te verrichten, waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar kmo's en 
waarbij zowel naar de directe als de 
indirecte gevolgen wordt gekeken; 
verzoekt de Commissie haar plannen te 
laten varen om de Solvency 2-
kapitaalvereisten toe te passen op 
pensioenfondsen, waardoor de reële 
economie miljarden euro's aan 
beleggingen zou mislopen;

Or. en

Amendement 66
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. waarschuwt de Commissie dat er veel
nieuwe en strengere regels zijn ingevoerd 
zonder dat er een globale, omvattende 
effectbeoordeling heeft plaatsgevonden; 

8. verzoekt de Commissie nieuwe
regelgeving te onderwerpen aan een 
globale, omvattende effectbeoordeling, met
inbegrip van een omvattende kmo-test;
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verzoekt de Commissie met klem een 
dergelijke beoordeling te verrichten,
waarbij de aandacht met name uitgaat 
naar kmo's;

Or. en

Amendement 67
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. waarschuwt de Commissie dat er veel 
nieuwe en strengere regels zijn ingevoerd 
zonder dat er een globale, omvattende 
effectbeoordeling heeft plaatsgevonden;
verzoekt de Commissie met klem een 
dergelijke beoordeling te verrichten, 
waarbij de aandacht met name uitgaat naar 
kmo's;

8. waarschuwt de Commissie dat er veel 
nieuwe en strengere regels zijn ingevoerd 
zonder dat er een globale, omvattende 
effectbeoordeling heeft plaatsgevonden;
verzoekt de Commissie met klem een 
dergelijke beoordeling te verrichten, 
waarbij de aandacht met name uitgaat naar 
kmo's; benadrukt dat een basisvereiste 
voor alle toekomstige maatregelen die 
gevolgen kunnen hebben voor kmo's, erin 
bestaat dat ze rekening moeten houden 
met de behoeften en de uitdagingen van 
kmo's;

Or. fr

Amendement 68
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. waarschuwt de Commissie dat er veel 
nieuwe en strengere regels zijn ingevoerd 
zonder dat er een globale, omvattende 
effectbeoordeling heeft plaatsgevonden; 
verzoekt de Commissie met klem een 

8. waarschuwt de Commissie dat er veel 
nieuwe en strengere regels zijn ingevoerd 
zonder dat er een globale, omvattende 
effectbeoordeling heeft plaatsgevonden; 
verzoekt de Commissie met klem een 
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dergelijke beoordeling te verrichten, 
waarbij de aandacht met name uitgaat naar 
kmo's;

dergelijke beoordeling te verrichten, 
waarbij de aandacht met name uitgaat naar 
kmo's; verzoekt de Commissie met klem 
micro-entiteiten waar mogelijk uit te 
sluiten van de regelgeving;

Or. en

Amendement 69
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat kmo's zich vaak aan het 
eind van een lange cyclus bevinden en 
bijgevolg het meest worden getroffen door 
laattijdige betalingen en korte 
betalingstermijnen; is bijgevolg ingenomen 
met het initiatief van de Commissie om de 
lidstaten sterk aan te moedigen de Richtlijn 
betalingsachterstanden sneller uit te 
voeren;

9. benadrukt dat kmo's zich vaak aan het 
eind van een lange cyclus bevinden en 
bijgevolg het meest worden getroffen door 
laattijdige betalingen en korte 
betalingstermijnen; is bijgevolg ingenomen 
met het initiatief van de Commissie om de 
lidstaten sterk aan te moedigen de Richtlijn 
betalingsachterstanden sneller uit te 
voeren; is zich echter bewust van het feit 
dat de uitbreiding van de Richtlijn 
betalingsachterstanden tot alle sectoren in 
bepaalde lidstaten in sommige 
omstandigheden heeft geleid tot een 
aanzienlijke en ongewenste daling van de 
aankopen door kleinhandelaren bij 
kmo's;

Or. en

Amendement 70
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat uit onderzoek van de
Commissie blijkt dat niet alleen toegang 
tot financiering maar ook toegang tot 
vaardigheden, met inbegrip van 
managementvaardigheden en financiële 
en boekhoudkundige kennis, voor kmo's 
kritieke factoren zijn om toegang te 
hebben tot financiering en zo te 
innoveren, te concurreren en te groeien; 
is van mening dat de aanreiking van 
financiële instrumenten door de EU 
daarom gepaard moet gaan met het 
aanbieden van passend mentorschap, 
coachingsregelingen en op kennis 
gebaseerde zakelijke dienstverlening;

Or. en

Amendement 71
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat grootschalige 
belastingontduiking in een lidstaat niet 
mag leiden tot een verhoging van de 
belastingen voor kmo's die reeds betalen 
wat ze wettelijk moeten betalen om de 
verliezen te compenseren;

Or. en

Amendement 72
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. acht het noodzakelijk kmo's op 
lokaal niveau te ondersteunen om beleid 
te ontwikkelen ter bevordering van 
ondernemerschap, de situatie van kmo's 
gedurende hun hele levenscyclus te 
verbeteren en hen te helpen om toegang te 
krijgen tot nieuwe markten; is van 
mening dat erkenning en uitwisseling van 
goede praktijken basiselementen van dit 
beleid zijn;

Or. el

Amendement 73
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers;

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers, en 
steunt initiatieven zoals partnerschappen 
tussen banken, kamers van koophandel, 
bedrijfsverenigingen en professionele 
accountants;

Or. en

Amendement 74
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers;

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers
alsook aan ontslagen werknemers die hun 
onderneming na een herstructurering in 
de vorm van een coöperatieve 
vennootschap willen overnemen;

Or. en

Amendement 75
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers;

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg de informatieverstrekking over 
Europese financieringsinstrumenten voor 
kmo's te verbeteren en
beroepsopleidingssteun te verlenen aan 
potentiële ondernemers;

