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BEKNOPTE MOTIVERING

Gezien de economische crisis over heel Europa is het van vitaal belang dat we onze middelen 
zo goed en nuttig mogelijk gebruiken. Werknemers zijn het hoogste goed van alle bedrijven. 
Ook ondernemers die innovatieve en niet-innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) creëren zijn belangrijk. Deze werknemers en de kmo's die ze uitmaken zijn de 
reddingslijn van de Europese economie.

Binnen kmo's moet de bijdrage van vrouwen haar volledige potentieel nog bereiken1 en we 
moeten alles in het werk stellen opdat de deelname van vrouwen op dit gebied toeneemt en 
opdat ook praktische aanbevelingen worden opgesteld die rekening houden met de realiteit 
van het zakelijke en economische leven in een competitieve marktomgeving.

Terwijl alle zakelijke sectoren gelijke toegang moeten hebben tot het toekomstige programma 
voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (2014 – 2020) (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small 
and Medium-sized Enterprises, COSME), moeten we eveneens binnen deze ondernemingen 
nader kijken naar de behoefte aan een beleid van gendergelijkheid via de erkenning van een 
genderperspectief in dit voorstel.

Voorts is het belangrijk dat we de morele plicht nakomen om het risico van armoede en 
sociale uitsluiting in de EU terug te dringen, aangezien 16% van de bevolking van de 27 
lidstaten in 2010 op de rand van armoede leefde omdat hun beschikbare inkomen onder de 
risicodrempel lag.2 Deze statistiek maakt de waarde en het belang overduidelijk van een 
toename van het aantal vrouwelijke ondernemers, die een heterogeen groep vormen, die 
verschillen in leeftijd, achtergrond en opleiding.

Aangezien de Europese economische crisis voortduurt, is het van cruciaal belang dat we waar 
krijgen voor ons geld van alle EU-initiatieven, die belangrijke instrumenten zijn voor de 
ondersteuning van de socio-economische groei op de werkplek. Met dit als uitgangspunt 
probeert de rapporteur het bewustzijn te verhogen over het gebruik van de bestaande 
financieringsmogelijkheden zoals microfinanciering, speciale subsidies en risicokapitaal met 
de klemtoon op gender.

De rapporteur beschouwt omslachtige EU-wetgeving niet als de meest praktische stap 
voorwaarts, vooral wanneer we bedenken dat "werkgelegenheid" onder de bevoegdheid van 
de lidstaten valt. De rapporteur is van mening dat het delen van aanbevelingen voor beste 
praktijken de meest doeltreffende manier is om duurzame mededinging en ondernemerschap
te bevorderen. Dit heeft het dubbele voordeel vrouwelijke ondernemers te steunen en 
tegelijkertijd redelijk weinig te kosten.

Aanbevelingen voor beste praktijken

                                               
1 In de EU is 1op de 10 vrouwen ondernemer, tegenover 1 op de 4 mannen. Resolutie van het Europees 
Parlement van 13 september 2011 over ondernemerschap voor vrouwen in het midden- en kleinbedrijf (kmo's) 
opgesteld door EP-lid Marina Yannakoudakis.
2 Eurostat, 8 februari 2012.
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Om een correct inzicht in het probleem te verwerven is het noodzakelijk beknopte, 
nauwkeurige en actuele gegevens te verzamelen met inachtneming van de bepalingen 
betreffende de gegevensbescherming. Deze gegevens moeten uitgesplitst worden naar 
informatie over geslacht, etniciteit, leeftijd, gebied, bedrijfsomvang en -duur. Dit zal ervoor 
zorgen dat fondsen worden verleend aan de juiste gebieden die op de meest doeltreffende 
manier de groei en steun aan vrouwen in kmo's garanderen.

Daarenboven wordt in het advies erkend dat gendergelijkheid het best bereikt wordt door 
sterk onderwijs dat een eerlijke onderlinge omgang bevordert en vrouwen aanmoedigt zich 
ten volle te ontwikkelen op alle werkgebieden. De rapporteur verheugt zich over de 
begeleidersregelingen in het onderwijs, zoals het Europees Ambassadeursnetwerk voor 
vrouwelijk ondernemerschap (EANVO) van de Commissie, maar pleit ervoor dat de lidstaten 
het systeem onderbrengen en organiseren in de huidige EU-voorzieningen om de kracht van 
dit initiatief te verhogen.

De ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan ook bijdragen tot 
een goede werking van kmo's door flexibele kansen op de werkplek te bieden. De lidstaten 
moeten worden aangemoedigd om gebruik te maken van ICT zodat zij de bewustwording en 
netwerkondersteuning voor vrouwen kunnen bevorderen door middel van internetportals en 
blogs. Deze kunnen links verschaffen naar relevante contactgegevens, vertegenwoordigers en 
evenementen van vrouwelijke ondernemers. Internet en ondersteuning online biedt ook 
kansen aan vrouwen die van huis uit werken, of in afgelegen gebieden wonen. De steun moet 
zowel van nationale als regionale omvang zijn en bereikbaar zijn via verschillende 
communicatiemedia.

