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Amendement 1
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwelkomt het initiatief van de 
Commissie om de toegang tot 
langetermijnfinanciering voor bedrijven 
in het kader van de Single Market Act te 
faciliteren;

Or. en

Amendement 2
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat het mkb in ruime mate 
bijdraagt aan het creëren van banen, 
duurzame groei en innovatie;

2. merkt op dat 99% van alle Europese 
bedrijven mkb'ers zijn en dat zij goed zijn 
voor 85% van de werkgelegenheid, en is 
van mening dat mkb'ers aldus de 
drijvende kracht zijn achter de Europese 
economie en daarmee ook primair 
verantwoordelijk voor het creëren van 
banen, duurzame groei en innovatie;

Or. en

Amendement 3
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat het mkb in ruime mate 
bijdraagt aan het creëren van banen, 
duurzame groei en innovatie;

2. merkt op dat grotere bedrijven vaak op 
brede schaal gebruik maken van een 
uitgebreid netwerk van kleinere mkb'ers 
en erkent derhalve dat het mkb in ruime 
mate bijdraagt aan het creëren van banen, 
duurzame groei en innovatie;

Or. en

Amendement 4
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er eens te meer op dat mkb'ers 
op basis van investerings- en 
innovatiecriteria in meerdere categorieën 
kunnen worden onderverdeeld en pleit 
voor differentiëring van de methoden voor 
de beoordeling en ondersteuning van de 
respectieve bedrijfstypes;

Or. en

Amendement 5
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de financiële crisis in de 
EU heeft geleid tot een aantal 
faillissementen van Europese banken en 
dat kredietverstrekkers daardoor minder 
bereid zijn het mkb krediet te verstrekken, 
hetgeen een belemmering vormt voor de 

3. merkt op dat de financiële crisis in de 
EU heeft geleid tot een aantal 
faillissementen van Europese banken en 
dat kredietverstrekkers daardoor minder 
bereid zijn het mkb krediet te verstrekken, 
hetgeen een belemmering vormt voor de 
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toegang tot financiering voor het mkb; toegang tot financiering voor het mkb; 
constateert met bezorgdheid dat de 
bankensector, die steeds kapitaal- en 
risicogevoeliger wordt, meer zekerheden 
en hogere risicopremies verlangt, en dat 
een en ander resulteert in ontoereikende 
financieringsmogelijkheden en gemiste 
kansen op het punt van zakelijke en 
werkgelegenheidsperspectieven in deze 
buitengewoon omvangrijke sector van de 
economie; beschouwt de beschikbaarheid 
van krediet- en leninggarantieregelingen 
dan ook als cruciaal voor het benutten 
van het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 6
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de financiële crisis in de 
EU heeft geleid tot een aantal 
faillissementen van Europese banken en 
dat kredietverstrekkers daardoor minder 
bereid zijn het mkb krediet te verstrekken, 
hetgeen een belemmering vormt voor de 
toegang tot financiering voor het mkb;

3. merkt op dat de financiële crisis in de 
EU heeft geleid tot een aantal 
faillissementen van Europese banken en 
dat kredietverstrekkers daardoor enerzijds
minder bereid zijn het mkb krediet te 
verstrekken, hetgeen een belemmering 
vormt voor de toegang tot financiering 
voor het mkb, en dat anderzijds het 
vertrouwen van bedrijven in 
kredietinstellingen is beschadigd, 
waardoor zij ervoor terugschrikken 
kredietaanvragen in te dienen;

Or. en

Amendement 7
Franz Obermayr
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de financiële crisis in de 
EU heeft geleid tot een aantal 
faillissementen van Europese banken en 
dat kredietverstrekkers daardoor minder 
bereid zijn het mkb krediet te verstrekken, 
hetgeen een belemmering vormt voor de 
toegang tot financiering voor het mkb;

3. merkt op dat de financiële crisis in de 
EU heeft geleid tot een aantal 
faillissementen van Europese banken en 
dat kredietverstrekkers daardoor minder 
bereid zijn het mkb krediet te verstrekken, 
hetgeen een belemmering vormt voor de 
toegang tot financiering voor het mkb; 
verzoekt de lidstaten daarom een 
wettelijke regeling te creëren waardoor 
banken worden verplicht aan te geven om 
welke redenen zij weigeren kleine en 
middelgrote ondernemingen krediet te 
verlenen;

