
AM\904304NL.doc PE491.123v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2012/2042(INI)

5.6.2012

AMENDEMENTEN
1 - 62

Ontwerpadvies
Anthea McIntyre
(PE489.495v01-00)

inzake kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo's): concurrentievermogen 
en zakelijke kansen
(2012/2042(INI))



PE491.123v01-00 2/33 AM\904304NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\904304NL.doc 3/33 PE491.123v01-00

NL

Amendement 1
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. gezien artikel 3, lid 3, VEU dat bepaalt 
dat de doelstelling van de Unie een in 
hoge mate concurrerende sociale 
markteconomie is die streeft naar 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang;

Or. de

Amendement 2
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf - 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. gezien artikel 151 en artikel 153 
VWEU, die bepalen dat de Europese Unie 
en de lidstaten zich onder andere ten doel 
stellen de levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zodat 
de onderlinge aanpassing daarvan op de 
weg van de vooruitgang wordt mogelijk 
gemaakt, met name op het vlak van de 
verbetering van het arbeidsmilieu om de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers te beschermen;

Or. de

Amendement 3
Ramona Nicole Mănescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat er ongeveer 75 miljoen 
mensen werkzaam zijn bij kmo's en dat 
85% van alle nieuwe banen in de EU 
tussen 2002 en 2012 werd gecreëerd door 
kmo's, in het bijzonder door nieuwe 
bedrijven;

Or. en

Amendement 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. ziet in de kmo's een bijzonder 
potentieel om de duale beroepsopleiding te 
bevorderen en ruimer te verspreiden en 
aldus voor zoveel mogelijk jongeren de 
eerste stap naar het beroepsleven te 
vergemakkelijken en daardoor de 
jongerenwerkloosheid te doen dalen;

Or. de

Amendement 5
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat kmo's als werkgever en 
als bron van informatie van cruciaal 
belang zijn voor de Europese economie;
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Or. en

Amendement 6
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij 
rekening moet worden gehouden met kmo's 
en micro-ondernemingen;

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij 
rekening moet worden gehouden met kmo's 
en micro-ondernemingen; de Europa 
2020-strategie streeft de toename van 
werkende vrouwen en vooral van 
werkende moeders na; zelfstandigheid en 
de oprichting van een kleine onderneming 
kunnen hier een goede en soepele 
mogelijkheid vormen vooral omdat 
vrouwen die besluiten zich als zelfstandige 
te vestigen, minder vaak mislukken dan 
mannen; 

Or. de

Amendement 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij
rekening moet worden gehouden met kmo's 
en micro-ondernemingen;

2. wijst erop dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij 
rekening moet worden gehouden met kmo's 
en micro-ondernemingen, aangezien deze
een groot potentieel inhouden om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, met name de doelstellingen 
betreffende volledige werkgelegenheid, 
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werkgelegenheid voor jongeren en 
vermindering van armoede en sociale 
uitsluiting, te verwezenlijken;

Or. de

Amendement 8
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij 
rekening moet worden gehouden met
kmo's en micro-ondernemingen;

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van Europa 2020 willen 
verwezenlijken, het noodzakelijk is om de 
oprichting van kmo's en micro-
ondernemingen te faciliteren en de eerste 
vijf jaar hun ontwikkeling te steunen;

Or. fr

Amendement 9
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij 
rekening moet worden gehouden met
kmo's en micro-ondernemingen;

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, kmo's en 
micro-ondernemingen centraal moeten 
worden gesteld in elk beleid dat een 
positief effect wil hebben op het 
grondgebied en op zijn economie en 
gemeenschappen;

Or. it
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Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij 
rekening moet worden gehouden met kmo's 
en micro-ondernemingen;

2. onderkent dat als de lidstaten de 
doelstellingen van het innovatieve, slimme 
en inclusieve Europa in de Europa 2020-
strategie willen verwezenlijken, daarbij 
rekening moet worden gehouden met kmo's 
en micro-ondernemingen;

Or. de

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat kmo's bij de 
koppeling van de doelstellingen innovatie 
en duurzaamheid de belangrijkste actoren 
zijn, maar dat zij nood hebben aan een 
stabiel, langlopend en ambitieus 
economisch kader als voorwaarde om het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
duurzame economie grondig en volledig te 
benutten en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten derhalve om milieunormen en 
financiële prikkels vast te stellen voor de 
lange termijn en zo een zeker 
investeringsklimaat te scheppen; 

