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Amendement 40
Olle Schmidt

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, een koolstofarme en 
energie-efficiënte economie die weinig 
hulpbonnen verbruikt, en sociale cohesie, 
bijvoorbeeld via kmo's die een belangrijke 
rol spelen bij het halen van die 
doelstellingen.

Or. en

Motivering

De belangrijke rol van kmo's bij het halen van de Europa 2020-doelstellingen blijkt uit het feit 
dat kmo's worden genoemd in zes van de zeven vlaggenschipinitiatieven. Het belang van 
kmo's moet consequent worden benadrukt in de beschrijving van het programma.
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Amendement 41
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Tekorten, versnippering en 
onnodige bureaucratische rompslomp op 
de eengemaakte markt verhinderen 
burgers, consumenten en ondernemingen, 
vooral kmo's, om daar volledig van te 
profiteren. Veel kmo's kampen 
bijvoorbeeld voortdurend met problemen 
als ze proberen grensoverschrijdende 
handelsactiviteiten te ontplooien. Daarom 
zijn dringend gezamenlijke inspanningen 
van de Commissie, het Europees 
Parlement en de lidstaten nodig om de 
hiaten in de uitvoering, de wetgeving en 
de informatie aan te pakken. In 
overeenstemming met het beginsel van 
proportionaliteit moeten de Commissie en 
de lidstaten tevens samenwerken om 
buitensporige administratieve, financiële 
en wettelijke lasten voor kmo's terug te 
dringen.

Or. en

Amendement 42
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om bij te dragen aan de versterking van 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
vooral kmo’s, aan de versterking van de 
kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een 
evenwichtige economische groei moet een 

(6) Om bij te dragen aan de versterking van 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
vooral kmo’s, aan de versterking van de 
kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een 
evenwichtige economische groei moet een 
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programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kmo’s (hierna 
“het programma”) worden vastgesteld.

programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kmo’s (hierna 
“het programma”) worden vastgesteld.
Zonder te overlappen met programma's
op nationaal niveau moet het programma 
vooral gemakkelijk toegankelijk zijn voor 
ondernemers van kleine ondernemingen 
en micro-entiteiten.

Or. en

Amendement 43
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
op duurzame wijze kunnen groeien. Een 
betere productiviteit is de sterkste 
stimulans voor duurzame inkomstengroei 
die op zijn beurt bijdraagt tot een 
verbetering van de levensstandaard. 
Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
zoals de Europese eengemaakte markt. Dit 
is vooral belangrijk voor kmo’s die 99% 
van de ondernemingen in de Unie 
uitmaken, twee op drie bestaande banen in 
de privésector en 80% van de nieuwe 
banen verschaffen en goed zijn voor meer 
dan de helft van de totale toegevoegde 
waarde die door ondernemingen in de Unie 
is gecreëerd. Kmo’s zijn een essentiële 
motor voor economische groei, 
werkgelegenheid en sociale integratie.

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
kunnen worden opgericht en op duurzame 
wijze kunnen groeien. Een betere 
productiviteit is de sterkste stimulans voor 
duurzame inkomstengroei die op zijn beurt 
bijdraagt tot een verbetering van de 
levensstandaard. Concurrentievermogen 
wordt ook bepaald door de mate waarin 
een bedrijf optimaal gebruik kan maken 
van geboden kansen, zoals de Europese 
eengemaakte markt. Dit is vooral 
belangrijk voor kmo’s die 99% van de 
ondernemingen in de Unie uitmaken, twee 
op drie bestaande banen in de privésector 
en 80% van de nieuwe banen verschaffen 
en goed zijn voor meer dan de helft van de 
totale toegevoegde waarde die door 
ondernemingen in de Unie is gecreëerd. 
Kmo’s zijn een essentiële motor voor 
economische groei, werkgelegenheid en 
sociale integratie.

Or. en
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Amendement 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo’s, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen
en ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken van doelgroepen, zoals jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers. 
Het programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en de overdracht van 
ondernemingen, spin-offs en tweede 
kansen voor ondernemers bevorderen.

Or. en

Amendement 45
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo’s, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 

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

Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van specifieke 
doelgroepen, zoals jonge ondernemers, 
nieuwe en potentiële ondernemers en 
vrouwelijke ondernemers alsmede tweede 
kansen voor ondernemers. Tevens moet er 
doelgerichte informatie worden verschaft 
aan specifieke groepen, zoals migranten 
en personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven.

Or. en

Motivering

De definitie van kwetsbaarheid is niet duidelijk genoeg als het programma is gericht op 
specifieke groepen ondernemers.