Or. en

Amendement 76
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers;

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers en 
deze voor zoveel mogelijk gegadigden 
toegankelijk te maken;

Or. fr

Amendement 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers;

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de kamers van 
koophandel bijgevolg 
beroepsopleidingssteun te verlenen aan 
potentiële ondernemers, waarbij ook wordt 
gezorgd voor gelijke kansen tussen 
mannen en vrouwen;

Or. el

Amendement 78
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers;

10. merkt op dat de gebrekkige elementaire 
financiële kennis van ondernemers een 
beperking vormt voor de kwaliteit van 
ondernemingsplannen en bijgevolg ook 
voor het succes van een kredietaanvraag;
verzoekt de lidstaten bijgevolg 
beroepsopleidingssteun te verlenen aan 
potentiële ondernemers;

Or. en

Amendement 79
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat 
ondernemerschap door vrouwen een 
onaangeboorde bron voor de groei en het 
concurrentievermogen van de EU is, dat 
dit moet worden bevorderd en versterkt en 
dat alle belemmeringen waarmee vrouwen 
op de arbeidsmarkt kampen moeten 
worden weggenomen;

Or. el

Amendement 80
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11



PE496.550v01-00 40/72 AM\913931NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat een cursus
ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

11. is van mening dat de ontwikkeling van 
vaardigheden op het gebied van
ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de lidstaten 
financieel onderwijs veel beter in hun 
onderwijsprogramma's op te nemen;

Or. en

Amendement 81
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap en bedrijfsfinanciering
deel moet uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap is voor betere toegang tot financiering;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
onverwijld financieel onderwijs in hun 
onderwijsprogramma's op te nemen;

Or. de

Amendement 82
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat een cursus 11. is van mening dat een cursus 
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ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

ondernemerschap vanaf de middelbare 
school deel moet uitmaken van het 
algemeen onderwijs; is van mening dat een 
goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

Or. fr

Amendement 83
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap die de verschillende 
ondernemingsmethoden behandelt, deel 
moet uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap is voor betere toegang tot financiering;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
onverwijld financieel onderwijs in hun 
onderwijsprogramma's op te nemen;

Or. en

Amendement 84
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
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eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

eerste stap is voor succes in het 
bedrijfsleven en voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

Or. en

Amendement 85
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap deel moet uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen;

11. is van mening dat een cursus 
ondernemerschap en een inleiding tot de 
werking van de markt en van het 
financieel stelsel, deel moeten uitmaken 
van het algemeen onderwijs; is van mening 
dat een goed voorbereid ondernemingsplan 
de eerste stap is voor betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten onverwijld 
financieel onderwijs in hun 
onderwijsprogramma's op te nemen; steunt 
in dit verband het programma "Erasmus 
voor jonge ondernemers" om een 
ondernemerschapscultuur te bevorderen 
en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. el

Amendement 86
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat synergie tussen 
kmo's en micro-ondernemingen van vitaal 
belang is om hun potentieel om tot 
schaalvoordelen te komen en hun 
concurrentievermogen te vergroten 
maximaal te benutten, met name in tijden 
van economische recessie;

Or. en

Amendement 87
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting 
van ondernemers en potentiële 
ondernemers over opleidingsinitiatieven, 
EU-financiering en EU-programma's voor 
kmo's onontbeerlijk is;

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting 
van ondernemers en potentiële 
ondernemers over opleidingsinitiatieven, 
EU-financiering en EU-programma's voor 
kmo's onontbeerlijk is; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat nationale 
kmo-organisaties goed geïnformeerd zijn 
over initiatieven en beleidsvoorstellen van 
de EU; benadrukt in deze context dat de 
Euro Info Centres (Euroloketten) een 
even belangrijke rol vervullen om hun 
dienstverlening af te stemmen op de 
behoeften van Europese bedrijven, zodat 
zij niet alleen toegang krijgen tot 
overheidsopdrachten in de interne markt 
maar ook tot particuliere en 
overheidsopdrachten in opkomende derde 
landen;

Or. en

Amendement 88
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting 
van ondernemers en potentiële 
ondernemers over opleidingsinitiatieven, 
EU-financiering en EU-programma's voor 
kmo's onontbeerlijk is;

13. benadrukt dat het gebrek aan kennis 
over bestaande steunprogramma's en 
financieringsbronnen voor kmo's een 
belemmering vormt voor de oprichting en 
de ontwikkeling van kmo's; is daarom van 
mening dat de invoering van regelingen 
voor de regelmatige voorlichting, in 
eenvoudig taalgebruik, van ondernemers 
en potentiële ondernemers over 
opleidingsinitiatieven, EU-financiering en 
EU-programma's voor kmo's onontbeerlijk 
is;

Or. fr

Amendement 89
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting 
van ondernemers en potentiële 
ondernemers over opleidingsinitiatieven, 
EU-financiering en EU-programma's voor 
kmo's onontbeerlijk is;

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting 
van ondernemers, potentiële ondernemers
en banken over opleidingsinitiatieven, EU-
financiering en EU-programma's voor 
kmo's onontbeerlijk is;

Or. de

Amendement 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting 
van ondernemers en potentiële 
ondernemers over opleidingsinitiatieven, 
EU-financiering en EU-programma's voor 
kmo's onontbeerlijk is;

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting 
van ondernemers en potentiële 
ondernemers over opleidingsinitiatieven, 
EU-financiering en EU-programma's voor 
kmo's onontbeerlijk is op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, en dat ten 
volle gebruik moet worden gemaakt van 
alle beschikbare mogelijkheden en acties 
zoals de Europese week van de kmo's;

Or. el

Amendement 91
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt aan op meer communicatie-
inspanningen van de EIB om in 
samenwerking met kmo-organisaties 
financiële regelingen voor kmo's te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 92
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat begeleiding voor 
ondernemers die failliet zijn gegaan 
absoluut noodzakelijk is;