Or. de

Amendement 12
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. stelt vast dat kmo's een belangrijke 
rol vervullen bij het bereiken van sociale
stabiliteit, sociale cohesie en integratie, 
vooral in gebieden die met negatieve 
gevolgen van de demografische 
ontwikkeling te kampen hebben; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten daarom de 
kmo's te ondersteunen bij het scheppen 
van een voor werknemers bevorderlijk 
arbeidsklimaat, bij de naleving van de 
normen van het arbeidsrecht en de 
arbeids- en gezondheidsbescherming en 
zo ook tot de armoedebestrijding en de 
sociale welstand bij te dragen;

Or. de

Amendement 13
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de obstakels voor het 
opstarten en ontwikkelen van een kmo de 
toegang tot en de kosten van financiering, 
belastende regelgeving, indirecte 
arbeidskosten, toegang tot exportmarkten 
en het vermogen om deze te ontwikkelen, 
gemiddelde betaaltermijnen en tekorten 
aan geschoolde werknemers zijn;

3. benadrukt dat de obstakels voor het 
opstarten en ontwikkelen van een kmo de 
beperkte toegang tot en de kosten van 
financiering en kredieten, het gebrek aan 
transparantie en openbaarheid bij de 
besteding van EU-fondsen in de lidstaten 
door belastende regelgeving, toegang tot 
exportmarkten en het vermogen om deze te 
ontwikkelen, gemiddelde betaaltermijnen 
en tekorten aan geschoolde werknemers 
zijn; beklemtoont dat vooral vrouwen als 
oprichters van startersbedrijven in veel 
programma's niet de voor hun 
voornemens passende "start-up"-
ondersteuning vinden; verzoekt de 
lidstaten daarom programma's voor 
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oprichters van startersbedrijven te 
ontwikkelen die op de bijzondere 
handelwijze van vrouwen bij het oprichten 
van een bedrijf (klein bedrijf, weinig 
startkapitaal, geringere bereidheid om 
risico's te nemen) gericht zijn; 

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de obstakels voor het 
opstarten en ontwikkelen van een kmo de 
toegang tot en de kosten van financiering, 
belastende regelgeving, indirecte 
arbeidskosten, toegang tot exportmarkten
en het vermogen om deze te ontwikkelen, 
gemiddelde betaaltermijnen en tekorten 
aan geschoolde werknemers zijn;

3. benadrukt dat het opstarten en 
ontwikkelen van een kmo door de toegang 
tot financiering, met name door vlottere 
toegang tot microkredieten via het 
Europese microfinancieringsinstrument 
en de verdere ontwikkeling van dit 
instrument in het kader van het 
programma voor sociale verandering en
innovatie voor de periode 2014- 2020 
dient te worden vergemakkelijkt en 
bevorderd;

Or. de

Amendement 15
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de obstakels voor het 
opstarten en ontwikkelen van een kmo de 
toegang tot en de kosten van financiering, 
belastende regelgeving, indirecte 
arbeidskosten, toegang tot exportmarkten 

3. benadrukt dat, ongeacht de door de EU 
ondersteunde investeringen, er nog steeds 
ernstige obstakels voor het opstarten en 
ontwikkelen van een kmo zijn, in het 
bijzonder de toegang tot en de kosten van 
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en het vermogen om deze te ontwikkelen, 
gemiddelde betaaltermijnen en tekorten 
aan geschoolde werknemers zijn;

financiering, belastende regelgeving, 
indirecte arbeidskosten, toegang tot 
exportmarkten en het vermogen om deze te 
ontwikkelen, gemiddelde betaaltermijnen 
en tekorten aan geschoolde werknemers;

Or. it

Amendement 16
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de obstakels voor het 
opstarten en ontwikkelen van een kmo de 
toegang tot en de kosten van financiering, 
belastende regelgeving, indirecte 
arbeidskosten, toegang tot exportmarkten 
en het vermogen om deze te ontwikkelen, 
gemiddelde betaaltermijnen en tekorten 
aan geschoolde werknemers zijn;