Amendement 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Veel problemen rond 
concurrentievermogen in de Unie zijn te 
wijten aan het feit dat kmo’s moeilijk 
toegang hebben tot financiering omdat zij 
hun kredietwaardigheid niet goed kunnen 
aantonen en moeilijk toegang krijgen tot 
durfkapitaal. Dit heeft een negatief effect 
op het aantal en de kwaliteit van de nieuw 
opgerichte ondernemingen en op de groei 
van ondernemingen. De toegevoegde 
waarde van de voorgestelde financiële 

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

instrumenten ligt voor de Unie onder meer
in de versterking van de eengemaakte 
markt voor durfkapitaal en in de 
ontwikkeling van een vereenvoudigde en 
transparantere pan-Europese 
financieringsmarkt voor kmo’s. De 
maatregelen van de Unie moeten een 
aanvulling zijn op het gebruik door de 
lidstaten van financiële instrumenten voor 
kmo’s. De organisaties die zijn belast met 
de uitvoering van de maatregelen, moeten 
zorgen voor additionaliteit en dubbele 
financiering met EU-middelen vermijden.

Or. en

Amendement 47
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Motivering

Het scheppen van de voorwaarden voor de overdracht van ondernemingen is een essentiële 
factor bij het waarborgen van de beschikbaarheid van financiering. De beschikbaarheid van 
kapitaal bij een verandering van eigenaar is een van de grootste uitdagingen van het 
ondernemerschapsbeleid.

Amendement 48
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
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gaande transactiekosten te verlagen. gaande transactiekosten te verlagen. Waar 
mogelijk moet het EEN worden 
geoptimaliseerd door nauwere contacten 
te onderhouden met nationale 
aanspreekpunten en meer zichtbaarheid 
te krijgen in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Om de implementatie van het programma in de lidstaten te vergemakkelijken en duplicatie 
van activiteiten in lidstaten te vermijden, is goede communicatie met nationale 
aanspreekpunten cruciaal.

Amendement 49
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteunende diensten bewezen 
door ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en in derde landen
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht, ook in het 
buitenland, en advies gegeven over 
financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
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vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard
gaande transactiekosten te verlagen.

een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen. Ook 
heeft het EEN de deelname van kmo's 
aan door de EU gefinancierde 
programma's zoals FP7 met succes 
gestimuleerd.

Or. en

Amendement 50
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning met als taak het 
opstellen van passende EU-programma's 
voor bedrijfsondersteuning bewezen 
waarmee zij ondernemingen helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
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gaande transactiekosten te verlagen.

Or. it

Amendement 51
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Met activiteiten op dit vlak 
kunnen gelijke voorwaarden worden 
geschapen voor kmo's die van plan zijn 
actief te worden buiten hun eigen land. 
Dergelijke activiteiten moeten onder 
andere informatie bevatten over 
intellectuele-eigendomsrechten en 
technische normen.

Or. en

Amendement 52
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo’s, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo’s en de sectoren 
waarin zij het meest actief zijn. Er moeten 
initiatieven op het niveau van de Unie 
worden genomen om gelijke 
concurrentievoorwaarden voor kmo’s te 
ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen.

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo’s, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo’s. Er moeten 
initiatieven op het niveau van de Unie 
worden genomen om gelijke 
concurrentievoorwaarden voor kmo’s te 
ontwikkelen, om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen en om de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
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EU-beleid inzake kmo's met Europese 
meerwaarde te steunen.

Or. en

Amendement 53
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De juiste uitvoering, handhaving 
en controle van de alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
door de Commissie en de lidstaten kan het 
oplossen van conflicten sneller, goedkoper 
en minder bureaucratisch maken voor 
zowel consumenten als handelaren, en 
kmo's dus aanmoedigen volwaardigere 
deelnemers aan de eengemaakte markt te 
worden en hun concurrentievermogen te 
vergroten.

Or. en

Amendement 54
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Nog een factor die het 
concurrentievermogen beïnvloedt, is de vrij 
zwakke ondernemingszin in de Unie. 
Slechts 45% van de EU-burgers (en minder 
dan 40% van de vrouwen) zou graag als 
zelfstandige werken, vergeleken met 55% 
van de bevolking in de VS en 71% in 
China. Voorbeeld- en katalysatorfuncties, 
zoals Europese prijzen en conferenties, en 

(16) Nog een factor die het 
concurrentievermogen beïnvloedt, is de vrij 
zwakke ondernemingszin in de Unie. 
Slechts 45% van de EU-burgers (en minder 
dan 40% van de vrouwen) zou graag als 
zelfstandige werken, vergeleken met 55% 
van de bevolking in de VS en 71% in 
China. Voorbeeld- en katalysatorfuncties 
en maatregelen die de coherentie en 
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maatregelen die de coherentie en 
consistentie versterken, zoals 
benchmarking en uitwisseling van beste 
praktijken, leveren een grote Europese 
toegevoegde waarde op.

consistentie versterken, zoals 
benchmarking en uitwisseling van beste 
praktijken, leveren een grote Europese 
toegevoegde waarde op.

Or. en

Amendement 55
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De toegang tot markten voor 
overheidsopdrachten wordt kmo's vaak 
onmogelijk gemaakt door buitensporige 
administratieve lasten bij aanbestedingen. 
De Commissie en de lidstaten moeten deze
eisen vereenvoudigen om het 
concurrentievermogen een impuls te 
geven en gelijke voorwaarden te creëren 
voor kmo's. 