14. wijst erop dat begeleiding voor 
ondernemers die failliet zijn gegaan 
absoluut noodzakelijk is om hun een 
tweede kans te bieden en niet te 
ontmoedigen risico's te nemen;
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Or. fr

Amendement 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat begeleiding voor 
ondernemers die failliet zijn gegaan 
absoluut noodzakelijk is;

14. wijst erop dat begeleiding voor 
ondernemers die failliet zijn gegaan 
absoluut noodzakelijk is, evenals 
begeleiding ter voorkoming van een 
faillissement aangezien bij 15% van de 
ondernemingen die sluiten faillissement 
de oorzaak is; steunt de vereenvoudiging 
en verkorting van 
faillissementsprocedures en moedigt het 
idee aan om de betrokken ondernemers 
een tweede kans te bieden;

Or. el

Amendement 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat er behoefte is 
aan een speciale strategie voor startende 
ondernemingen en aan financiële 
instrumenten om innovatieve projecten uit 
te voeren en de creativiteit van jonge 
ondernemers te ontwikkelen;

Or. el

Amendement 95
Herbert Dorfmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat kredietverleners de 
kredietinstrumenten beter kennen dan 
ondernemers en dat ondernemers niet altijd 
open communiceren met kredietverleners 
over hun ondernemingsplan en hun 
langetermijnstrategie; benadrukt dat deze 
informatiekloof bij de bespreking van een 
kredietaanvraag problemen veroorzaakt;
verzoekt de Commissie de bestaande goede 
praktijken te verspreiden inzake specifieke 
oplossingen voor de dialoog en de 
informatie-uitwisseling tussen 
kredietverleners en ondernemers;

15. wijst erop dat kredietverleners de 
kredietinstrumenten beter kennen dan 
ondernemers en dat ondernemers niet altijd 
open communiceren met kredietverleners 
over hun ondernemingsplan en hun 
langetermijnstrategie; benadrukt dat deze 
informatiekloof bij de bespreking van een 
kredietaanvraag problemen veroorzaakt;
verzoekt de Commissie de bestaande goede 
praktijken te verspreiden inzake specifieke 
oplossingen voor de dialoog, de 
samenwerking en de informatie-
uitwisseling tussen kredietverleners en 
ondernemers; verzoekt de Commissie de 
dialoog en de samenwerking tussen 
ondernemers en kredietverleners te 
versterken;

Or. de

Amendement 96
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat kredietverleners de 
kredietinstrumenten beter kennen dan 
ondernemers en dat ondernemers niet altijd 
open communiceren met kredietverleners 
over hun ondernemingsplan en hun 
langetermijnstrategie; benadrukt dat deze 
informatiekloof bij de bespreking van een 
kredietaanvraag problemen veroorzaakt;
verzoekt de Commissie de bestaande goede 
praktijken te verspreiden inzake specifieke 
oplossingen voor de dialoog en de 
informatie-uitwisseling tussen 
kredietverleners en ondernemers;

15. wijst erop dat kredietverleners de 
kredietinstrumenten over het algemeen
beter kennen dan ondernemers en dat 
ondernemers niet altijd open 
communiceren met kredietverleners over 
hun ondernemingsplan en hun 
langetermijnstrategie; benadrukt dat deze 
informatiekloof bij de bespreking van een 
kredietaanvraag problemen veroorzaakt;
erkent dat kmo's behoefte hebben aan 
specifiek advies op maat inzake 
kredietmogelijkheden; verzoekt de 
Commissie de bestaande goede praktijken 
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te verspreiden inzake specifieke 
oplossingen voor de dialoog en de 
informatie-uitwisseling tussen 
kredietverleners en ondernemers;

Or. en

Amendement 97
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat kredietverleners 
voor de aanvraag om financiering 
duidelijke en transparante criteria moeten 
vaststellen, en dat ondernemers de 
mogelijkheid moeten hebben een negatief 
besluit van een kredietverlener te 
betwisten;

Or. en

Amendement 98
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. wijst erop dat kredietverleners de 
kredietinstrumenten beter kennen dan 
ondernemers en dat ondernemers niet 
altijd open communiceren met
kredietverleners over hun 
ondernemingsplan en hun 
langetermijnstrategie; benadrukt dat deze 
informatiekloof bij de bespreking van een 
kredietaanvraag problemen veroorzaakt; 
verzoekt de Commissie de bestaande goede 
praktijken te verspreiden inzake specifieke 

15. wijst erop dat kredietverleners de 
kredietinstrumenten beter kennen dan 
ondernemers; benadrukt dat er een grote 
behoefte is aan dialoog en communicatie 
tussen kredietverleners en ondernemers
over hun ondernemingsplan en hun 
langetermijnstrategie; verzoekt de 
Commissie de bestaande goede praktijken 
te verspreiden inzake specifieke 
oplossingen voor de dialoog en de 
informatie-uitwisseling tussen 
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oplossingen voor de dialoog en de 
informatie-uitwisseling tussen 
kredietverleners en ondernemers;

kredietverleners en ondernemers;

Or. en

Amendement 99
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat wanneer een 
kredietverlener een kredietaanvraag 
afwijst, hij de ondernemer adequaat moet 
inlichten over de redenen voor de afwijzing
en hij de ondernemer de kans moet geven 
te verzoeken om een herziening van dit 
besluit; verzoekt de Commissie duidelijke 
richtlijnen inzake transparantie vast te 
stellen;

16. benadrukt dat wanneer een 
kredietverlener een kredietaanvraag 
afwijst, hij de ondernemer adequaat moet 
inlichten over de redenen voor de 
afwijzing; verzoekt de Commissie 
duidelijke richtlijnen inzake transparantie 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 100
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat wanneer een 
kredietverlener een kredietaanvraag 
afwijst, hij de ondernemer adequaat moet 
inlichten over de redenen voor de afwijzing 
en hij de ondernemer de kans moet geven 
te verzoeken om een herziening van dit 
besluit; verzoekt de Commissie duidelijke 
richtlijnen inzake transparantie vast te 
stellen;