3. benadrukt dat de obstakels voor het 
opstarten en ontwikkelen van een kmo de 
toegang tot en de kosten van financiering, 
belastende regelgeving, indirecte 
arbeidskosten, toegang tot exportmarkten 
en het vermogen om deze te ontwikkelen, 
gemiddelde betaaltermijnen en tekorten 
aan geschoolde werknemers zijn; verzoekt 
derhalve de lidstaten om een beleid aan te 
nemen dat gericht is op het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
krediet voor het opstarten en de groei van 
kmo's;

Or. it

Amendement 17
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat voldoende 
bescherming van werknemers die in het 
mkb en micro-ondernemingen werkzaam 
zijn, moet worden gegarandeerd; erkent 
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echter dat de behoeften van kmo's en 
micro-ondernemingen, gezien hun 
bescheiden grootte, sterk verschillen van 
die van multinationale organisaties en 
bedrijven; benadrukt daarom dat moet 
worden gegarandeerd dat alle 
maatregelen proportioneel zijn en de 
oprichting en ontwikkeling van kmo's en 
micro-ondernemingen niet belemmeren;

Or. en

Amendement 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat veiligheid en 
gezondheid op het werk en de 
bescherming van werknemers niet als 
lastige regelingen kunnen worden 
beschouwd; verzoekt de Commissie de 
buitensporige administratieve lasten te 
vereenvoudigen, maar daarbij altijd de 
veiligheid en gezondheid op het werk te 
waarborgen en te garanderen dat kmo's 
voldoende kennis en middelen 
verschaffen om de werkomgeving van 
werknemers goed te beheren; deze 
ondersteuning zou kunnen bestaan uit: 
verspreiding van goede praktijken, 
scholing van personeel, ontwikkeling van 
eenvoudige instrumenten en richtsnoeren 
voor risicobeoordeling, het verlenen van 
toegang tot betaalbare preventiediensten 
van goede kwaliteit, het bieden van 
financiële prikkels, enz.;

Or. n
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Amendement 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent dat de administratieve lasten 
en de financiële risico's vaak stress en 
andere negatieve effecten op de 
gezondheid van werknemers en eigenaars 
van kmo's en micro-ondernemingen tot 
gevolg hebben; benadrukt dat de 
regelgeving inzake werkgelegenheid en de 
sociale regelgeving moeten bijdragen aan 
het welzijn van ondernemers en hun 
werknemers, zonder een extra 
belemmering te vormen voor hun succes;

Or. en

Amendement 20
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de vermindering van 
de administratieve lasten niet mag leiden 
tot minder bescherming voor werknemers, 
noch ten koste mag gaan van de 
arbeidsomstandigheden en de rechten van 
werknemers;

Or. en

Amendement 21
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. meent dat kmo's initiatieven voor 
een leven lang leren moeten ondersteunen 
door scholing tijdens werktijden 
toegankelijker te maken en beter af te 
stemmen op de behoeften van 
werknemers, door studieprogramma's te 
individualiseren, over te stappen op 
competentiegerichte opleidingen of 
modulaire programma's, of door gebruik 
te maken van afstandsonderwijs;

Or. en

Amendement 22
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt in dit verband de invloed 
van het bezuinigingsbeleid dat 
verschillende lidstaten voeren en de 
negatieve invloed die dit beleid heeft 
gehad op de levensvatbaarheid van veel 
kmo's, bijv. door de verminderde 
consumentenuitgaven ten gevolge van 
bezuinigingen op de begroting, de 
verschuiving van de belastingdruk in de 
richting van meer indirecte belastingen 
die de lage en middeninkomens harder 
raken, enz.;

Or. en

Amendement 23
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om specifieke maatregelen te 
nemen om de toegang tot financiering 
voor het mkb te verbeteren. Het mkb is 
een belangrijke hefboom voor groei en 
voor het creëren van arbeidsplaatsen, 
vooral in landen die geteisterd worden 
door een diepe recessie, zoals 
Griekenland;

Or. el

Amendement 24
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. pleit nogmaals krachtig voor 
volledige vakbondsrechten, met inbegrip 
van het recht op erkenning van de 
vakbonden en het stakingsrecht, voor alle 
werknemers, ongeacht de grootte van de 
onderneming waar zij werken, aangezien 
dit de beste garantie vormt dat aan de 
arbeidsomstandigheden en de 
loonvoorwaarden wordt voldaan;

