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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat artikel 137, lid 2, onder 
b), van het EG-verdrag bepaalt dat in 
richtlijnen op het gebied van sociale en 
werknemersbescherming "wordt vermeden 
zodanige administratieve, financiële en 
juridische verplichtingen op te leggen dat 
de oprichting en ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen daardoor 
zou kunnen worden belemmerd";

I. overwegende dat artikel 137, lid 2, onder 
b), van het EG-verdrag in 
overeenstemming met artikel 153 van het 
Verdrag van Lissabon bepaalt dat in 
richtlijnen op het gebied van sociale en 
werknemersbescherming "wordt vermeden 
zodanige administratieve, financiële en 
juridische verplichtingen op te leggen dat 
de oprichting en ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen daardoor 
zou kunnen worden belemmerd";

Or. en

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat artikel 137, lid 2, onder 
b), van het EG-verdrag bepaalt dat in 
richtlijnen op het gebied van sociale en 
werknemersbescherming "wordt vermeden 
zodanige administratieve, financiële en 
juridische verplichtingen op te leggen dat 
de oprichting en ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen daardoor 
zou kunnen worden belemmerd";

I. overwegende dat artikel 153, lid 1, onder 
b), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie bepaalt dat 
in richtlijnen op het gebied van sociale en 
werknemersbescherming "wordt vermeden 
zodanige administratieve, financiële en 
juridische verplichtingen op te leggen dat 
de oprichting en ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen daardoor 
zou kunnen worden belemmerd";

Or. en
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Amendement 3
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het 
concurrentievermogen en groeipotentieel in 
de EU moet worden verbeterd door de 
bevordering van de sociale markteconomie, 
actieve ondersteuning van innovatie, 
investeringen, beroepsopleidingen, een 
leven lang leren, overdracht van kennis en
vaardigheden en creëren van hoogwaardige 
werkgelegenheid op nieuwe gebieden;

K. overwegende dat het 
concurrentievermogen en groeipotentieel in 
de EU moet worden verbeterd door de 
bevordering van de sociale markteconomie, 
actieve ondersteuning van innovatie, 
investeringen, beroepsopleidingen, een 
leven lang leren, overdracht van kennis en 
vaardigheden en creëren van hoogwaardige 
werkgelegenheid op nieuwe gebieden, met 
name in de nieuwe duurzame economie;

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om het concept "denk eerst 
klein" verder uit te werken en over de 
bijbehorende voorstellen om de regeldruk 
voor mkb en micro-ondernemingen tot een 
minimum terug te brengen;

1. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om het concept "denk eerst 
klein" verder uit te werken en over de 
bijbehorende voorstellen om de regeldruk 
voor mkb en micro-ondernemingen tot een 
minimum terug te brengen; dit moet tevens 
bijbehorende voorstellen meebrengen die 
de grondrechten en sociale bescherming 
van werknemers in het mkb, inclusief 
seizoenarbeiders en gedetacheerde 
werknemers, waarborgen; 

Or. en
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Amendement 5
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat het mkb een 
sleutelrol vervult in de Europese economie 
en in de bevordering van de 
maatschappelijke stabiliteit, cruciaal is 
voor de totstandkoming van duurzame 
groei, het scheppen van fatsoenlijke banen 
en meer opleidingsplaatsen; wijst er voorts 
op dat het mkb zorgt voor de 
instandhouding van een wezenlijke lokale 
productie, en dat daarmee verplaatsing 
van productiecapaciteit, en werkloosheid 
door sociale dumping, worden 
voorkomen;

2. herinnert eraan dat het mkb een 
sleutelrol vervult in de Europese economie 
en in de bevordering van de 
maatschappelijke stabiliteit, cruciaal is 
voor de totstandkoming van duurzame 
groei, het scheppen van banen en meer 
opleidingsplaatsen;