16. benadrukt dat wanneer een 
kredietverlener een kredietaanvraag geheel 
of gedeeltelijk afwijst, hij de ondernemer
via een constructieve benadering adequaat 
moet inlichten over de redenen voor de 
afwijzing en hij de ondernemer de kans 
moet geven te verzoeken om een 
herziening van dit besluit; verzoekt de 
Commissie duidelijke richtlijnen inzake 
transparantie vast te stellen;
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Or. en

Amendement 101
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat wanneer een 
kredietverlener een kredietaanvraag 
afwijst, hij de ondernemer adequaat moet 
inlichten over de redenen voor de afwijzing 
en hij de ondernemer de kans moet geven 
te verzoeken om een herziening van dit 
besluit; verzoekt de Commissie duidelijke
richtlijnen inzake transparantie vast te 
stellen;

16. benadrukt dat wanneer een 
kredietverlener een kredietaanvraag 
afwijst, hij de ondernemer adequaat moet 
inlichten over de redenen voor de afwijzing 
en hij de ondernemer de kans moet geven 
te verzoeken om een herziening van dit 
besluit; verzoekt de Commissie duidelijke
richtsnoeren inzake transparantie vast te 
stellen en zo nodig bindende 
rechtsinstrumenten voor te stellen die dit 
beogen;

Or. en

Amendement 102
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat een stijging van het 
rentetarief gepaard kan gaan met een 
verhoging van de niet-financiële 
voorwaarden (garanties en andere 
zekerheidsstellingen);

Or. en



AM\913931NL.doc 51/72 PE496.550v01-00

NL

Amendement 103
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat kredietverleners bij de 
toekenning van een krediet aan kmo's naast 
de gewone bankgarantie vaak ook een 
bijkomende persoonlijke garantie eisen;
waarschuwt dat strikte regels inzake 
kapitaaleisen de kredietverlener ertoe 
kunnen aanzetten deze bijkomende
garantie te vragen, die voor kmo's een 
belemmering vormt voor de toegang tot 
financiering, en verzoekt de Commissie 
een voorstel in te dienen om het gebruik 
ervan te beperken;

18. merkt op dat kredietverleners bij de 
toekenning van een krediet aan kmo's naast 
de gewone bankgarantie vaak ook een 
bijkomende persoonlijke garantie eisen;
merkt op dat een stijging van het 
rentetarief kan leiden tot een verhoging 
van de niet-financiële voorwaarden zoals 
een persoonlijke garantie, die voor kmo's 
een belemmering vormen voor de toegang 
tot financiering, en verzoekt de Commissie 
een voorstel in te dienen om het gebruik 
ervan te beperken;

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat kredietverleners bij de 
toekenning van een krediet aan kmo's naast 
de gewone bankgarantie vaak ook een 
bijkomende persoonlijke garantie eisen;
waarschuwt dat strikte regels inzake 
kapitaaleisen de kredietverlener ertoe 
kunnen aanzetten deze bijkomende
garantie te vragen, die voor kmo's een 
belemmering vormt voor de toegang tot 
financiering, en verzoekt de Commissie 
een voorstel in te dienen om het gebruik 
ervan te beperken;

18. merkt op dat kredietverleners bij de 
toekenning van een krediet aan kmo's naast 
de gewone bankgarantie vaak ook een 
bijkomende persoonlijke garantie eisen; is 
van mening dat strikte regels inzake 
kapitaaleisen kredietverleners er niet 
mogen toe aanzetten bijkomende garanties
te vragen, die voor kmo's een belemmering
vormen voor de toegang tot financiering, 
en verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen om het gebruik ervan te 
beperken;

Or. en
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Amendement 105
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
lokale banksystemen zoals coöperatieve 
banken, kredietcoöperaties en 
ontwikkelingsbanken te versterken om 
betere financieringsvoorwaarden voor 
kmo's te creëren; 

Or. en

Amendement 106
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten de administratieve 
lasten bij het opstarten van een kmo en 
daarna te beperken; benadrukt dat het 
belangrijk is het aantal dagen te beperken 
dat nodig is om een nieuwe onderneming 
op te starten; verzoekt de Commissie goede 
praktijken te bestuderen die in alle lidstaten 
kunnen worden toegepast; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het mogelijk is 
één identificatienummer voor kmo's in te 
voeren, dat wordt opgeslagen in één 
Europese databank voor kmo's en onder 
meer alle financiële gegevens bevat, 
waardoor kmo's gemakkelijker een 
aanvraag kunnen indienen voor Europese 
en nationale programma's en financiering;

19. verzoekt de lidstaten de administratieve 
lasten bij het opstarten van een kmo en 
daarna te beperken; benadrukt dat het 
belangrijk is het aantal dagen te beperken 
dat nodig is om een nieuwe onderneming 
op te starten; verzoekt de Commissie goede 
praktijken te bestuderen die in alle lidstaten 
kunnen worden toegepast; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het mogelijk is 
één identificatienummer voor kmo's in te 
voeren, dat wordt opgeslagen in één 
Europese databank voor kmo's en onder 
meer alle financiële gegevens bevat, 
waardoor kmo's gemakkelijker een 
aanvraag kunnen indienen voor Europese 
en nationale programma's en financiering;
wijst erop dat, indien een dergelijk 
identificatienummer voor kmo's wordt 
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ingevoerd, aandacht moet worden besteed 
aan het gevaar voor industriële spionage 
en aan de beginselen inzake 
gegevensbescherming;