Samenvatting

Om de gendergelijkheid in ondernemerschap te verhogen is een veelzijdige aanpak vereist 
met aanbevelingen voor beste praktijken die keuze, flexibiliteit en kansen voor vrouwen 
bieden. Om dit te bereiken is er behoefte aan beknopte, nauwkeurige en actuele gegevens, 
toegang tot microfinanciering, sterk onderwijs, ondersteuningssystemen, rolmodellen en 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) die allemaal waar voor hun geld moeten 
bieden. Aan een en ander ligt het nakomen van de morele plicht ten grondslag om het risico 
van armoede en sociale uitsluiting in de EU te helpen terugdringen.

Het COSME-programma is een haalbaar stappenplan voor de volgende vijf jaar en de 
rapporteur wenst dat in de definitieve tekst rekening wordt gehouden met de unieke bijdrage 
die vrouwen in het bedrijfsleven kunnen leveren door groei te bevorderen en aan te moedigen, 
wat cruciaal zal blijken om de ernstige economische crisis te temperen die Europa en de 
wereldeconomie momenteel treft.
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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft de Mededeling
“Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei” (hierna “de 
Europa 2020-strategie”) in maart 2010 
goedgekeurd. De mededeling werd door de 
Europese Raad in juni 2010 bekrachtigd.
De Europa 2020-strategie is een reactie op 
de economische crisis en is bedoeld om 
Europa op het volgende decennium voor te 
bereiden. Het stelt vijf ambitieuze 
doelstellingen vast inzake klimaat en 
energie, werkgelegenheid, innovatie, 
onderwijs en sociale inclusie die in 2020 
bereikt moeten zijn en legt essentiële 
groeifactoren vast die Europa dynamischer 
en concurrerender moeten maken. Er wordt 
ook benadrukt hoe belangrijk het is om de 
groei van de Europese economie te 
stimuleren en te komen tot een hoog niveau 
van werkgelegenheid, een koolstofarme en 
energie-efficiënte economie die weinig 
hulpbonnen verbruikt, en sociale cohesie.

(1) De Commissie heeft de Mededeling
“Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei” (hierna “de 
Europa 2020-strategie”) in maart 2010 
goedgekeurd. De mededeling werd door de 
Europese Raad in juni 2010 bekrachtigd.
De Europa 2020-strategie is een reactie op 
de economische crisis en is bedoeld om 
Europa op het volgende decennium voor te 
bereiden. Het stelt vijf ambitieuze 
doelstellingen vast inzake klimaat en 
energie, werkgelegenheid, innovatie, 
onderwijs en sociale inclusie die in 2020 
bereikt moeten zijn en legt essentiële 
groeifactoren vast die Europa dynamischer 
en concurrerender moeten maken. Er wordt 
ook benadrukt hoe belangrijk het is om de 
groei van de Europese economie te 
stimuleren en te komen tot een hoog niveau 
van werkgelegenheid voor mannen en 
vrouwen op gelijke wijze.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In juni 2008 keurde de Commissie de (3) In juni 2008 keurde de Commissie de 



PE491.366v01-00 6/11 PA\905854NL.doc

NL

mededeling “Denk eerst klein - Een Small 
Business Act voor Europa” goed die in 
december 2008 door de Europese Raad 
werd bekrachtigd. De Small Business Act 
(SBA) reikt een uitgebreid beleidskader 
aan voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), bevordert 
ondernemerschap en verankert het beginsel 
“Denk eerst klein” in wetgeving en beleid 
om zo het concurrentievermogen van 
kmo’s te versterken. De SBA stelt tien 
beginselen vast en omvat beleids- en 
wetgevingsmaatregelen om het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van kmo’s te 
bevorderen. De uitvoering van de SBA 
helpt om de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken. Er werden reeds 
diverse maatregelen voor kmo’s vastgelegd 
in de vlaggenschipinitiatieven.