Or. en

Amendement 6
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat het mkb een 
sleutelrol vervult in de Europese economie 
en in de bevordering van de 
maatschappelijke stabiliteit, cruciaal is 
voor de totstandkoming van duurzame 
groei, het scheppen van fatsoenlijke banen 
en meer opleidingsplaatsen; wijst er voorts 
op dat het mkb zorgt voor de 
instandhouding van een wezenlijke lokale 
productie, en dat daarmee verplaatsing 
van productiecapaciteit, en werkloosheid 
door sociale dumping, worden 

2. herinnert eraan dat het mkb een 
sleutelrol vervult in de Europese economie 
en in de bevordering van de 
maatschappelijke stabiliteit, cruciaal is 
voor de totstandkoming van duurzame 
groei, het scheppen van banen en meer 
opleidingsplaatsen; wijst er voorts op dat 
het mkb zorgt voor de instandhouding van 
een wezenlijke lokale productie;
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voorkomen;

Or. en

Amendement 7
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herinnert eraan dat het mkb een 
sleutelrol vervult in de Europese economie 
en in de bevordering van de 
maatschappelijke stabiliteit, cruciaal is 
voor de totstandkoming van duurzame 
groei, het scheppen van fatsoenlijke banen 
en meer opleidingsplaatsen; wijst er voorts 
op dat het mkb zorgt voor de 
instandhouding van een wezenlijke lokale 
productie, en dat daarmee verplaatsing van 
productiecapaciteit, en werkloosheid door 
sociale dumping, worden voorkomen;

2. herinnert eraan dat het mkb een 
sleutelrol vervult in de Europese economie 
en in de bevordering van de 
maatschappelijke stabiliteit, cruciaal is 
voor de totstandkoming van duurzame 
groei, het scheppen van fatsoenlijke banen 
en meer opleidingsplaatsen; wijst er voorts 
op dat het mkb zorgt voor de 
instandhouding van een wezenlijke lokale 
productie in de EU, waardoor de negatieve 
gevolgen van mondialisering, zoals 
verplaatsing van productiecapaciteit en 
werkloosheid, worden teruggedrongen;

Or. en

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de lidstaten op aan te 
streven naar een wettelijk kader dat het 
voor het mkb mogelijk maakt een 
flexibeler personeelsbeleid te voeren 
zonder dat dit ten koste gaat van 
socialezekerheidsrechten;

3. dringt er bij de lidstaten op aan te 
streven naar een wettelijk kader dat het 
voor het mkb mogelijk maakt een 
flexibeler personeelsbeleid te voeren, 
terwijl passende bescherming voor 
werknemers wordt gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 9
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de lidstaten op aan te 
streven naar een wettelijk kader dat het 
voor het mkb mogelijk maakt een 
flexibeler personeelsbeleid te voeren 
zonder dat dit ten koste gaat van 
socialezekerheidsrechten;

3. dringt er bij de lidstaten op aan te 
streven naar een wettelijk kader dat het 
voor het mkb mogelijk maakt een 
flexibeler personeelsbeleid te voeren 
zonder dat dit ten koste gaat van 
socialezekerheidsrechten en van 
bescherming van werknemers op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op 
het werk;

Or. en

Amendement 10
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. Betreurt dat het economisch bestuur 
weinig ruimte heeft gelaten om tegemoet 
te komen aan de behoeften van het mkb 
en van micro-ondernemingen en de 
dringende noodzaak heeft 
veronachtzaamd tegelijkertijd een 
daadwerkelijk sociaal bestuur in te 
voeren;

Or. fr

Amendement 11
Anthea McIntyre
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in zijn nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
van de systematische toepassing van mkb-
tests op nationaal niveau;

4. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in zijn nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om de lidstaten te 
steunen bij de effectieve toepassing van 
mkb-tests op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 12
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in zijn nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
van de systematische toepassing van mkb-
tests op nationaal niveau;

4. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in zijn nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
van mkb-tests op nationaal niveau; is 
echter van mening dat iedere mkb-test 
moet zorgen voor een adequate naleving 
van de Europese wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid op het werk;