Or. en

Amendement 56
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, beperkte 
hulpbronnen en nieuwe maatschappelijke 
tendensen creëren voor sommige sectoren 
uitdagingen en kansen. Bijvoorbeeld 
ontwerpgebaseerde sectoren die voor 
wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog 

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, het beperkte 
karakter van natuurlijke hulpbronnen, met 
name fossiele brandstoffen, en nieuwe 
maatschappelijke tendensen creëren voor 
sommige sectoren uitdagingen en kansen. 
Bijvoorbeeld ontwerpgebaseerde sectoren 
die voor wereldwijde uitdagingen staan en 
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percentage van kmo’s, moeten zich 
aanpassen om de voordelen te grijpen en 
het onbenutte potentieel aan te boren van 
de grote vraag naar gepersonaliseerde, 
inclusieve producten. Omdat deze 
uitdagingen gelden voor alle kmo’s in de 
Unie in deze sectoren, is een gezamenlijke 
inspanning op het niveau van de Unie 
noodzakelijk.

gekenmerkt worden door een hoog 
percentage van kmo’s, moeten zich 
aanpassen om de voordelen te grijpen en 
het onbenutte potentieel aan te boren van 
de grote vraag naar gepersonaliseerde, 
inclusieve producten. Omdat deze 
uitdagingen gelden voor alle kmo’s in de 
Unie in deze sectoren, is een gezamenlijke 
inspanning op het niveau van de Unie 
noodzakelijk.

Or. fr

Amendement 57
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, beperkte 
hulpbronnen en nieuwe maatschappelijke 
tendensen creëren voor sommige sectoren 
uitdagingen en kansen. Bijvoorbeeld 
ontwerpgebaseerde sectoren die voor 
wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog 
percentage van kmo’s, moeten zich 
aanpassen om de voordelen te grijpen en
het onbenutte potentieel aan te boren van 
de grote vraag naar gepersonaliseerde, 
inclusieve producten. Omdat deze 
uitdagingen gelden voor alle kmo’s in de 
Unie in deze sectoren, is een gezamenlijke 
inspanning op het niveau van de Unie
noodzakelijk.

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, beperkte 
hulpbronnen en nieuwe maatschappelijke 
tendensen creëren voor vele sectoren die 
voor wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog 
percentage van kmo’s uitdagingen en 
kansen. Bijvoorbeeld ontwerpgebaseerde 
sectoren moeten zich aanpassen om te 
profiteren van het onbenutte potentieel van 
de grote vraag naar gepersonaliseerde, 
inclusieve producten. Ontwerpgebaseerde 
consumptiegoederen vertegenwoordigen 
een belangrijke economische sector in de 
Unie en ondernemingen op dat gebied 
dragen aanzienlijk bij aan groei en 
nieuwe banen. Omdat deze uitdagingen 
gelden voor alle kmo’s in de Unie in vele 
sectoren, is een gezamenlijke inspanning 
op het niveau van de Unie noodzakelijk om 
extra groei te bewerkstelligen.

Or. en
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Amendement 58
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
“Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa”, die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo’s bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
“Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa”, die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo’s bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Initiatieven in de 
toeristische sector moeten worden 
ondersteund door het programma als er 
een duidelijke toegevoegde waarde bestaat
op het niveau van de Unie.

Or. en

Amendement 59
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling (18) Zoals beschreven in de Mededeling 
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van de Commissie van 30 juni 2010 
“Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa”, die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo’s bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, 
vooral door de beschikbaarstelling van 
gegevens en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

van de Commissie van 30 juni 2010 
“Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa”, die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage van meer dan 5 % 
van het bruto binnenlands product (bbp) 
van de Unie, een percentage waarmee 
stabiele groei gewaarborgd wordt. Deze 
sector draagt tevens bij tot 
ondernemingsactiviteiten waarmee groei 
en werkgelegenheid in de Unie kan 
worden bewerkstelligd, omdat deze sector 
voornamelijk uit kmo’s bestaat, en levert 
tevens een bijdrage aan groei en 
economische en sociale integratie, 
voornamelijk in plattelands-, berg-, kust-, 
eiland-, afgelegen of perifere gebieden of 
gebieden die zich in het proces van 
convergentie bevinden. 

Or. el

Amendement 60
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
“Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa”18, die bekrachtigd 
werd in de conclusies van de Europese 
Raad in oktober 2010, is toerisme een 
belangrijke sector van de Europese 
economie. Ondernemingen in deze sector 

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
“Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa”, die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
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leveren een aanzienlijke bijdrage aan het 
bruto binnenlands product (bbp) en de 
schepping van nieuwe banen de Unie en 
hebben een groot potentieel voor de 
ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo’s bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, 
vooral door de beschikbaarstelling van 
gegevens en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

aanzienlijke bijdrage met 10 % van het 
bruto binnenlands product (bbp) van de 
Unie en met 12 % van de totale 
werkgelegenheid, waarmee het de op twee 
na belangrijkste socio-economische 
activiteit is in de Unie, en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo’s bestaat.