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten om initiatieven 
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te nemen in de richting van het 
verminderen van de bureaucratische 
lasten die een remmende werking hebben 
op de ontwikkeling van het mkb, maar
merkt op dat zoiets niet ten koste mag 
gaan van het behoud van minimale 
arbeidsnormen en zeker niet van de 
gezondheid en veiligheid op het werk;

Or. el

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt het belang van 
overleg met de sociale partners bij het 
plannen van nationale maatregelen ter 
versterking en bevordering van het 
ondernemerschap in het midden- en 
kleinbedrijf;

Or. el

Amendement 27
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwelkomt de steun voor kmo's door 
middel van initiatieven als het PSVI, 
COSME en Horizon 2020; benadrukt dat 
deze maatregelen geen extra 
administratieve lasten mogen creëren, 
toegevoegde waarde voor de EU en waar 
voor het geld van de EU moeten creëren 
en complementair moeten zijn aan andere 

4. verwelkomt de steun voor kmo's door 
middel van initiatieven als het PSVI, 
COSME en Horizon 2020 en de 
toekomstige ESF-verordeningbenadrukt 
dat de lidstaten geen extra administratieve 
lasten mogen creëren, om de toegang tot 
passende financieringsinstrumenten in de 
eerste plaats mogelijk te maken voor 
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initiatieven van de lidstaten; oprichters van micro-ondernemingen uit 
sociaal benadeelde bevolkingsgroepen en 
ondernemingen van de sociale economie; 
verzoekt de Commissie in verband 
hiermee speciale aanbevelingen 
betreffende coöperatieve 
vennootschappen op te nemen in de door 
het Europees Investeringsfonds beheerde 
financieringsinstrumenten

Or. de

Amendement 28
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwelkomt de steun voor kmo's door 
middel van initiatieven als het PSVI, 
COSME en Horizon 2020; benadrukt dat 
deze maatregelen geen extra 
administratieve lasten mogen creëren, 
toegevoegde waarde voor de EU en waar 
voor het geld van de EU moeten creëren en 
complementair moeten zijn aan andere 
initiatieven van de lidstaten;

4. verwelkomt de steun voor kmo's door 
middel van initiatieven als het PSVI, 
COSME en Horizon 2020 die, naast 
andere initiatieven, kansen zullen creëren 
voor werknemers in kmo's en micro-
ondernemingen om hun vaardigheden en 
kennisbasis te ontwikkelen; benadrukt dat 
deze maatregelen geen extra 
administratieve lasten mogen creëren, 
toegevoegde waarde voor de EU en waar 
voor het geld van de EU moeten creëren en 
complementair moeten zijn aan andere
initiatieven van de lidstaten;

Or. en

Amendement 29
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten de nodige actie 
te ondernemen om toegang tot de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds te 
verkrijgen en de toegekende bedragen 
voor programma's op het gebied van 
beroepsopleiding te gebruiken om kleine
en middelgrote ondernemingen verder te 
ondersteunen;

Or. de

Amendement 30
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat uitgebreide 
vereenvoudigingsmaatregelen moeten 
worden uitgevoerd en toegepast, 
waaronder vereenvoudigde 
terugbetalingsmethodes, om kmo's te 
helpen deelnemen aan door de EU 
gefinancierde programma's;

Or. en

Amendement 31
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak om een 
beleid aan te nemen dat erop gericht is 
investeringen in innovatieprojecten aan te 
moedigen en daarbij een voor 
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grensoverschrijdende samenwerking 
gunstige omgeving te creëren, innovatie 
aan te moedigen en een 
ondernemingscultuur te bevorderen;

Or. it

Amendement 32
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de noodzaak van kmo's 
om zich voortdurend aan te passen aan de 
toenemende vereisten van de interne 
markt en op internationaal vlak 
concurrentiekracht te verwerven; 
onderstreept bovendien de noodzaak om 
maatregelen aan te nemen die de toegang 
van kmo's tot nieuwe markten, met 
inbegrip van overheidsopdrachten, 
bevorderen;