Or. en

Amendement 13
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4



AM\904307NL.doc 9/28 PE491.125v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in zijn nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
van de systematische toepassing van mkb-
tests op nationaal niveau;

4. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in zijn nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
van de systematische en consequente 
toepassing van mkb-tests op nationaal 
niveau, inclusief de verplichte toepassing 
van de test wanneer een 
wetgevingsvoorstel gevolgen heeft voor 
het mkb; verzoekt de Commissie voorts om 
de impact van beleidsvoorstellen op het 
concurrentievermogen van het mkb 
systematisch te beoordelen 
("concurrentievermogentest");

Or. en

Amendement 14
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
Commissievoorstel om, voor zover 
mogelijk, micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van komende 
wetgevingsvoorstellen uit te sluiten, een 
passender benadering zou kunnen zijn; 
verzoekt evenwel om een voorbehoud voor 
bestaande sociale wetgeving ter 
bescherming van werknemers;

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Phil Bennion
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
Commissievoorstel om, voor zover 
mogelijk, micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van komende 
wetgevingsvoorstellen uit te sluiten, een 
passender benadering zou kunnen zijn; 
verzoekt evenwel om een voorbehoud voor 
bestaande sociale wetgeving ter 
bescherming van werknemers;

5. is van mening dat het 
Commissievoorstel om, voor zover 
mogelijk, micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van komende 
wetgevingsvoorstellen uit te sluiten, een 
passender benadering zou kunnen zijn;

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
Commissievoorstel om, voor zover 
mogelijk, micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van komende 
wetgevingsvoorstellen uit te sluiten, een 
passender benadering zou kunnen zijn; 
verzoekt evenwel om een voorbehoud voor 
bestaande sociale wetgeving ter 
bescherming van werknemers;

5. is de mening toegedaan dat de 
specifieke behoeften van micro-
ondernemingen als onderdeel van de 
mkb-test in aanmerking moeten worden 
genomen; neemt nota van het 
Commissievoorstel om, voor zover 
mogelijk, micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van komende 
wetgevingsvoorstellen uit te sluiten; is 
echter van mening dat slimme regelgeving 
verenigbaar hoort te zijn met alle 
ondernemingen en dat het uitsluiten van 
micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van wetgevingsvoorstellen 
alleen het laatste redmiddel moet zijn  
wanneer hun specifieke behoeften niet 
met aangepaste oplossingen en lichtere 
regelingen kunnen worden vervuld;

Or. en
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Amendement 17
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat het 
Commissievoorstel om, voor zover 
mogelijk, micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van komende 
wetgevingsvoorstellen uit te sluiten, een 
passender benadering zou kunnen zijn; 
verzoekt evenwel om een voorbehoud voor 
bestaande sociale wetgeving ter 
bescherming van werknemers;

5. is van mening dat het 
Commissievoorstel om, voor zover 
mogelijk, door omkering van de 
bewijslast, micro-ondernemingen van de 
werkingssfeer van komende 
wetgevingsvoorstellen uit te sluiten, de 
rechten van werknemers in het mkb in 
gevaar zou kunnen brengen; verzoekt 
daarom om een voorbehoud voor 
bestaande sociale wetgeving ter 
bescherming van werknemers;

Or. en

Amendement 18
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. neemt kennis van de focus op 
micro-ondernemingen in een versterkte 
kmo-test in de mededeling van de 
Commissie over het mkb1 waarin alle 
beschikbare mogelijkheden, zoals 
uitsluiting van het toepassingsgebied, 
individuele bepalingen, uitgebreide 
bepalingen, langere overgangsperioden of 
lichtere regelingen systematisch worden 
geëvalueerd;
__________________
1. Verslag van de Commissie van 23 
november 2011 getiteld "Regeldruk voor 
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het mkb verminderen – EU-regelgeving 
aanpassen aan de behoeften van micro-
ondernemingen" (COM(2011)0803)