Or. en

Amendement 61
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het Verdrag van Lissabon 
onderkent het belang van toerisme en stelt 
de specifieke bevoegdheden van de Unie  
op dit gebied vast waarmee de 
maatregelen van de lidstaten moeten 
worden aangevuld. Deze sector speelt een 
cruciale rol in de economische 
ontwikkeling van de Unie en bij het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie. Daarom moet 
toerisme worden opgenomen in de 
algemene en specifieke doelstellingen van 
het programma. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, 
vooral wat betreft de verbetering van de 
kennis over toerisme door de 
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beschikbaarstelling van gegevens en 
analyses, de ontwikkeling van 
transnationale promotiestrategieën en de 
uitwisseling van beste praktijken.

Or. en

Amendement 62
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Krachtens het Verdrag van 
Lissabon is de belangrijkste doelstelling 
van het EU-beleid inzake de toeristische 
sector om deze concurrerender te maken, 
waarbij in het achterhoofd moet worden 
gehouden dat het concurrentievermogen 
op lange termijn in grote mate afhankelijk 
is van de duurzame ontwikkeling van de 
sector. In het Verdrag van Lissabon wordt 
het belang van toerisme onderkend, 
waarbij wordt verwezen naar het 
specifieke mandaat van de EU op dit vlak, 
als aanvulling op de maatregelen die 
worden getroffen door de lidstaten. Een 
dergelijk initiatief in deze sector heeft een 
duidelijke meerwaarde op EU-niveau, 
vooral als het gaat om het aanleveren en 
analyseren van gegevens, de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende 
reclamestrategieën en de uitwisseling van 
beproefde praktijken.   

Or. el

Amendement 63
Raffaele Baldassarre
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quater) De Europese Unie is de 
belangrijkste toeristische bestemming in 
de wereld wat betreft het aantal 
internationale aankomsten, en deze 
toppositie moet verder worden versterkt 
door de uitdagingen aan te pakken die 
voortvloeien uit enerzijds toenemende 
mondiale concurrentie en een markt met 
een continu fluctuerende vraag, en 
anderzijds door meer en permanentere 
duurzaamheid te waarborgen.

Or. en

Amendement 64
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quinquies) Het toerisme in Europa 
wordt geconfronteerd met talrijke 
uitdagingen: de wereldwijde economische 
crisis, de concurrentie van bestemmingen 
buiten de EU, de verscheidenheid van 
aangeboden toeristische attracties, de 
gevolgen van klimaatverandering, de 
seizoensgebonden fluctuaties in 
toeristische activiteit, demografische 
ontwikkelingen in Europa, de toenemende 
impact van informatie- en 
communicatietechnologie, en vele 
onvoorziene omstandigheden waarmee de 
sector van tijd tot tijd te kampen heeft. 
Daarom moet de Europese Unie de 
voorwaarden creëren om van toerisme een 
van de toonaangevende sectoren te 
maken.
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Or. en

Amendement 65
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het programma moet maatregelen 
aangeven voor de doelstellingen, de 
benodigde financiële middelen om deze 
doelstellingen te bereiken; verschillende 
soorten uitvoeringsmaatregelen en de 
regelingen voor monitoring en evaluatie en 
voor de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie.

(19) Het programma moet maatregelen 
aangeven voor de doelstellingen, de 
benodigde financiële middelen om deze 
doelstellingen te bereiken; verschillende 
soorten uitvoeringsmaatregelen en de 
transparante regelingen voor monitoring 
en evaluatie en voor de bescherming van 
de financiële belangen van de Unie.

Or. en

Amendement 66
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het programma moet een aanvulling 
zijn op andere programma’s van de Unie 
en tegelijk erkennen dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
moet werken. Dezelfde subsidiabele kosten 
mogen dus geen twee keer gefinancierd 
worden. Teneinde toegevoegde waarde en 
een aanzienlijke impact van de EU-
financiering te bereiken, moeten nauwe 
synergieën tussen het programma, andere 
programma’s van de Unie en de 
structuurfondsen worden ontwikkeld.

(20) Het programma moet een aanvulling 
zijn op andere programma’s van de Unie 
en tegelijk erkennen dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
moet werken. Dezelfde subsidiabele kosten 
mogen dus geen twee keer gefinancierd 
worden. Teneinde toegevoegde waarde en 
een aanzienlijke impact van de EU-
financiering te bereiken, moeten nauwe 
synergieën tussen het programma en
andere programma’s van de Unie, zoals 
Horizon 2020, en de structuurfondsen 
worden ontwikkeld.

Or. en
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Amendement 67
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, in het 
bijzonder van kmo's;

Or. en

Motivering

Het programma moet sectoroverschrijdend zijn en ondernemingen buiten de toeristische 
sector niet discrimineren. Het belang van kmo's moet consequent worden benadrukt in de 
beschrijving van het programma.

Amendement 68
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, met name 
kmo's, onder meer in de toeristische sector, 
aangezien het leeuwendeel van 
toeristische bedrijven bestaat uit kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Or. el

Amendement 69
Mitro Repo



AM\904692NL.doc 23/42 PE491.171v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

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, de groei en een soepel 
verlopende overdracht van eigendom van 
kmo’s.