Or. de

Amendement 107
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten de administratieve 
lasten bij het opstarten van een kmo en 
daarna te beperken; benadrukt dat het 
belangrijk is het aantal dagen te beperken 
dat nodig is om een nieuwe onderneming 
op te starten; verzoekt de Commissie goede 
praktijken te bestuderen die in alle lidstaten 
kunnen worden toegepast; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het mogelijk is 
één identificatienummer voor kmo's in te 
voeren, dat wordt opgeslagen in één 
Europese databank voor kmo's en onder 
meer alle financiële gegevens bevat, 
waardoor kmo's gemakkelijker een 
aanvraag kunnen indienen voor Europese 
en nationale programma's en financiering;

19. verzoekt de lidstaten de administratieve 
lasten bij het opstarten van een kmo en 
daarna te beperken; benadrukt dat het 
belangrijk is het aantal dagen te beperken 
dat nodig is om een nieuwe onderneming 
op te starten; verzoekt de Commissie goede 
praktijken te bestuderen die in alle lidstaten 
kunnen worden toegepast; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het mogelijk is 
één identificatienummer voor kmo's in te 
voeren, dat wordt opgeslagen in één 
Europese databank voor kmo's en onder 
meer alle financiële gegevens bevat, 
waardoor kmo's gemakkelijker een 
aanvraag kunnen indienen voor Europese 
en nationale programma's en financiering;
verzoekt de Commissie toe te zien op de 
toegang van kmo's en micro-
ondernemingen tot financiering van de 
Gemeenschap, en hierover jaarlijks aan 
het Europees Parlement verslag uit te 
brengen, met een opsplitsing van de 
gegevens per geslacht;

Or. en

Amendement 108
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten de administratieve 
lasten bij het opstarten van een kmo en 
daarna te beperken; benadrukt dat het 
belangrijk is het aantal dagen te beperken 
dat nodig is om een nieuwe onderneming 
op te starten; verzoekt de Commissie goede 
praktijken te bestuderen die in alle lidstaten 
kunnen worden toegepast; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het mogelijk is 
één identificatienummer voor kmo's in te 
voeren, dat wordt opgeslagen in één 
Europese databank voor kmo's en onder 
meer alle financiële gegevens bevat, 
waardoor kmo's gemakkelijker een 
aanvraag kunnen indienen voor Europese 
en nationale programma's en financiering;

19. verzoekt de lidstaten de administratieve 
lasten bij het opstarten van een kmo en 
daarna te beperken, aangezien de 
desbetreffende verschillen tussen de 
lidstaten de voltooiing van de interne 
markt in de weg staan; benadrukt dat het 
belangrijk is het aantal dagen te beperken 
dat nodig is om een nieuwe onderneming 
op te starten; verzoekt de Commissie goede 
praktijken te bestuderen die in alle lidstaten 
kunnen worden toegepast; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het mogelijk is 
één identificatienummer voor kmo's in te 
voeren, dat wordt opgeslagen in één 
Europese databank voor kmo's en onder 
meer alle financiële gegevens bevat, 
waardoor kmo's gemakkelijker een 
aanvraag kunnen indienen voor Europese 
en nationale programma's en financiering;

Or. el

Amendement 109
Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de nieuwe 
financieringsprogramma's van de 
Commissie, die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van kmo's; verzoekt 
de Commissie verder EU-financiering op 
maat van kmo's te ontwikkelen; benadrukt 
dat gefragmenteerde financiering moet 
worden vermeden en dat financiering enkel 
doeltreffend kan zijn als zij een aanzienlijk 
deel kan dekken van wat de betrokken 
kmo's nodig hebben;

21. is ingenomen met de nieuwe 
financieringsprogramma's van de 
Commissie, die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van kmo's; verzoekt 
de Commissie een effectbeoordeling te 
verrichten betreffende de verhoging van 
de drempel van de beurswaarde onder 
dewelke een bedrijf als een
beursgenoteerde kmo wordt beschouwd, 
aangezien door zo'n verhoging meer 
kmo's in aanmerking kunnen komen voor 
de nieuwe financieringsprogramma's en 
maatregelen die de Commissie heeft 
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ingesteld om investeringen aan te trekken; 
verzoekt de Commissie verder EU-
financiering op maat van kmo's te 
ontwikkelen; benadrukt dat 
gefragmenteerde financiering moet worden 
vermeden en dat financiering enkel 
doeltreffend kan zijn als zij een aanzienlijk 
deel kan dekken van wat de betrokken 
kmo's nodig hebben;

Or. en

Amendement 110
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de nieuwe 
financieringsprogramma's van de 
Commissie, die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van kmo's; verzoekt 
de Commissie verder EU-financiering op 
maat van kmo's te ontwikkelen; benadrukt 
dat gefragmenteerde financiering moet 
worden vermeden en dat financiering enkel 
doeltreffend kan zijn als zij een aanzienlijk 
deel kan dekken van wat de betrokken 
kmo's nodig hebben;

21. is ingenomen met de nieuwe 
financieringsprogramma's van de 
Commissie, die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van kmo's; verzoekt 
de Commissie verder EU-financiering op 
maat van kmo's te ontwikkelen; benadrukt 
dat gefragmenteerde financiering moet 
worden vermeden en dat financiering enkel 
doeltreffend kan zijn als zij een aanzienlijk 
deel kan dekken van wat de betrokken 
kmo's nodig hebben; is van mening dat de 
Commissie aan het publiek en kmo's meer 
informatie moet verstrekken over de 
mogelijkheden om financiering te 
ontvangen om een bedrijfsactiviteit te 
ontwikkelen;

Or. lv

Amendement 111
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de nieuwe 
financieringsprogramma's van de 
Commissie, die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van kmo's; verzoekt 
de Commissie verder EU-financiering op 
maat van kmo's te ontwikkelen; benadrukt 
dat gefragmenteerde financiering moet 
worden vermeden en dat financiering enkel 
doeltreffend kan zijn als zij een aanzienlijk 
deel kan dekken van wat de betrokken 
kmo's nodig hebben;