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het terugdringen van de 
administratieve lasten voor mkb en micro-
ondernemingen niet mag leiden tot een 
verminderde bescherming van 
werknemers, tot een afname van rechten
in verband met herstructurering of tot het 
verminderen van de verplichtingen van de 
ondernemingen met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid op het werk;

6. benadrukt dat het terugdringen van de 
administratieve lasten voor mkb en micro-
ondernemingen moet zorgen voor 
passende bescherming van werknemers in 
verband met verplichtingen van de 
ondernemingen met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid op het werk;

Or. en

Amendement 20
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het terugdringen van de 
administratieve lasten voor mkb en micro-
ondernemingen niet mag leiden tot een 
verminderde bescherming van 
werknemers, tot een afname van rechten in 
verband met herstructurering of tot het 
verminderen van de verplichtingen van de 
ondernemingen met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid op het werk;

6. benadrukt dat het terugdringen van de 
administratieve lasten voor mkb en micro-
ondernemingen moet plaatsvinden naast 
het waarborgen van bescherming van 
werknemers en handhaving van rechten in 
verband met herstructurering of tot het 
verminderen van de verplichtingen van de 
ondernemingen met betrekking tot 
gezondheid en veiligheid op het werk;

Or. en
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Amendement 21
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat gezondheid en 
veiligheid op het werk en bescherming 
van werknemers niet als lastige 
regelingen kunnen worden gezien; 
verzoekt de Commissie buitensporige 
administratieve lasten te vereenvoudigen, 
terwijl gezondheid en veiligheid op het 
werk wordt gewaarborgd en ervoor wordt 
gezorgd dat het mkb passende kennis en 
middelen biedt om de werkomgeving van 
werknemers adequaat te beheren; deze 
steun kan het volgende omvatten: 
verspreiding van goede praktijken, 
opleiding van werknemers, ontwikkeling 
van hulpmiddelen en richtsnoeren voor 
risicobeoordeling, verstrekking van 
toegang tot betaalbare, hoogwaardige 
preventiediensten, aanbod van financiële 
stimulansen enz.;

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven de doeltreffende toepassing van 
de IAO-normen en haar agenda voor 
fatsoenlijk werk niet in de weg mag staan;

Schrappen
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Or. en

Amendement 23
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven de doeltreffende toepassing van 
de IAO-normen en haar agenda voor 
fatsoenlijk werk niet in de weg mag staan;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven de doeltreffende toepassing van 
de IAO-normen en haar agenda voor 
fatsoenlijk werk niet in de weg mag staan;

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven ook de doeltreffende toepassing 
van de IAO-normen en haar agenda voor 
fatsoenlijk werk kan vergemakkelijken 
middels het delen van beste praktijken 
door de lidstaten;

Or. en

Amendement 25
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven de doeltreffende toepassing van 
de IAO-normen en haar agenda voor 
fatsoenlijk werk niet in de weg mag staan;

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven de doeltreffende toepassing van 
de IAO-normen en haar agenda voor 
fatsoenlijk werk niet in de weg mag staan; 
benadrukt dat een Europees sociaal label 
deze zou kunnen aanmoedigen om 
voortdurend inspanningen te leveren op 
sociaal gebied;

Or. fr

Amendement 26
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven de doeltreffende toepassing van 
de IAO-normen en haar agenda voor 
fatsoenlijk werk niet in de weg mag staan;

7. wijst erop dat de terugdringing van 
administratieve rompslomp voor deze 
bedrijven de doeltreffende toepassing van 
de IAO-normen op nationaal niveau en 
haar agenda voor fatsoenlijk werk niet in 
de weg mag staan;