Or. fi

Motivering

De overdracht van ondernemingen vormt een uitdaging die een aanzienlijke impact heeft op 
de ontwikkeling van de raamvoorwaarden voor ondernemerschap en ondernemerszin. 
Dientengevolge moet de aandacht niet alleen uitgaan naar de oprichting en de groei van 
kmo's, maar ook naar het in goede banen leiden van overdrachten aan nieuwe generaties en 
veranderingen van eigenaar. 

Amendement 70
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting voor kmo’s;

(c) de vermindering van de administratieve 
belasting voor kmo’s;

Or. en

Amendement 71
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) en kmo-omlooptijd. (e) en de oprichting en groei van kmo's, 
en de verlaging van het aantal 
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faillissementen.

Or. en

Amendement 72
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector.

(a) Verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
met name kmo's;

Or. en

Motivering

Het programma moet sectoroverschrijdend zijn en ondernemingen buiten de toeristische 
sector niet discrimineren. Het belang van kmo's moet consequent worden benadrukt in de 
beschrijving van het programma.

Amendement 73
Mitro Repo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector;

(a) Verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen - met 
inbegrip van nieuw ondernemerschap, 
groei en veranderingen van eigenaar - en 
de duurzaamheid van de ondernemingen in 
de Unie;

Or. fi
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Motivering

De belangrijkste kenmerken van concurrentievermogen moeten worden genoemd in een 
specifieke doelstelling van het programma. Deze kenmerken omvatten het scheppen van de 
voorwaarden voor nieuw ondernemerschap, groei en veranderingen van eigenaar.

Amendement 74
Konstantinos Poupakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector;

(a) Verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen, de groei, 
de internationalisering en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, vooral van kmo's, waaronder in de 
toeristische sector en op het vlak van 
diensten en overheidsopdrachten;

Or. el

Amendement 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

(a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
uitwisseling van beproefde praktijken 
aangaande de ontwikkeling van passende 
infrastructuren, clusters van wereldklasse 
en zakelijke netwerken, raamvoorwaarden 
en de bevordering van de ontwikkeling 
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van duurzame producten, diensten en 
processen te waarborgen;

Or. en

Amendement 76
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien 
van rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende 
infrastructuren, clusters van wereldklasse 
en zakelijke netwerken, raamvoorwaarden 
en de ontwikkeling van duurzame 
producten, diensten en processen te 
waarborgen;

(a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, clusters 
van wereldklasse, zakelijke netwerken en 
de ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te verbeteren;

Or. en

Amendement 77
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondersteuning voor de ontwikkeling 
van een kmo-beleid en samenwerking 
tussen beleidmakers, voornamelijk met het 
oog op een betere toegankelijkheid van 
programma’s en maatregelen voor kmo’s.

(c) ondersteuning voor de ontwikkeling 
van een kmo-beleid en samenwerking 
tussen beleidmakers, voornamelijk met het 
oog op een betere toegankelijkheid van 
programma’s, maatregelen en de 
vermindering van de administratieve 
lasten voor kmo’s.
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Or. en

Amendement 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Maatregelen ter bevordering van 
de toegang van kmo's tot 
overheidsopdrachten, met name door een 
betere informatievoorziening en betere 
begeleiding bij aanbestedingen en bij de 
nieuwe mogelijkheden die worden 
geboden door het gemoderniseerde EU-
wetgevingskader, de uitwisseling van 
beproefde praktijken en het organiseren 
van trainingen en evenementen waaraan 
aanbestedende overheidsdiensten en 
kmo's deelnemen; 

Or. en

Motivering

Beleidsinstrumenten van de overheid moeten worden aangepast aan de behoeften van kmo's. 
Zij moeten gebruikmaken van de gedragscode om aanbestedende diensten duidelijk te maken 
hoe zij de voorschriften voor overheidsopdrachten zodanig kunnen toepassen dat kmo's 
gemakkelijker aan openbare aanbestedingen kunnen deelnemen. Teneinde SBA-beginsel V 
"De beleidinstrumenten van de overheid aanpassen aan de behoeften van het mkb: deelname 
van het mkb aan overheidsopdrachten vergemakkelijken en meer gebruikmaken van de 
mogelijkheden van staatssteun voor het mkb" toe te passen, worden met het COSME-
programma maatregelen gefinancierd om de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten te 
bevorderen. 

Amendement 79
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Maatregelen ter bevordering van 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van kmo's in de 
toeristische sector door een gunstige sfeer 
voor de ontwikkeling van ondernemingen 
in deze sector aan te moedigen en 
samenwerking tussen lidstaten te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 80
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo’s en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op 
basis van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo’s en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
implementatie van nieuwe concurrerende 
bedrijfsmodellen, de samenwerking van 
kmo's binnen nieuwe waardeketens en de 
ontwikkeling van nieuwe markten. Zij 
kunnen initiatieven omvatten ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De Commissie 
kan voor deze doeleinden tevens 
sectorspecifieke activiteiten ondersteunen 
op terreinen die worden gekenmerkt door 
een hoog percentage kmo's en die een 
aanzienlijke bijdrage aan het bbp van de 
Unie leveren, zoals de toeristische sector, 
in gevallen waarin de meerwaarde op EU-
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niveau afdoende kan worden aangetoond.