Or. it

Amendement 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderschrijft het "denk eerst klein"-
beginsel; onderkent dat e-handel kmo's 
kansen biedt om toegang tot de interne 
markt te krijgen en de kosten terug te 
dringen;

5. verwijst naar het "denk eerst klein"-
beginsel; onderkent dat e-handel kmo's 
kansen biedt om toegang tot de interne 
markt te krijgen en de kosten terug te 
dringen; verklaart dat dit beginsel niet 
betekent dat de burgers, werknemers en 
consumenten in Europa van secundair 
belang zijn maar dat hun belangen met 
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die van kmo's gelijkgesteld zijn; 

Or. de

Amendement 34
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderschrijft het "denk eerst klein"-
beginsel; onderkent dat e-handel kmo's 
kansen biedt om toegang tot de interne 
markt te krijgen en de kosten terug te 
dringen;

5. onderschrijft het "denk eerst klein"-
beginsel; onderkent dat e-handel kmo's 
kansen biedt om toegang tot de interne 
markt te krijgen en de kosten terug te 
dringen; verzoekt de Commissie eveneens 
maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat de Europese Waarnemingspost 
voor kmo's ook ondernemingen uit de 
sociale economie in zijn onderzoeken 
betrekt;

Or. de

Amendement 35
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderschrijft het "denk eerst klein"-
beginsel: onderkent dat e-handel kmo's 
kansen biedt om toegang tot de interne 
markt te krijgen en de kosten terug te 
dringen;

5. benadrukt nogmaals het belang van het
"denk eerst klein"-beginsel: onderkent dat 
ook e-handel kmo's mogelijke kansen biedt 
om toegang tot de interne markt te krijgen 
en de kosten terug te dringen;

Or. it
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Amendement 36
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Herinnert eraan dat de EU en de 
lidstaten nadruk moeten leggen op hun 
steun aan kmo's om de toegang tot 
markten van derde landen en 
overheidsopdrachten mogelijk te maken, 
met name in opkomende landen;

Or. fr

Amendement 37
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de economische 
activiteiten van kmo's op de buitenlandse 
markten, zowel binnen al buiten de EU, 
moeten worden bevorderd en ondersteund 
teneinde nieuwe duurzame 
arbeidsplaatsen te scheppen;

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal 

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal 
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administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren, vooral wanneer het éénloket 
bij grensoverschrijdende dienstverlening 
in nauwe samenwerking met de sociale 
partners eveneens uitgebreide informatie 
verstrekt over de geldende 
arbeidsvoorwaarden in het land van 
bestemming van de dienstverlening, zoals 
voorbeelden van proefprojecten hebben 
aangetoond; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

Or. de

Amendement 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal 
administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal 
administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;
merkt op dat dergelijke e-overheid zou 
kunnen worden gebruikt om toegang te 
geven tot alle relevante informatie over de 
inachtneming van de arbeidswetgeving en 
belastingstelsels en informatie over de 
toegang tot de verschillende niveaus van 
Europese, nationale en regionale 
financiering en steunprogramma's voor 
kmo's en micro-ondernemingen;

Or. en
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Amendement 40
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal
administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid kmo's de mogelijkheid zou 
kunnen geven minder tijd te besteden aan
administratieve procedures en nieuwe 
zakelijke kansen te benutten en dat een 
betere toegang tot aanbestedingsmarkten 
kmo's kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen en
groei;

Or. en

Amendement 41
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal 
administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

6. merkt op dat het noodzakelijk is om hoe 
dan ook de termijnen en de kosten van de 
bureaucratie voor kmo's te beperken: de 
ontwikkeling van e-overheid en 
éénloketten is een belangrijke doelstelling 
om het aantal administratieve procedures te 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
te creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
zal helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

Or. it
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Amendement 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal 
administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen;

6. merkt op dat de ontwikkeling van e-
overheid en éénloketten het aantal 
administratieve procedures zal 
verminderen en nieuwe zakelijke kansen 
zal creëren; merkt op dat een betere 
toegang tot aanbestedingsmarkten kmo's 
kan helpen bij het aanboren van hun 
potentieel voor het scheppen van banen om 
het Europa 2020-doel "volledige 
werkgelegenheid" te behalen;