Or. en

Amendement 8
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst er met nadruk op dat de hogere 
belastingen die de lidstaten in het kader 
van de opgelegde budgettaire 
aanpassingsprogrammas's moeten 
doorvoeren het leven voor mkb'ers en 
consumenten bijzonder moeilijk maken; 
dringt aan op maatregelen waardoor het 
mkb'ers eenvoudiger wordt gemaakt om 
financiering aan te vragen in het kader 
van EU- en nationale programma's; 
verzoekt de Commissie met klem een 
effectbeoordeling op te maken van de 
budgettaire aanpassingsmaatregelen, en 
daarbij vooral aandacht te besteden aan 
het mkb;
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Or. en

Amendement 9
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen in Europa qua structuur 
zeer heterogeen zijn en dat ze als gevolg 
van de uiteenlopende bedrijfsmodellen die 
ze hanteren te maken hebben met diverse 
soorten financieringsproblemen;

Or. en

Amendement 10
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het mkb als 
ondernemingscategorie door een grote 
verscheidenheid wordt gekenmerkt en dat 
dit ook tot uiting moet komen in de 
toegepaste financieringsmodaliteiten;

Or. en

Amendement 11
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat er speciale aandacht 
moet worden besteed aan het feit dat de 
economische crisis tot het faillissement 
van een fors aantal levensvatbare 
bedrijven heeft geleid; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie derhalve 
financiële ondersteuning te garanderen 
teneinde ondernemers een tweede kans te 
geven om een nieuw bedrijf op te starten;

Or. en

Amendement 12
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten versnelde 
procedures en éénloketsystemen voor het 
mkb te creëren, teneinde de oprichting van 
nieuwe bedrijven en tevens hun toegang tot 
internationale markten te bevorderen;

4. verzoekt de lidstaten versnelde 
procedures en éénloketsystemen voor het 
mkb te creëren, teneinde de oprichting van 
nieuwe bedrijven en tevens hun toegang tot 
internationale markten te bevorderen; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
grotere samenhang tussen de 
verschillende programma's tot stand te 
brengen en daardoor garanties te bieden 
en een billijk evenwicht te creëren tussen 
nationale en EU-regelingen ter 
ondersteuning van de financiering van 
innovatie of voor het verstrekken van 
risicokapitaal aan kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 13
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de ontwikkeling 
van nationale investeringsbanken voor het 
mkb te ondersteunen en de bestaande 
investeringsbanken voor het mkb in staat te 
stellen hun werkzaamheden in andere 
lidstaten uit te breiden overeenkomstig de 
voorwaarden die gelden in die lidstaten;

5. verzoekt de Commissie de
samenwerking met nationale
ontwikkelings- en commerciële banken 
verder te verbeteren om ervaringen te 
bundelen, optimale praktijken uit te 
wisselen, synergieën te ontwikkelen en na 
te gaan hoe EU-
financieringsprogramma's voor het mkb
kunnen worden vereenvoudigd en 
gestroomlijnd, en de bestaande 
investeringsbanken voor het mkb in staat te 
stellen hun werkzaamheden in andere 
lidstaten uit te breiden overeenkomstig de 
voorwaarden die gelden in die lidstaten

Or. en

Amendement 14
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan "business angels" te 
steunen en te zorgen voor adequate 
budgettaire ondersteuning voor dit 
financieringsmodel;

Or. en

Amendement 15
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt bij de Commissie en de 
lidstaten aan op meer informatie over EU-
initiatieven ter ondersteuning van mkb-
financiering, o.a. in het kader van het 
Cosme-programma;

Or. en

Amendement 16
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat mobilisering van 
de spaartegoeden van huishoudens een 
essentieel instrument is om investeringen 
in het mkb te stimuleren; herinnert de 
Commissie aan de noodzaak zo spoedig 
mogelijk te komen met een voorstel om 
meer kapitaal voor het mkb vrij te maken;

Or. fr

Amendement 17
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ondernemers volledige en geldige 
informatie inzake toegang tot adequate 
financiering te verstrekken, die beschikbaar 
is in alle EU-talen met nuttige referenties;