Or. en

Amendement 27
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt dat in de mededeling van de 
Commissie over het mkb en micro-
ondernemingen1 de lijst van mogelijke 
wetgevingsontheffingen voor het mkb 
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essentiële ontheffingen bevat voor de 
bescherming van de rechten van 
werknemers, zoals het voorstel voor een 
richtlijn betreffende seizoenarbeiders2, de 
richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers3 of 
andere wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid, op grond van het niet-
gedefinieerde concept "mkb met een klein 
risico";
__________________
1. Verslag van de Commissie van 23 
november 2011 getiteld "Regeldruk voor 
het mkb verminderen – EU-regelgeving 
aanpassen aan de behoeften van micro-
ondernemingen" (COM(2011)0803) 
2. Voorstel voor een richtlijn betreffende 
de voorwaarden voor toegang en verblijf 
van onderdanen van derde landen met het 
oog op seizoenarbeid, COM(2010)379
3. Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten, PB L 347/42

Or. en

Amendement 28
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het Commissievoorstel 
voor een speciale webpagina waarop wordt 
aangegeven welke EU-
wetgevingshandelingen deel uitmaken van 
de top tien van meest belastende regels 
voor het mkb, en nodigt de Commissie uit 
om terstond met concrete voorstellen te 
komen voor de herziening van deze 
wetgeving;

8. wijst op het Commissievoorstel voor een 
speciale webpagina waarop wordt 
aangegeven welke EU-
wetgevingshandelingen deel uitmaken van 
de top tien van meest belastende regels 
voor het mkb, en nodigt de Commissie uit 
om terstond met concrete voorstellen te 
komen voor de herziening van deze 
wetgeving; vraagt om nadere details over 
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de wijze waarop de belastende regels van 
deze wetgevingshandelingen zouden 
worden geanalyseerd;

Or. en

Amendement 29
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie de bestaande 
EU-wetgeving te beoordelen qua 
administratieve lasten die zij voor het mkb 
meebrengt ("geschiktheidscontrole") en 
de wetgeving dienovereenkomstig te 
herzien of in te trekken; verzoekt de 
Commissie voorts om na te gaan in welke 
mate zij de zogenaamde "One in, one 
out"-regel kan toepassen, die bepaalt dat 
nieuwe wetgeving die het mkb kosten 
oplegt niet kan worden ingevoerd zonder 
bestaande gelijkwaardige regelingen te 
identificeren die kunnen worden 
afgeschaft;

Or. en

Amendement 30
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat, in het kader van het onlangs opgerichte 
netwerk van mkb-gezanten en de mkb-
vergadering, de nationale mkb-organisaties 
naar behoren worden ingelicht over EU-

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat, in het kader van het onlangs opgerichte 
netwerk van mkb-gezanten en de mkb-
vergadering, de nationale mkb-organisaties 
naar behoren worden ingelicht over EU-
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initiatieven en beleidsvoorstellen, en 
benadrukt in dit verband de belangrijke 
rol van de Euro Info Centres 
(Euroloketten), die tot heden er niet in 
zijn geslaagd hun dienstverlening af te 
stemmen op de verwachtingen en de 
behoeften van het Europese bedrijven;

initiatieven en beleidsvoorstellen;

Or. en

Amendement 31
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat, in het kader van het onlangs opgerichte 
netwerk van mkb-gezanten en de mkb-
vergadering, de nationale mkb-organisaties 
naar behoren worden ingelicht over EU-
initiatieven en beleidsvoorstellen, en 
benadrukt in dit verband de belangrijke rol 
van de Euro Info Centres (Euroloketten), 
die tot heden er niet in zijn geslaagd hun 
dienstverlening af te stemmen op de 
verwachtingen en de behoeften van het 
Europese bedrijfsleven;

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat, in het kader van het onlangs opgerichte 
netwerk van mkb-gezanten en de mkb-
vergadering, de nationale mkb-organisaties 
naar behoren worden ingelicht over EU-
initiatieven en beleidsvoorstellen, en 
benadrukt in dit verband de belangrijke rol 
van de Euro Info Centres (Euroloketten), 
die tot heden er niet in zijn geslaagd hun 
dienstverlening af te stemmen op de
verwachtingen en de behoeften van het 
Europese bedrijfsleven zowel om de 
interne markt als de markten voor 
overheidsopdrachten en particuliere 
markten in opkomende derde landen te 
betreden;