Or. en

Amendement 81
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo’s en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

3. De Commissie ondersteunt initiatieven 
die de opkomst van concurrerende sectoren 
versnellen. Dergelijke initiatieven 
bevorderen de ontwikkeling van nieuwe 
markten en de levering van goederen en 
diensten op basis van de meest 
concurrerende bedrijfsmodellen, 
verbeterde producten en processen, 
flexibele organisatiestructuren of van 
gewijzigde waardeketens. Zij omvatten 
initiatieven ter verbetering van de 
productiviteit, duurzaamheid, met name
het efficiënte gebruik van hulpbronnen en 
energie, en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Met de 
activiteiten wordt de invoering van nieuwe 
bedrijfsmodellen en het commerciële 
gebruik van relevante ideeën voor nieuwe 
producten en diensten aangewakkerd.

Or. en

Amendement 82
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie kan voor deze 
doeleinden tevens sectorspecifieke 
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activiteiten ondersteunen op terreinen die 
worden gekenmerkt door een hoog 
percentage kmo's en die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie, 
zoals de toeristische sector en de sector 
van ontwerpgebaseerde 
consumptiegoederen.

Or. en

Amendement 83
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie ondersteunt de 
inspanningen ter verbetering van het 
concurrentievermogen en de coördinatie 
van de toeristische sector, die 
voornamelijk bestaat uit kmo's. Zulke 
maatregelen omvatten bijvoorbeeld de 
coördinatie van informatie-uitwisseling en 
beproefde praktijken tussen de lidstaten 
en steun aan de ontwikkeling van 
gezamenlijke transnationale 
promotiestrategieën.

Or. en

Amendement 84
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 

1. De Commissie draagt bij aan de 
stimulering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
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Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen.

Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de oprichting, ontwikkeling,
overdracht van ondernemingen en groei.

Or. fr

Amendement 85
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen.

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de oprichting, ontwikkeling, groei en 
een tweede kans van ondernemingen.

Or. en

Motivering

Kmo's zijn gevoelig voor snel veranderde marktomstandigheden, en het is belangrijk bij de 
toewijzing van fondsen een flexibiliteitsmarge aan te houden.

Amendement 86
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers.
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Or. en

Motivering

Gezien de beperkte middelen van het programma moet het zich richten op de meest relevante 
categorieën ondernemers.

Amendement 87
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, ondernemers met een 
immigrantenachtergrond, nieuwe en 
potentiële ondernemers en vrouwelijke 
ondernemers, alsmede aan specifieke 
doelgroepen.

Or. fi

Motivering

Voor immigranten is het opzetten van een eigen bedrijf een manier om aan werk te komen, 
vooral als de opleiding die zij in het land van herkomst hebben genoten niet wordt erkend in 
het gastland, of als tekortschietende taalvaardigheid of vooroordelen van werkgevers een 
hindernis vormen bij het vinden van een baan.

Amendement 88
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo’s in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo’s door de lidstaten op nationaal en 

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo’s in de start-, groei- en 
overdrachtfase te verbeteren, zonder hen 
administratief extra te belasten, en die een 
aanvulling zijn op het gebruik van 
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regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

financiële instrumenten voor kmo’s door 
de lidstaten op nationaal en regionaal 
niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

Or. en

Amendement 89
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen als centraal aanspreekpunt 
voor bedrijfsondersteunende diensten.
Met de toekomstige activiteiten van het 
EEN moeten de huidige activiteiten 
worden voortgezet, uitgebreid en versterkt.

Or. en

Amendement 90
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo’s tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo’s tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
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meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

meer door informatieverstrekking 
(waaronder online diensten) en 
bewustmaking, vooral op het gebied van 
normalisatie en overheidsopdrachten.
Deze maatregelen kunnen ook worden 
ingezet om bestaande juridische en 
wettelijke obstakels op te heffen.   

Or. fr

Amendement 91
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen
om de toegang van kmo’s tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

2. De Commissie ondersteunt acties om de 
toegang van kmo’s tot de eengemaakte 
markt te verbeteren, onder meer door 
informatieverstrekking, bewustmaking en 
digitalisering van de eengemaakte markt.

Or. en

Amendement 92
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo’s tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

2. De Commissie ondersteunt acties om de 
toegang van kmo’s tot de eengemaakte 
markt te verbeteren, onder meer door 
informatieverstrekking en bewustmaking 
over onderwerpen als zakelijke 
mogelijkheden.