21. is ingenomen met de nieuwe 
financieringsprogramma's van de 
Commissie, die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van kmo's; verzoekt 
de Commissie verder EU-financiering op 
maat van kmo's te ontwikkelen, die gericht 
is op hun behoeften en dynamiek in 
diverse innovatieve en competitieve 
sectoren; benadrukt dat gefragmenteerde 
financiering moet worden vermeden en dat 
financiering enkel doeltreffend kan zijn als 
zij een aanzienlijk deel kan dekken van wat 
de betrokken kmo's nodig hebben;

Or. el

Amendement 112
Syed Kamall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt aan op een snelle 
beëindiging van de besprekingen over de 
EU-verordening betreffende durfkapitaal 
om de toegang van kmo's tot financiering 
met durfkapitaal te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 113
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is ervan overtuigd dat de financiële 
middelen voor de instrumenten voor 
schuld- en aandelenfinanciering onder 
het COSME-programma en onder 
Horizon 2020 aanzienlijk moeten worden 
verhoogd en dat de toegang voor kmo's tot 
deze instrumenten merkelijk moet worden 
verbeterd;

Or. en

Amendement 114
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is ingenomen met de aandacht 
voor microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap; verzoekt de Commissie 
en de EIB de middelen voor de Progress-
microfinancieringsfaciliteit verder te 
verhogen;

Or. en

Amendement 115
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van mening dat de Commissie 
manieren moet vinden om de Europese 
markt van hybride kapitaalinstrumenten, 
met name mezzaninefinanciering, te 
verbeteren; beveelt aan dat de Commissie 
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onderzoekt hoe zij de mezzaninefaciliteit 
voor groei van het EIF kan versterken en 
dat zij nieuwe mezzanineproducten, zoals 
een garantie voor mezzanineleningen, 
onderzoekt; beveelt voorts aan om 
gegevens en analyses betreffende 
financieringsinstrumenten te verstrekken 
teneinde belemmeringen uit de weg te 
ruimen voor financiële intermediairs die 
de kredietmarkt zouden willen 
onderzoeken op de beschikbaarheid van 
mezzaninekapitaal in de Europese Unie;

Or. en

Amendement 116
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. vraagt dat minstens 20% van de 
middelen van Horizon 2020 wordt 
gebruikt om innovatie in kmo's te 
financieren, dit via diverse mogelijkheden 
gaande van leningen tot 
schuldfinanciering en financiering uit 
eigen vermogen; wijst erop dat minstens 
een derde van de middelen van de 
financiële instrumenten van de EU voor 
Horizon 2020 moet worden besteed aan 
kmo's;

Or. en

Amendement 117
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. benadrukt dat, hoewel een aantal 
zogenaamde "business angels" op 
positieve wijze kan bijdragen aan de
financiering van kmo's, het 
overheidsbeleid in Europa eerder gewone 
financiering moet bevorderen in plaats 
van "business angels"; is van mening dat 
het feit dat kmo's momenteel een beroep 
doen op "business angels" grotendeels 
het gevolg is van het gebrek aan gewone 
financiering; waarschuwt de Commissie 
voor het creëren van ongepaste 
financieringsvormen door de 
betrokkenheid van "business angels" te 
bevorderen; wijst erop dat hefboom- en 
andere alternatieve fondsen ook tot de 
externe financieringsbronnen van kmo's 
behoren, maar dat deze niet kunnen 
worden beschouwd als te bevorderen 
financieringsbronnen; eist bijgevolg dat 
de Commissie een duidelijke, exhaustieve 
definitie van de term "business angels" 
vaststelt;

Or. en

Amendement 118
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. verzoekt de Commissie een 
mededeling op te stellen waarin zij ingaat 
op goede praktijken met betrekking tot het 
institutioneel kader en stimuli voor de 
financiering van sociale en solidaire 
ondernemingen en coöperaties, aangezien 
dergelijke kmo's een belangrijke rol 
spelen bij het creëren van 
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werkgelegenheid (10% van de totale 
werkgelegenheid) en investeringen op de 
lange termijn; 

Or. en

Amendement 119
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste investeringsinstrument voor 
convergentie en duurzame ontwikkeling, 
een van de twee voornaamste EU-
steunkanalen voor kmo's is; verzoekt de 
Commissie bijgevolg de toegang van 
kmo's tot de structuurfondsen verder te 
verbeteren door de eisen voor 
voorgefinancierde projecten te 
versoepelen, de eisen voor 
medefinanciering te verlagen, zich beter 
op verschillende soorten kmo's te richten, 
de financieringskloof tussen 
inschrijvingscycli te dichten en 
capaciteitsopbouw voor financiering van 
kmo's te steunen; steunt het besluit van de 
Commissie om in het toekomstig 
regelgevingskader het gebruik en de 
monitoring van op kmo's gerichte 
financiële instrumenten in het 
cohesiebeleid te verbeteren en te 
versterken;

Or. en

Amendement 120
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om tegen 2013 de 
algemene groepsvrijstellingsverordening 
en een aantal staatssteunrichtsnoeren te 
herzien; benadrukt dat de algemene 
groepsvrijstellingsverordening een 
belangrijk instrument is om de oprichting 
van kmo's, ontwikkeling en herstel te 
bevorderen, met name in de huidige 
crisisperiode; benadrukt dat de meest 
geschikte staatssteuninstrumenten 
waarvoor een groepsvrijstelling moet 
gelden, subsidies, leningen, terug te 
betalen voorschotten, fiscale maatregelen 
en garantieregelingen zijn;

Or. en

Amendement 121
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. benadrukt de voordelen van 
financiële steun die wordt verleend door 
coöperatieve federaties, en dat deze door 
staatsgaranties moet worden gedekt om de 
efficiëntie ervan te vergroten;