Or. de

Amendement 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat het ontbreken van 
goede infrastructuur op het platteland, 
bijv. breedbandinternettoegang, een 
belangrijke belemmering vormt voor de 
werkgelegenheid en groei, vooral voor 
kmo's, micro-ondernemingen, 
zelfstandige werknemers en "zelfstarters"
die anders zouden kunnen profiteren van 
vestiging buiten de stad en gebieden waar 
de huurprijzen hoog zijn;

Or. en

Amendement 44
Anthea McIntyre
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. neemt nota van het verslag van de 
Commissie over beste praktijken in de 
lidstaten om de EU-wetgeving met zo 
weinig mogelijk administratieve lasten uit 
te voeren en steunt het concept van het 
éénloketsysteem en het potentieel om dit te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de nalevingskosten een
onevenredig groot effect op kmo's hebben, 
met name op micro-ondernemingen;

7. merkt op dat de nalevingskosten op 
kmo's en micro-ondernemingen op tal van 
terreinen wel onevenredig groot kunnen 
zijn; wijst er nadrukkelijk op dat het 
economische en bedrijfseconomische nut 
altijd in verhouding tot de kosten moet 
worden gezien; daarbij moeten met name 
lagere kosten op het gebied van 
gezondheid, minder ziekteverzuim door 
arbeidsongevallen en beroepsziekten of 
invaliditeit, wat een effect kan hebben op 
de socialezekerheidsstelsels en de 
nationale begroting, evenals toenemende 
productiviteit en de ontwikkeling van 
groei als gevolg van een kwalitatief 
hoogstaand arbeidsmilieu en een hogere 
kwaliteit van de arbeidsplaatsen in 
Europa in overweging worden genomen;

Or. de
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Amendement 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de nalevingskosten een 
onevenredig groot effect op kmo's hebben, 
met name op micro-ondernemingen;

7. merkt op dat de nalevingskosten een 
onevenredig groot effect op kmo's hebben, 
met name op micro-ondernemingen; en dat 
deze kosten een grote belemmering 
kunnen vormen voor de uitbreiding van 
deze ondernemingen en hun potentieel om 
personeel in dienst te nemen en te 
houden; dringt er bij de lidstaten op aan 
hier rekening mee te houden bij de 
herziening van hun nationale belasting-
en sociale zekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 47
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de nalevingskosten een 
onevenredig groot effect op kmo's hebben, 
met name op micro-ondernemingen;

7. merkt op dat de nalevingskosten een 
onevenredig groot effect op kmo's hebben, 
met name op micro-ondernemingen en op 
hun potentieel om personeel in dienst te 
nemen en te houden;

Or. en

Amendement 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
op het gebied van werkgelegenheid met 
een negatief effect op kmo's bestaan; 
verzoekt de Commissie om de invoering 
van een "one in, one out"-regel te 
overwegen, die het mogelijk maakt om de 
doelstellingen van bepalingen inzake 
gezondheid, veiligheid en gelijkheid in 
stand te houden en de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel waarborgt;

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
op het gebied van werkgelegenheid met 
een negatief effect op kmo's bestaan;

Or. en

Amendement 49
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
op het gebied van werkgelegenheid met
een negatief effect op kmo's bestaan; 
verzoekt de Commissie om de invoering 
van een "one in, one out"-regel te 
overwegen, die het mogelijk maakt om de 
doelstellingen van bepalingen inzake 
gezondheid, veiligheid en gelijkheid in 
stand te houden en de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel waarborgt;

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
met een negatief effect op kmo's bestaan; 
verzoekt de Commissie echter om ervoor 
te zorgen dat die maatregelen er niet toe 
leiden dat de bescherming van de 
werknemers en de gezondheid op de 
arbeidsplaats worden beperkt en dat de 
werknemersrechten en de rechten in 
verband met de gelijkheid van mannen en 
vrouwen volledig behouden blijven;

Or. de
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Amendement 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
op het gebied van werkgelegenheid met 
een negatief effect op kmo's bestaan; 
verzoekt de Commissie om de invoering 
van een "one in, one out"-regel te 
overwegen, die het mogelijk maakt om de 
doelstellingen van bepalingen inzake 
gezondheid, veiligheid en gelijkheid in 
stand te houden en de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel waarborgt;