Or. en
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Amendement 93
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo’s tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo’s tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking. Mogelijke maatregelen 
zijn: ervoor zorgen dat de 
aanspreekpunten van het European 
Enterprise Network en de dienst Europe 
Direct worden voorzien van toereikende 
informatie en, indien nodig, training om 
een hoog serviceniveau te leveren aan 
kmo's, en het Enterprise Europe Network 
herori om gerichte en op maat gemaakte 
hulp te bieden aan kmo's. 

Or. en

Amendement 94
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo’s tot markten buiten 
de Unie te vergemakkelijken en de 
bestaande ondersteunende diensten op die 
markten te versterken. Kmo’s kunnen in 
het kader van het programma worden
ondersteund op het gebied van normen en 
intellectuele-eigendomsrechten in 
prioritaire derde landen.

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo’s tot markten buiten 
de Unie te vergemakkelijken en de 
bestaande ondersteunende diensten op die 
markten te versterken. Kmo’s worden in 
het kader van het programma ondersteund, 
met name door informatie te verschaffen 
over factoren die toetreding tot de markt 
in de weg staan en over zakelijke 
mogelijkheden, en door ondersteunende 
diensten te verbeteren op het gebied van 
normen en intellectuele-eigendomsrechten 
in prioritaire derde landen.
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Or. en

Amendement 95
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering van het 
programma stelt de Commissie een 
jaarlijks werkprogramma vast in 
overeenstemming met de in artikel 16, lid 
2, genoemde onderzoeksprocedure. De 
jaarlijkse werkprogramma’s stellen de 
beoogde doelstellingen, de verwachte 
resultaten, de uitvoeringsmethode en het 
totale bedrag ervan vast. Zij bevatten 
tevens een beschrijving van de te 
financieren acties, een aanwijzing voor het 
aan elke actie toegewezen bedrag en een 
indicatief uitvoeringstijdschema, alsmede 
passende indicatoren om erop toe te zien 
hoe doeltreffend resultaten worden behaald 
en doelstellingen worden bereikt. Voor 
subsidies omvatten zij de prioriteiten, de 
essentiële evaluatiecriteria en het maximale 
medefinancieringspercentage.

1. Met het oog op de uitvoering van het 
programma stelt de Commissie een 
jaarlijks werkprogramma vast in 
overeenstemming met de in artikel 16, lid 
2, genoemde onderzoeksprocedure. De 
jaarlijkse werkprogramma’s stellen op 
grond van voorafgaand overleg de 
beoogde doelstellingen, de verwachte 
resultaten, de uitvoeringsmethode en het 
totale bedrag ervan vast. Zij bevatten 
tevens een beschrijving van de te 
financieren acties, een aanwijzing voor het 
aan elke actie toegewezen bedrag en een 
indicatief uitvoeringstijdschema, alsmede 
passende indicatoren om erop toe te zien 
hoe doeltreffend resultaten worden behaald 
en doelstellingen worden bereikt. Voor 
subsidies omvatten zij de prioriteiten, de 
essentiële evaluatiecriteria en het maximale 
medefinancieringspercentage.

Or. en

Amendement 96
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 

(c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
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ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

ondernemingen, met name voor kmo's, 
met het oog op het identificeren van 
gebieden van de bestaande wetgeving die 
vereenvoudigd moeten worden of van 
gebieden waarop nieuwe 
wetgevingsmaatregelen moeten worden 
voorgesteld;

Or. en

Motivering

Het belang van kmo's moet consequent worden benadrukt in de beschrijving van het 
programma.

Amendement 97
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

c) "fitheidscontroles" van bestaande 
wetgeving en effectbeoordelingen van 
maatregelen van de Unie die bijzonder 
relevant zijn voor het 
concurrentievermogen en de groei van 
ondernemingen, vooral van kmo's en 
micro-ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die moeten worden
vereenvoudigd of ingetrokken, en om 
ervoor te zorgen dat de lasten voor kmo's
tot een minimum worden teruggebracht 
op gebieden waarop nieuwe 
wetgevingsmaatregelen worden 
voorgesteld;

Or. fr

Amendement 98
Olle Schmidt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) evaluatie van wetgeving die een 
invloed heeft op ondernemingen, specifiek 
industriebeleid en concurrentiegerelateerde 
maatregelen.

(d) evaluatie van wetgeving die een 
invloed heeft op ondernemingen, met 
name op kmo's, specifiek industriebeleid 
en concurrentiegerelateerde maatregelen.

Or. en

Motivering

Het belang van kmo's moet consequent worden benadrukt in de beschrijving van het 
programma.