Or. fr

Amendement 32
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten, daar het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp grotendeels 
een zaak van de lidstaten is, en verzoekt 
de Commissie de lidstaten te doordringen 
van de noodzaak van deregulering door 
voorbeelden van beproefde procedures en 
vergelijkingsmateriaal aan te halen;

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten en verzoekt de Commissie de 
lidstaten te doordringen van de noodzaak 
van deregulering door voorbeelden van 
beproefde procedures en 
vergelijkingsmateriaal aan te halen;

Or. en

Amendement 33
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten, daar het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp grotendeels 
een zaak van de lidstaten is, en verzoekt de 
Commissie de lidstaten te doordringen van 
de noodzaak van deregulering door 
voorbeelden van beproefde procedures en 
vergelijkingsmateriaal aan te halen;

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten, daar het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp grotendeels 
een zaak van de lidstaten is, en verzoekt de 
Commissie de lidstaten te doordringen van 
de noodzaak van op het mkb afgestemde 
wetgeving door voorbeelden van beproefde 
procedures en vergelijkingsmateriaal aan te 
halen;

Or. en
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Amendement 34
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten, daar het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp grotendeels 
een zaak van de lidstaten is, en verzoekt de 
Commissie de lidstaten te doordringen van 
de noodzaak van deregulering door 
voorbeelden van beproefde procedures en 
vergelijkingsmateriaal aan te halen;

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten, daar het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp grotendeels 
een zaak van de lidstaten is, en verzoekt de 
Commissie de lidstaten te doordringen van
de noodzaak van deregulering door 
voorbeelden van beproefde procedures en 
vergelijkingsmateriaal aan te halen, terwijl 
de grondrechten en sociale bescherming 
van werknemers van het mkb worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 35
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten, daar het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp grotendeels 
een zaak van de lidstaten is, en verzoekt de 
Commissie de lidstaten te doordringen van 
de noodzaak van deregulering door 

10. is ingenomen met het voorstel tot 
oprichting van een forum, als onderdeel 
van de herziening van de "Small Business 
Act", dat de mogelijkheid biedt tot de 
uitwisseling van goede praktijken op het 
vlak van mkb-vriendelijke regelgeving van 
lidstaten, daar het terugdringen van 
bureaucratische rompslomp grotendeels 
een zaak van de lidstaten is en de 
zogenaamde "goldplating" (opsmukken) 
van EU-wetgeving door de lidstaten een 
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voorbeelden van beproefde procedures en 
vergelijkingsmateriaal aan te halen;

van de voornaamste oorzaken van 
administratieve belasting is; verzoekt de 
Commissie voorts de lidstaten te 
doordringen van de noodzaak van 
deregulering door voorbeelden van 
beproefde procedures en 
vergelijkingsmateriaal aan te halen;

Or. en

Amendement 36
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om het mkb en 
micro-ondernemingen aan te zetten tot de 
oprichting van onafhankelijke, 
representatieve instanties om ervoor te 
zorgen dat zij beter en sterker worden 
vertegenwoordigd in het Europese sociaal 
overleg;

11. verzoekt de lidstaten om het mkb en 
micro-ondernemingen aan te zetten tot de 
deelname aan representatieve instanties 
om ervoor te zorgen dat zij beter en sterker 
worden vertegenwoordigd op Europees 
niveau;

Or. en

Amendement 37
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om het mkb en 
micro-ondernemingen aan te zetten tot de 
oprichting van onafhankelijke, 
representatieve instanties om ervoor te 
zorgen dat zij beter en sterker worden 
vertegenwoordigd in het Europese sociaal 
overleg;

11. verzoekt de lidstaten om de ambities 
van het mkb en micro-ondernemingen te
steunen ten aanzien van de oprichting van 
onafhankelijke, representatieve instanties 
om ervoor te zorgen dat zij beter en sterker 
worden vertegenwoordigd in het Europese 
sociaal overleg;
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Or. en