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
met een negatief effect op kmo's bestaan; 
verzoekt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen van 
bepalingen inzake gezondheid, veiligheid 
en gelijkheid in stand worden gehouden en 
waarborgt de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 51
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
op het gebied van werkgelegenheid met 
een negatief effect op kmo's bestaan; 
verzoekt de Commissie om de invoering 
van een "one in, one out"-regel te 
overwegen, die het mogelijk maakt om de 
doelstellingen van bepalingen inzake 
gezondheid, veiligheid en gelijkheid in 
stand te houden en de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel waarborgt;

8. verzoekt, in het kader van 
gezondheidstests, om de vaststelling van 
gebieden waar buitensporige lasten, 
inconsistenties of ondoelmatige wetgeving 
op het gebied van werkgelegenheid met 
een negatief effect op kmo's bestaan; 
verzoekt de Commissie om de invoering 
van een "one in, one out"-regel te 
overwegen, die het mogelijk maakt om de 
doelstellingen van bepalingen inzake 
gezondheid, veiligheid en gelijkheid 
volledig in stand te houden en te 
ondersteunen - en er tegelijkertijd voor te 
zorgen dat het subsidiariteitsbeginsel 
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volledig wordt nageleefd;

Or. en

Amendement 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept nadrukkelijk dat 
uitzonderingen uit richtlijnen die 
Europese minimumnormen vaststellen, 
zoals de Richtlijn betreffende de 
detachering van werknemers met het oog 
op het verlenen van diensten of de 
Richtlijn betreffende de voorwaarden voor 
toegang en verblijf van onderdanen van 
derde landen met het oog op 
seizoenarbeid, niet zijn aangebracht;

Or. de

Amendement 53
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat de beperking van 
administratieve lasten er niet toe mag 
leiden dat in kmo's en micro-
ondernemingen de IAO-normen en de 
"Decent Work Agenda" van de IAO 
onvoldoende worden toegepast;

Or. de
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Amendement 54
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. benadrukt dat de aanpak 'pas toe en 
leg uit' die ook wordt toegepast in de 
voorschriften voor corporate governance 
passend is in het kader van 
administratieve lasten; de lidstaten mogen 
niet worden gehinderd in de toepassing 
van strengere normen op nationaal 
niveau die verder gaan dan de 
minimumnormen die in de EU zijn 
overeengekomen;

Or. de

Amendement 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. neemt kennis van en steunt met kracht 
de focus op micro-ondernemingen in een 
versterkte kmo-test (zie COM(2011)0803), 
waarin alle beschikbare mogelijkheden, 
zoals uitsluiting van het toepassingsgebied, 
individuele bepalingen, langere 
overgangsperioden of lichtere regelingen 
systematisch worden geëvalueerd.

9. neemt kennis van en steunt met kracht 
de focus op micro-ondernemingen in een 
versterkte kmo-test (zie COM(2011)0803), 
waarin alle beschikbare mogelijkheden, 
zoals uitsluiting van het toepassingsgebied, 
individuele bepalingen, langere 
overgangsperioden of lichtere regelingen 
systematisch worden geëvalueerd; 
benadrukt dat door de test goedgekeurde 
nieuwe arbeids- en sociale wetgeving op 
de meest eenvoudige wijze moet worden 
toegepast, waardoor de administratieve 
last voor de bewerkstelliging van de 
functionele doelstelling ervan tot een 
minimum beperkt blijft, onder 
eerbiediging van het 
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subsidiariteitsbeginsel; verzoekt de 
lidstaten zorgvuldig rekening te houden 
met de beoogde doelstelling van de sociale 
wetgeving en deze ten uitvoer te leggen 
zonder de toevoeging van strengere eisen 
("gold-plating") of de introductie van 
aanvullende wetgeving die niet expliciet 
vereist is volgens de EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. neemt kennis van en steunt met kracht 
de focus op micro-ondernemingen in een 
versterkte kmo-test (zie COM(2011)0803), 
waarin alle beschikbare mogelijkheden, 
zoals uitsluiting van het 
toepassingsgebied, individuele 
bepalingen, langere overgangsperioden of 
lichtere regelingen systematisch worden 
geëvalueerd.