6. onderstreept het belang van betere 
toegang tot informatie voor mkb'ers; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
derhalve om ondernemers volledige en 
geldige informatie inzake toegang tot 
adequate financiering te verstrekken, die 
beschikbaar is in alle EU-talen met nuttige 
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referenties;

Or. en

Amendement 18
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ondernemers volledige en geldige 
informatie inzake toegang tot adequate 
financiering te verstrekken, die beschikbaar 
is in alle EU-talen met nuttige referenties;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ondernemers via een geïntegreerde 
Europese website volledige en geldige 
informatie inzake toegang tot adequate 
financiering te verstrekken, die beschikbaar 
is in alle EU-talen met nuttige referenties;

Or. en

Amendement 19
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan zich te beraden over de 
vraag hoe de toegang tot financiering kan 
worden verbeterd voor kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
gespecialiseerd zijn in de voorziening van 
de overheidssector met innovatieve 
werken, leveringen of diensten; dringt met 
name aan op maatregelen om de 
financieringsvoorwaarden te verbeteren 
door erop toe te zien dat durfkapitaal en 
andere relevante financieringsbronnen 
ten volle het groeipotentieel onderkennen 
van innovatiegerichte bedrijven die met 
partners uit de publieke sector 
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samenwerken bij zowel precommerciële 
aanbestedingsprojecten als in het kader 
van innovatiepartnerschappen;

Or. en

Amendement 20
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt bij de Commissie aan op 
invoering van een monitoringsysteem om 
te waarborgen dat EU-gelden en garanties 
ook de kleinste bedrijven ten goede 
komen;

Or. en

Amendement 21
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat er bij studenten en 
hun docenten meer belangstelling moet 
worden gewekt voor het 
ondernemerschap; wijst erop dat 
ondernemers in opleiding adequate 
educatieprogramma's moeten worden 
aangeboden omtrent de toegang tot 
financieringsfaciliteiten;

Or. fr

Amendement 22
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten bureaucratische 
lasten te verminderen en procedures te 
vereenvoudigen die een belemmering 
vormen voor de oprichting van nieuwe 
bedrijven en obstakels creëren voor het 
mkb met betrekking tot de instandhouding 
van hun bedrijfsactiviteiten;

7. verzoekt de lidstaten bureaucratische 
lasten te verminderen en procedures te 
vereenvoudigen die een belemmering 
vormen voor de oprichting van nieuwe 
bedrijven en obstakels creëren voor het 
mkb met betrekking tot de instandhouding 
van hun bedrijfsactiviteiten, met name in 
het licht van de mededeling van de 
Commissie van 23 november 2011 getiteld 
"Regeldruk voor het mkb verminderen –
EU-regelgeving aanpassen aan de 
behoeften van micro-ondernemingen";

Or. en

Amendement 23
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten bureaucratische 
lasten te verminderen en procedures te 
vereenvoudigen die een belemmering 
vormen voor de oprichting van nieuwe 
bedrijven en obstakels creëren voor het 
mkb met betrekking tot de instandhouding 
van hun bedrijfsactiviteiten;

7. verzoekt de lidstaten bureaucratische 
lasten te verminderen en procedures te 
vereenvoudigen die een belemmering 
vormen voor de oprichting van nieuwe 
bedrijven en obstakels creëren voor het 
mkb met betrekking tot de instandhouding 
van hun bedrijfsactiviteiten; wijst in dit 
verband met name op de noodzaak dat de 
Commissie en de lidstaten de mkb-toets 
consequent op alle relevante 
beleidsterreinen toepassen;

Or. en

Amendement 24
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie 
vereenvoudigde en minder kostbare 
voorschriften en richtsnoeren voor te 
stellen, vooral met betrekking tot 
programma's ter ondersteuning van 
kleinschalige mkb-
financieringsfaciliteiten in de vorm van 
garanties en mezzanine- of 
aandelenfinanciering;

Or. en

Amendement 25
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept de noodzaak tot 
vermindering van de formaliteiten voor 
het opstarten van een nieuw bedrijf en 
verzoekt de Commissie een onderzoek in 
te stellen naar de in de lidstaten gangbare 
optimale praktijken en grotere 
ruchtbaarheid te geven aan 
succesverhalen;