Or. en

Amendement 122
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de 
instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank te versterken en 
te optimaliseren;

23. is verheugd over het akkoord in de 
Europese Raad van 28 en 29 juni 2012 
over de verhoging van het kapitaal van de 
EIB met 10 miljard euro, waarmee de 
leningscapaciteit van de EIB-groep 
binnen de Unie voor de periode 2012-
2015 met ongeveer 60 miljard is verhoogd 
en er een hefboom van ongeveer 
180 miljard euro aan investeringen kan 
ontstaan, en zij bijgevolg een welkome 
anticyclische rol kan spelen in het kader 
van de gezamenlijke inspanning voor het 
herstel van de Europese economie; is 
ingenomen met het feit dat de EIB in haar 
prioriteiten inzake kredietverlening 
specifiek aangeeft dat het noodzakelijk is 
de waaier aan partnerbanken die krediet 
verlenen aan kmo's te vergroten door in 
grotere mate een beroep te doen op 
nieuwe financiële intermediairs en 
onconventionele intermediairs; benadrukt 
dat deze nieuwe toezegging niet mag 
leiden tot een ondermijning van de 
parallelle inspanningen om de 
gezamenlijke begrotingsinstrumenten van 
de EIB en de Unie te versterken en te 
verbeteren die worden gebruikt om het 
risico te delen en aandelen te verwerven; 
verzoekt de Commissie bijgevolg de 
instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank te versterken en 
te optimaliseren;

Or. en

Amendement 123
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de 
instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank te versterken en 
te optimaliseren;

23. verzoekt de Commissie de 
instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank te versterken en 
te optimaliseren; is van mening dat het 
verstrekken van leningen aan kmo's door 
de Europese Investeringsbank, wat voor 
geheel Europa een cruciaal instrument is 
om contracyclische maatregelen te 
kunnen uitvoeren, niet mag worden 
onderworpen aan marktvoorwaarden 
zoals de Commissie in haar mededeling 
aangeeft;

Or. en

Amendement 124
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de 
instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank te versterken en 
te optimaliseren;

23. verzoekt de Commissie de 
instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank te versterken en 
te optimaliseren, onder meer door de 
administratieve rompslomp te 
verminderen en de besluiten voor het 
gebruik van deze instrumenten sneller en 
efficiënter te nemen;

Or. lv

Amendement 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Commissie de 23. verzoekt de Commissie de 
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instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank te versterken en 
te optimaliseren;

instrumenten voor risicodeling van de 
Europese Investeringsbank en de 
financieringsprogramma's voor kmo's in 
het kader van de structuurfondsen te 
versterken en te optimaliseren;

Or. el

Amendement 126
Sylvie Goulard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het aantrekken van eigen vermogen en de 
uitgifte van schuld op de beurs een 
bijkomende financieringsbron vormt en 
dat dit ertoe kan bijdragen om de uitgever 
in de ogen van de banken betrouwbaarder 
te maken; benadrukt dat de Commissie 
moet erkennen welke rol dergelijke 
markten momenteel in het 
financieringsklimaat van de EU spelen, 
met name gezien de nieuwe beperkingen 
die zijn opgelegd door Basel III/CRD IV 
en Solvency II; verzoekt de Commissie 
een effectbeoordeling te verrichten van de 
financiële regels, met inbegrip van de 
prudentiële regels, betreffende de 
financiering van de economie in Europa;

Or. en

Amendement 127
Sylvie Goulard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een passend en op kmo-emittenten 
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afgestemd regelgevingskader dat voor hen 
niet moeizaam is en tevens het vertrouwen 
van beleggers wint (in het kader van de 
Europese regelgeving inzake 
boekhoudnormen, de prospectusrichtlijn, 
de transparantierichtlijn, de 
marktmisbruikrichtlijn en MIFID);

Or. en

Amendement 128
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie nieuwe 
financieringsvormen zoals 
"crowdfunding platforms" te steunen;

Or. en

Amendement 129
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie onder het 
Europees Investeringsfonds een 
permanent Europees garantieplatform in 
te stellen om de toegang van kmo's tot 
financiering te vergemakkelijken, wat de 
ontwikkeling van garanties of 
leningproducten op basis van Europese 
garanties moet vergemakkelijken en de 
bankkapitaalvereisten en de 
risicoblootstelling voor financiële 
intermediairs moet verminderen;
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Or. en

Amendement 130
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie middelen te 
ontwikkelen om op kmo's afgestemde 
beurzen aantrekkelijker te maken zowel 
voor institutionele beleggers (zoals 
hefboomfondsen, investeringsfondsen, 
pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen) als voor 
particuliere beleggers; is van mening dat 
dit kan worden verwezenlijkt door 
gunstigere belastingsregelingen voor 
beleggers in te voeren zodat zij een deel 
van hun vermogen in kmo's gaan 
beleggen, of door het gebruik van 
gespecialiseerde beleggingsfondsen voor 
kmo's te bevorderen, bijvoorbeeld in 
partnerschap met de EIB, of door 
mechanismen te steunen waardoor een 
kleine groep kmo's, die reeds op de beurs 
actief zijn en hetzelfde soort risicoweging 
delen, gezamenlijk obligaties met een 
middellange en lange looptijd kunnen 
uitgeven, waardoor deze markten voor 
alle beleggers aantrekkelijker worden;

Or. en

Amendement 131
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie initiatieven 
te nemen om de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds te betrekken bij de 
oprichting en de versterking van niet-
bancaire financiële instellingen om 
werknemers- en sociale coöperaties te 
ontwikkelen; is daarom van mening dat 
de Europese Investeringsbank en het 
Europees Investeringsfonds moeten 
fungeren als intermediair tussen 
netwerken van coöperaties enerzijds en 
financiële markten, banken en 
institutionele beleggers anderzijds door 
specifieke financiële instrumenten uit te 
geven;