Amendement 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk in 2018 stelt de Commissie een 
evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de in het kader van het programma 
ondersteunde acties, op het gebied van 
resultaten en impact, het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen en de Europese 
toegevoegde waarde daarvan, met het oog 
op een beslissing over de vernieuwing, 
wijziging of opschorting van de 
maatregelen. Het evaluatieverslag heeft 
daarnaast ook betrekking op mogelijke 
vereenvoudigingen, interne en externe 
coherentie van het programma, 
aanhoudende relevantie van alle 
doelstellingen, evenals de bijdrage van de 
maatregelen aan de prioriteiten van de 
Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Het evaluatieverslag 
houdt rekening met de evaluatieresultaten 
betreffende het langetermijneffect van de 

3. Uiterlijk in 2018 stelt de Commissie een 
evaluatieverslag op dat driejaarlijks wordt 
gepubliceerd over de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de in het kader van 
het programma ondersteunde acties, op het 
gebied van resultaten en impact, vooral op 
het creëren van banen en economische 
groei het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen en de Europese toegevoegde 
waarde daarvan, met het oog op een 
beslissing over de vernieuwing, wijziging 
of opschorting van de maatregelen. Het 
evaluatieverslag heeft daarnaast ook 
betrekking op mogelijke 
vereenvoudigingen, interne en externe 
coherentie van het programma, 
aanhoudende relevantie van alle 
doelstellingen, evenals de bijdrage van de 
maatregelen aan de prioriteiten van de 
Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Het evaluatieverslag 
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voorgaande maatregelen. houdt rekening met de evaluatieresultaten 
betreffende het langetermijneffect van de 
voorgaande maatregelen.

Or. en

Amendement 100
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Om ervoor te zorgen dat de 
financiering bij kmo's terecht komt, wordt 
een toezichtsysteem opgezet om te 
waarborgen dat banken de fondsen en 
garanties gebruiken om meer leningen
aan kmo's te verstrekken. 
Rapportageregelingen en een gedragscode 
voor banken die leningen aan kmo's 
verstrekken, zouden onderdeel kunnen 
zijn van een dergelijk systeem. Het 
toezichtsysteem zorgt er tevens voor dat 
niet alleen middelgrote ondernemingen, 
maar ook kleine en micro-ondernemingen 
lening uit EU-fondsen ontvangen.

Or. en

Amendement 101
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo’s. De financiële 
instrumenten omvatten een 

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering in de start-, groei- en 
overdrachtfase toegankelijker te maken 
voor kmo’s. De financiële instrumenten 
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vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

omvatten een vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

Or. en

Motivering

Kmo's zijn gevoelig voor snel veranderde marktomstandigheden, en het is belangrijk bij de 
toewijzing van fondsen een flexibiliteitsmarge aan te houden.

Amendement 102
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo’s. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte en op de internationale 
markt georiënteerde kmo’s, door de rol 
van clusters en netwerken van bedrijven 
en van exportconsortia te bevorderen en 
te onderkennen. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

Or. it

Amendement 103
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële instrumenten voor 
groeigerichte kmo’s kunnen in 
voorkomend geval worden gecombineerd 
met andere financiële instrumenten van de 
lidstaten en hun beheersautoriteiten in 

2. De financiële instrumenten voor kmo’s 
kunnen in voorkomend geval worden 
gecombineerd met andere financiële 
instrumenten van de lidstaten en hun 
beheersautoriteiten in overeenstemming 
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overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
XXX/201X [nieuwe verordening inzake de 
structuurfondsen]], en met subsidies van de 
Unie, waaronder in het kader van deze 
verordening.

met [artikel 33, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) nr. XXX/201X [nieuwe 
verordening inzake de structuurfondsen]], 
en met subsidies van de Unie, waaronder in 
het kader van deze verordening.

Or. en

Amendement 104
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële instrumenten voor 
groeigerichte kmo’s kunnen in 
voorkomend geval worden gecombineerd 
met andere financiële instrumenten van de 
lidstaten en hun beheersautoriteiten in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
XXX/201X [nieuwe verordening inzake de 
structuurfondsen]], en met subsidies van de 
Unie, waaronder in het kader van deze 
verordening.

2. De financiële instrumenten voor 
groeigerichte en op de internationale 
markt georiënteerde kmo’s kunnen in 
voorkomend geval worden gecombineerd
met andere financiële instrumenten en 
specifieke steunprogramma's van de 
lidstaten en hun beheersautoriteiten in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
XXX/201X [nieuwe verordening inzake de 
structuurfondsen]], en met subsidies van de 
Unie, waaronder in het kader van deze 
verordening.

Or. it

Amendement 105
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – algemene doelstelling 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de EU-ondernemingen, 
onder meer in de toeristische sector, 

1. Het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de EU-ondernemingen 
versterken 
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versterken

Or. en

Motivering

Het programma moet sectoroverschrijdend zijn en ondernemingen buiten de toeristische 
sector niet discrimineren.

Amendement 106
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – algemene doelstelling 1 – impactindicator 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verandering van de administratieve 
belasting van kmo’s (aantal dagen nodig 
om een nieuw bedrijf te starten)

Vermindering van de administratieve 
belasting van kmo’s (aantal dagen nodig 
om een nieuw bedrijf te starten)

Or. en

Amendement 107
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – specifieke doelstelling 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verbetering van de raamvoorwaarden voor 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
waaronder in de toeristische sector

Verbetering van de raamvoorwaarden voor 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen 

Or. en

Motivering

Het programma moet sectoroverschrijdend zijn en ondernemingen buiten de toeristische 
sector niet discrimineren.