Or. en

Amendement 26
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de lidstaten op aan de 
toegang voor mkb'ers tot financiering te 
vergemakkelijken door de regels inzake de 
in te dienen gegevens te vereenvoudigen 
en de oprichting van elektronische 
databanken voor certificaten en andere 
ondersteunende documenten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 27
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst met nadruk op de noodzaak
mkb'ers te helpen investeerders aan te 
trekken om de financiering van 
investeringen in het midden- en 
kleinbedrijf te waarborgen, met name 
door ze te leren op een professionele 
manier overtuigende bedrijfsplannen op 
te stellen;

Or. en

Amendement 28
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten
met klem zich te richten op 
vereenvoudiging van het belastingstelsel 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten
om de administratieve btw-procedures 
voor mkb'ers te vereenvoudigen, zodat de 
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voor het mkb om meer steun te bieden aan 
investeringen, inclusief
grensoverschrijdende investeringen, 
alsmede aan productiviteit en groei;

lasten kunnen worden teruggedrongen, de
grensoverschrijdende handel kan worden 
vergemakkelijkt en de groei kan worden 
gestimuleerd;

Or. en

Amendement 29
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met klem zich te richten op 
vereenvoudiging van het belastingstelsel 
voor het mkb om meer steun te bieden aan 
investeringen, inclusief 
grensoverschrijdende investeringen, 
alsmede aan productiviteit en groei;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
met klem zich te richten op 
vereenvoudiging van het belastingstelsel 
voor het mkb en de nog resterende 
administratieve obstakels op te ruimen om 
meer steun te bieden aan investeringen, 
inclusief grensoverschrijdende 
investeringen, alsmede aan productiviteit 
en groei;

Or. en

Amendement 30
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan bijzondere aandacht te 
schenken aan het verschaffen van 
stimulansen voor zogenaamde "angel"-
investeerders in de vorm van een gunstige 
fiscale behandeling; roept de Commissie 
en de lidstaten er voorts toe op 
coöperatieve financieringsprogramma's te 
bevorderen waarbij ervaren 
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gepensioneerde managers en financiers 
moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 31
Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat een eerlijk en transparant 
regelgevingskader van de EU voor 
overheidsopdrachten onontbeerlijk is om 
de toegang tot overheidsopdrachten voor 
het mkb te verbeteren.

10. benadrukt dat een eerlijk en transparant 
regelgevingskader van de EU voor 
overheidsopdrachten en een 
uitgebalanceerde, transparante en niet-
discriminerende handhaving van Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten 
van diensten onontbeerlijk zijn om de 
toegang tot overheidsopdrachten voor het 
mkb te verbeteren en het metterdaad in 
staat te stellen dergelijke contracten te 
voltooien;

Or. en

Amendement 32
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt dat een eerlijk en transparant 
regelgevingskader van de EU voor 
overheidsopdrachten onontbeerlijk is om 
de toegang tot overheidsopdrachten voor 
het mkb te verbeteren.

10. benadrukt dat een eerlijk, open en 
transparant regelgevingskader van de EU 
voor overheidsopdrachten onontbeerlijk is 
om de toegang tot overheidsopdrachten 
voor het mkb te verbeteren.
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Or. en

Amendement 33
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst er voorts op dat maatregelen 
moeten worden genomen om ervoor te 
zorgen dat de vereenvoudiging van 
grensoverschrijdende activiteiten voor het 
mkb niet tegelijkertijd 
grensoverschrijdende activiteiten in fictief 
zelfstandig dienstverband, in het bijzonder 
in de bouwsector, in de hand werkt;

Or. en

Amendement 34
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is van mening dat, om te 
garanderen dat de fondsen mkb'ers 
effectief bereiken, er een 
monitoringsysteem moet worden opgezet 
om zeker te zijn dat de banken de 
beschikbare fondsen en garanties ook 
daadwerkelijk gebruiken om de 
kredietverlening aan kmo's te vergroten; 
is van mening dat dit ook de instelling kan 
impliceren van rapportagesystemen en 
van een gedragscode voor banken die 
mkb'ers leningen verstrekken;

Or. en
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