Amendement 38
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om het mkb en 
micro-ondernemingen aan te zetten tot de 
oprichting van onafhankelijke, 
representatieve instanties om ervoor te 
zorgen dat zij beter en sterker worden 
vertegenwoordigd in het Europese sociaal 
overleg;

11. verzoekt de lidstaten om samen te 
werken met de sociale partners, teneinde 
te zorgen voor effectieve 
vertegenwoordiging van het mkb en 
micro-ondernemingen en te waarborgen
dat zij beter en sterker worden 
vertegenwoordigd in het Europese sociaal 
overleg;

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om het mkb en 
micro-ondernemingen aan te zetten tot de 
oprichting van onafhankelijke, 
representatieve instanties om ervoor te 
zorgen dat zij beter en sterker worden 
vertegenwoordigd in het Europese sociaal 
overleg;

11. verzoekt de lidstaten om het mkb en 
micro-ondernemingen aan te zetten tot de 
oprichting van onafhankelijke, 
representatieve instanties om ervoor te 
zorgen dat zij op regionaal, nationaal en 
Europees niveau beter en sterker worden 
vertegenwoordigd in het Europese sociaal 
overleg;

Or. en

Amendement 40
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat administratieve 
lastenverlichting tot een van de 
prioriteiten van het programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (COSME) 
moet behoren en is met name van mening 
dat de EU zelf een nieuwe ambitieus 
streefdoel van lastenverlichting tot 2020 
moet vaststellen en dat het mandaat van 
de groep van onafhankelijke 
belanghebbenden op hoog niveau inzake 
administratieve lastenverlichting 
dienovereenkomstig moet worden 
verlengd;

Or. en

Amendement 41
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. Verzoekt de lidstaten en de EU de 
ontwikkeling en verspreiding van een 
Europees sociaal label te steunen om te 
zorgen voor een grote betrokkenheid van 
het mkb bij de bevordering van een 
grotere sociale convergentie in Europa;

Or. fr

Amendement 42
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over de vereenvoudiging 
van de terugbetalingswijzen als onderdeel 
van het Commissievoorstel voor een 
gemeenschappelijke verordening voor de 
structuurfondsen, gezien de belangrijke rol 
die deze instrumenten in vele regio's 
vervullen in het promoten van 
ondernemerschap en vakbekwaamheid; 
verzoekt de Commissie om de toegang van 
het mkb tot financiering uit 
gemeenschapsfondsen te monitoren en 
daarvan verslag uit te brengen aan het 
Parlement;

12. is verheugd over de vereenvoudiging 
van de terugbetalingswijzen als onderdeel 
van het Commissievoorstel voor een 
gemeenschappelijke verordening voor de 
structuurfondsen, gezien de belangrijke rol 
die deze instrumenten in vele regio's 
vervullen in het promoten van 
ondernemerschap en vakbekwaamheid 
alsook ten aanzien van kwetsbare 
personen die qua toegang tot de 
traditionele kredietmarkt in een nadelige 
positie verkeren; verzoekt de Commissie 
om de toegang van het mkb en van 
ondernemingen uit de sociale economie 
tot financiering uit gemeenschapsfondsen 
te monitoren en daarvan verslag uit te 
brengen aan het Parlement, waarbij voor 
startende ondernemingen de gegevens 
volgens gender worden uitgesplitst;

Or. en

Amendement 43
Jürgen Creutzmann, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor eenvoudiger toegang van het mkb tot 
structuurfondsen, met name door de eisen 
voor voorgefinancierde projecten te 
versoepelen, de eisen voor 
medefinanciering te verlagen, zich beter 
op verschillende soorten mkb-bedrijven te 
richten, de financieringskloof tussen 
inschrijvingscycli te dichten en 
capaciteitsopbouw voor financiering van 
het mkb te steunen;
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Or. en