mededeling “Denk eerst klein - Een Small 
Business Act voor Europa” goed die in 
december 2008 door de Europese Raad 
werd bekrachtigd. De Small Business Act
(SBA) reikt een uitgebreid beleidskader 
aan voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), bevordert 
ondernemerschap, probeert het 
ondernemerspotentieel van jongeren en
vrouwen beter te benutten en verankert het 
beginsel “Denk eerst klein” in wetgeving 
en beleid om zo het concurrentievermogen 
van kmo’s te versterken. De SBA stelt tien 
beginselen vast en omvat beleids- en 
wetgevingsmaatregelen om het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van kmo’s te 
bevorderen. De uitvoering van de SBA 
helpt om de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te bereiken. Er werden reeds 
diverse maatregelen voor kmo’s vastgelegd 
in de vlaggenschipinitiatieven.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Vrouwelijk ondernemerschap en 
door vrouwen geleide kmo's leveren een 
essentiële bijdrage tot de verhoging van de 
arbeidsparticipatiegraad onder vrouwen 
en dragen aldus bij tot een betere 
benutting van het opleidingsniveau van 
vrouwen. Vrouwelijk ondernemerschap 
zorgt ook voor bedrijfsdynamiek en 
innovatie waarvan het potentieel in de 
Europese Unie bij lange na niet wordt 
benut, waarbij een toename van het 
aantal vrouwelijke ondernemers een 
positief effect heeft op en een 
onmiddellijke bijdrage levert  aan de 
economie als geheel. In een instabiel 
economisch klimaat worden 
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ondersteunende maatregelen voor 
vrouwelijke ondernemers gemakkelijk 
verwaarloosd.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het programma moet de toegang 
van vrouwelijke ondernemers 
vergemakkelijken tot de financiering die 
ter beschikking zal worden gesteld, om 
ondernemerschap onder vrouwen te 
stimuleren en te verhogen door speciale 
subsidies en risicokapitaal te verlenen.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) Het programma moet bijstand 
verlenen aan die vrouwelijke 
ondernemers die door maatschappelijke 
omstandigheden minder afweten van de 
beschikbare financieringsmogelijkheden 
en minder ervaring hebben met financieel 
beheer, die niet alleen tijdens de 
opstartfase ondersteuning nodig hebben, 
maar ook, indien nodig, gedurende de 
gehele bedrijfscyclus en de liquidatie 
ervan.

Or. en



PE491.366v01-00 8/11 PA\905854NL.doc

NL

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Er moet rekening gehouden worden 
met de beginselen van transparantie en 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen
moeten worden bevorderd bij alle 
relevante initiatieven en maatregelen in het 
kader van het programma. Naleving van 
mensenrechten en fundamentele vrijheid 
voor alle burgers moet in deze initiatieven 
en activiteiten ook in overweging worden
genomen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het programma moet systemen 
van begeleiders en steunprogramma's 
ondersteunen, zoals het Europees 
ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk 
ondernemerschap (EANVO), dat de 
nadruk legt op de rol die vrouwen kunnen 
spelen bij het scheppen van banen en het 
stimuleren van de concurrentiekracht 
door vrouwen en jonge meisjes te 
inspireren om hun eigen bedrijf op te 
zetten door middel van activiteiten op 
scholen en universiteiten en in 
gemeenschapsgroepen en de media.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aanmoediging van een 
ondernemerscultuur en bevordering van de 
oprichting en de groei van kmo’s.

(b) aanmoediging van een 
ondernemerscultuur en bevordering van de 
oprichting en de groei van kmo’s, o.a. bij 
specifieke doelgroepen zoals jongeren en 
vrouwen.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) kmo-groei op het gebied van 
toegevoegde waarde en aantal werknemers;

(d) kmo-groei op het gebied van 
toegevoegde waarde en aantal werknemers, 
opgesplitst naar geslacht, etniciteit, 
leeftijd, gebied, bedrijfsomvang en -duur 
met inachtneming van de bepalingen van 
de lidstaten betreffende de 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen zoals 
jongeren en vrouwen, ook door middel 
van onderwijsconcepten;

Or. en
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Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verbetering van de toegang voor kmo’s 
tot financiering in de vorm van eigen 
vermogen en schuld;

(c) verbetering van de toegang voor kmo’s 
tot financiering in de vorm van eigen 
vermogen en schuld en het verstrekken 
van informatie aan en het verhogen van 
het bewustzijn van potentiële 
begunstigden, o.a. bij specifieke groepen 
zoals jongeren en vrouwen;

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
Het comité is genderevenwichtig 
samengesteld.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Algemene doelstelling: 2. Een ondernemingscultuur aanmoedigen en de 
oprichting en groei van kmo’s bevorderen – kolom 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstijging in bruto toegevoegde waarde 
van kmo’s van 4% per jaar; jaarlijkse groei 
van personeelsleden in kmo’s van 1%

Doelstijging in bruto toegevoegde waarde 
van kmo’s van 4% per jaar; jaarlijkse groei 
van mannelijke en vrouwelijke
personeelsleden in kmo’s van 1%

Or. en
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Ondernemerschap bevorderen, ook bij specifieke 
doelgroepen – kolom 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stijging van EU-burgers die zelfstandig 
zouden willen worden tot 50 %

Stijging van EU-burgers die zelfstandig 
zouden willen worden tot 50 % (voor 
mannen en vrouwen in gelijke mate)

Or. en