9. neemt kennis van en steunt met kracht 
de focus op micro-ondernemingen in een 
versterkte kmo-test (zie COM(2011)0803), 
vraagt echter dat de EU-richtlijnen inzake 
de fundamentele EU-bescherming van 
arbeid en gezondheid en de fundamentele 
bescherming van seizoenarbeiders en 
gedetacheerde werknemers ook voor 
kmo's en micro-ondernemingen behouden 
blijven om eerlijke concurrentie in de 
interne markt van de EU veilig te stellen;

Or. de

Amendement 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. neemt kennis van en steunt met kracht
de focus op micro-ondernemingen in een 
versterkte kmo-test (zie COM(2011)0803), 

9. neemt kennis van en steunt de focus op 
micro-ondernemingen in een versterkte 
kmo-test (zie COM(2011)0803), waarin 
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waarin alle beschikbare mogelijkheden,
zoals uitsluiting van het 
toepassingsgebied, individuele 
bepalingen, langere overgangsperioden of 
lichtere regelingen systematisch worden 
geëvalueerd.

alle beschikbare mogelijkheden worden 
geëvalueerd; wijst er met nadruk op dat de 
kmo-test bij beschermingsvoorschriften 
voor werknemers, met name bij 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
voor werknemers, evenals in de sociale 
wetgeving niet wordt toegepast;

Or. de

Amendement 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. neemt kennis van en steunt met kracht 
de focus op micro-ondernemingen in een 
versterkte kmo-test (zie COM(2011)0803), 
waarin alle beschikbare mogelijkheden, 
zoals uitsluiting van het toepassingsgebied, 
individuele bepalingen, langere 
overgangsperioden of lichtere regelingen 
systematisch worden geëvalueerd.

9. neemt kennis van de invoering van een 
aspect "micro-onderneming" in een kmo-
test (zie COM(2011)0803), waarin alle 
beschikbare mogelijkheden, zoals 
uitsluiting van het toepassingsgebied, 
individuele bepalingen, langere 
overgangsperioden of lichtere regelingen 
systematisch worden geëvalueerd; is 
echter van mening dat de kmo-test in 
ieder geval een adequate naleving van de 
Europese wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk moet waarborgen;

Or. en

Amendement 59
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt vast dat de internationalisering 
van kmo's kan bijdragen tot grotere 
werkgelegenheid in de EU en wijst erop 
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dat het bij internationalisering om een 
proces gaat en dat kmo's om te slagen niet 
alleen ondersteunende diensten nodig 
hebben op derde markten, maar ook op 
lokaal niveau; bovendien moeten 
administratieve en bureaucratische 
obstakels worden vermeden; alle EU-
initiatieven moeten in overeenstemming 
zijn met het subsidiariteitsbeginsel en 
moeten een duidelijke toegevoegde 
waarde hebben; 

Or. de

Amendement 60
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat de invoering van een 
"one size fits all"-benadering van 
werkgelegenheid en sociale wetgeving het 
risico van niet-naleving door de lidstaten 
kan vergroten;

Or. en

Amendement 61
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. beveelt de Commissie en de lidstaten 
aan om de bestaande voorwaarden voor 
nieuwe ondernemers te verbeteren 
teneinde hun grote potentieel voor het 
creëren van nieuwe duurzame banen 
beter te benutten; beklemtoont de 
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noodzaak om ten behoeve van kleine en 
middelgrote ondernemingen de 
administratieve obstakels voor de 
indienstneming van werknemers uit 
andere lidstaten weg te werken; verzoekt 
de lidstaten om daartoe informatie uit de 
eerste hand beschikbaar te stellen voor 
ondernemers die in een lidstaat wensen te 
investeren en daar arbeidsplaatsen willen 
scheppen, terwijl intussen ook het 
Europees sociaal model wordt versterkt;

Or. de

Amendement 62
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. benadrukt dat de "pas toe of leg 
uit"-benadering die ook bij de corporate-
governancebeginselen wordt toegepast, in 
verband met de administratieve lasten niet 
geschikt is; de lidstaten mogen er niet van 
worden weerhouden op nationaal niveau 
strengere normen toe te passen die verder 
gaan dan de binnen de EU 
overeengekomen minimumnormen; 

Or. en