Or. en

Amendement 132
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. moedigt de EIB aan haar 
microfinancieringsproject verder uit te 
bouwen en zo actief bij te dragen aan de 
beleidsprioriteiten van de EU op het 
gebied van sociale inclusie;

Or. en

Amendement 133
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert aan de toezegging van de 
Europese Raad om het kapitaal van de 
EIB met 10 miljard euro te verhogen in 
het kader van het Pact voor groei en 
banen; verzoekt de EIB het merendeel 
van de extra leencapaciteit van 60 miljard 
euro te gebruiken om Europese kmo's te 
financieren, met name omdat de 
fragmentering van de banksector en 
landenspecifieke risico's geleid hebben tot 
minder of duurdere leningen voor kmo's, 
teneinde gelijke voorwaarden te creëren 
en groei te financieren waar de 
banksector tekortschiet;

Or. en

Amendement 134
Diogo Feio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. benadrukt de cruciale rol die kmo's 
spelen in de economie van de Unie, 
waardoor zij de komende jaren een zeer 
belangrijke factor zijn om economische 
groei en werkgelegenheid te creëren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
daarom snel te handelen en de nodige 
ruimte te creëren zodat kmo's zichzelf 
behoorlijk kunnen financieren en de 
economie van de Unie kunnen aansturen;

Or. en

Amendement 135
Jürgen Klute
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de beginselen inzake 
maatschappelijk en ecologisch 
verantwoord beleggen om duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken via de financiering van 
kmo's;

Or. en

Amendement 136
Mojca Kleva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. erkent het belang van de groeiende 
sector van sociale ondernemingen, die een 
aanzienlijke bijdrage levert om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te verwezenlijken; benadrukt dat 
de toegang tot financiering enorm 
belangrijk is voor jonge ondernemers die
een eigen bedrijf opzetten, alsook voor 
ondernemers die afkomstig zijn uit een 
achtergesteld milieu of mensen met een 
dergelijke achtergrond in dienst nemen; 
verzoekt de Commissie en de EIB de 
toegang tot passende financiering voor 
jonge ondernemers en sociale 
ondernemingen verder te verbeteren en 
meer flexibiliteit te overwegen bij de 
vaststelling van het bedrag en de 
voorwaarden voor specifieke leningen en 
garantieregelingen voor de sector van de 
sociale economie;

Or. en
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Amendement 137
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat in bepaalde lidstaten een 
recordbedrag aan spaargeld van gezinnen 
op bankrekeningen staat; benadrukt dat 
door dit spaargeld van gezinnen te 
activeren, kmo's gemakkelijker toegang
kunnen krijgen tot financiering en de EU-
economie kan heropleven; verzoekt de 
Commissie een voorstel voor de activering 
van dit spaargeld in te dienen, bijvoorbeeld 
door fiscale voordelen te introduceren die 
gebaseerd zijn op bestaande goede 
praktijken in de lidstaten;

24. wijst erop dat in bepaalde lidstaten een 
recordbedrag aan spaargeld van gezinnen 
op bankrekeningen staat, terwijl in andere 
lidstaten de tegoeden afnemen als gevolg 
van de crisis omdat de burgers hun 
spaargeld opgebruiken of hun tegoeden 
overplaatsen naar banken in de lidstaten 
die het minst door de crisis worden 
getroffen; benadrukt dat door dit spaargeld 
van gezinnen te activeren, kmo's 
gemakkelijker grensoverschrijdende
toegang zouden moeten krijgen tot 
financiering waardoor de EU-economie 
kan heropleven; verzoekt de Commissie 
een voorstel voor de activering van dit 
spaargeld in te dienen, bijvoorbeeld door 
fiscale voordelen te introduceren die 
gebaseerd zijn op bestaande goede 
praktijken in de lidstaten;

Or. en

Amendement 138
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat in bepaalde lidstaten een 
recordbedrag aan spaargeld van gezinnen
op bankrekeningen staat; benadrukt dat 
door dit spaargeld van gezinnen te 
activeren, kmo's gemakkelijker toegang 

24. wijst erop dat in bepaalde lidstaten een 
recordbedrag aan spaargeld van gezinnen 
op bankrekeningen staat; benadrukt dat 
door het creëren van een degelijk 
stimulerend kader voor dit spaargeld van 
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kunnen krijgen tot financiering en de EU-
economie kan heropleven; verzoekt de 
Commissie een voorstel voor de activering 
van dit spaargeld in te dienen, bijvoorbeeld 
door fiscale voordelen te introduceren die 
gebaseerd zijn op bestaande goede 
praktijken in de lidstaten;

gezinnen, kmo's gemakkelijker toegang 
kunnen krijgen tot financiering en de EU-
economie kan heropleven; verzoekt de 
Commissie een voorstel voor de activering 
van dit spaargeld in te dienen, bijvoorbeeld 
door voordelen te introduceren die 
gebaseerd zijn op bestaande goede 
praktijken in de lidstaten;

Or. en

Amendement 139
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de ECB 
minimumvoorwaarden voor haar 
langerlopende herfinancieringstransacties 
vast te stellen om ervoor te zorgen dat het 
monetair beleid voor kmo's correct en 
efficiënt wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 140
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is van mening dat de Commissie 
voorwaarden voor leningen aan kmo's 
moet opnemen in alle memoranda van 
overeenstemming die worden ondertekend 
met lidstaten die reddingssteun voor hun 
financiële sector ontvangen;

Or. en
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Amendement 141
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. verzoekt de ECB te 
onderzoeken hoe zij haar beleid voor de 
aanvaarding van zekerheden ten aanzien 
van leningen voor kmo's kan wijzigen om 
deze leningen aantrekkelijker te maken;

Or. en