Amendement 44
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de groei van het mkb 
gekoppeld is aan ondernemerschap, met 
inbegrip van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen; benadrukt dat startende 
ondernemingen en zelfstandigen 
werkgelegenheid creëren, bijdragen aan de 
opbouw van een blijvende, sterke 
industriële en dienstensector en sociale 
uitsluiting verminderen; verzoekt de 
lidstaten dan ook om de 
ondernemingsgerichte mentaliteit en 
vaardigheden op verschillende 
opleidingsniveaus, de begeleiding van 
ondernemers en de ontwikkeling van 
voldoende vaardigheden van mkb-
personeel te bevorderen;

13. is van mening dat de groei van het mkb 
gekoppeld is aan ondernemerschap, met 
inbegrip van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen; benadrukt dat startende 
ondernemingen en zelfstandigen 
werkgelegenheid creëren, bijdragen aan de 
opbouw van een blijvende, sterke 
industriële en dienstensector en sociale 
uitsluiting verminderen; verzoekt de 
lidstaten dan ook om de 
ondernemingsgerichte mentaliteit en 
vaardigheden op verschillende 
opleidingsniveaus, de begeleiding van 
ondernemers en de ontwikkeling van 
voldoende vaardigheden van mkb-
personeel te bevorderen, waarbij het 
duurzaamheidsaspect in alle onderwijs-
en opleidingsprgramma's wordt 
geïntegreerd om een cultuur van 
duurzame ontwikkeling en 
milieubewustzijn te bevorderen;

Or. en

Amendement 45
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. blijft van mening dat alle maatregelen 
ter ondersteuning van het mkb ook

Schrappen
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moeten gelden voor zelfstandigen, met 
name ten aanzien van de verschillende 
stelsels van sociale zekerheid en de 
uitkeringen waarop zij recht geven, en 
van de preventie van beroepsrisico's;

Or. en

Amendement 46
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. blijft van mening dat alle maatregelen 
ter ondersteuning van het mkb ook moeten 
gelden voor zelfstandigen, met name ten 
aanzien van de verschillende stelsels van 
sociale zekerheid en de uitkeringen 
waarop zij recht geven, en van de 
preventie van beroepsrisico's;

15. blijft van mening dat alle maatregelen 
ter ondersteuning van het mkb ook 
beschikbaar moeten zijn voor 
zelfstandigen; 

Or. en

Amendement 47
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. blijft van mening dat alle maatregelen 
ter ondersteuning van het mkb ook moeten 
gelden voor zelfstandigen, met name ten 
aanzien van de verschillende stelsels van 
sociale zekerheid en de uitkeringen waarop 
zij recht geven, en van de preventie van 
beroepsrisico's;

15. blijft van mening dat de maatregelen 
ter ondersteuning van het mkb op dezelfde 
manier ook moeten gelden voor 
zelfstandigen, met name ten aanzien van de 
vrijwillige toegang tot verschillende 
stelsels van sociale zekerheid en de 
uitkeringen waarop zij recht geven, en van 
de preventie van beroepsrisico's;

Or. en
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Amendement 48
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat in alle 
wetgevingsvoorstellen stelselmatig 
rekening wordt gehouden met artikel 9 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met name met betrekking 
tot de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid, het waarborgen van 
een adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, en van 
de EU-doelstellingen inzake groei en 
werkgelegenheid;

16. dringt erop aan dat in alle 
wetgevingsvoorstellen stelselmatig 
rekening wordt gehouden met artikel 9 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 49
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat in alle 
wetgevingsvoorstellen stelselmatig 
rekening wordt gehouden met artikel 9 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met name met betrekking 
tot de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid, het waarborgen van 
een adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, en van 
de EU-doelstellingen inzake groei en 
werkgelegenheid;

16. brengt in herinnering dat in alle 
relevante wetgevingsvoorstellen rekening 
moet worden gehouden met artikel 9 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, in het bijzonder met 
betrekking tot de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, het 
waarborgen van een adequate sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting, en van de EU-doelstellingen 
inzake groei en banen;

Or. en
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