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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur verwelkomt het door de Commissie voorgestelde COSME-programma voor de 
periode 2014-2020 dat is gericht op versterking van het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van ondernemingen in de Unie en daarnaast is bedoeld om de 
tenuitvoerlegging te bevorderen van de Europa 2020-strategie en bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de doelstelling voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De 
rapporteur is van mening dat het COSME-programma inderdaad moet zijn gericht op de 
bevordering van het concurrentievermogen en de groei van EU-ondernemingen, met name 
van kmo´s. Het moet er tevens naar streven financiering beter toegankelijk te maken en 
ondernemerschap te bevorderen, onder meer voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en 
vrouwen. Verbetering van de toegang tot markten, met name binnen de Unie, maar ook 
wereldwijd, is eveneens een belangrijke doelstelling.

De rapporteur is van mening dat zelfstandig ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling 
belangrijke bronnen zijn voor groei en het scheppen van werkgelegenheid op EU-niveau. 
Daarom dienen de omstandigheden voor ondernemers, met name voor kmo´s, en voor burgers 
die een bedrijf willen opzetten, te worden verbeterd. Bij de opstelling van dit advies heeft de 
rapporteur zich gericht op een aantal belangrijke gebieden die aan deze doelstelling kunnen 
bijdragen:

 bevordering van de implementatie van nieuwe competitieve bedrijfsmodellen en de 
samenwerking van kmo´s binnen nieuwe waardeketens en op nieuwe markten; 

 verbetering van de toegang van kmo´s tot financiering gedurende de groei- en 
opstartfase; 

 vermindering en vereenvoudiging van tijdrovende belemmeringen voor kmo´s;

 verbetering van de promotie onder kmo´s van de COSME-programma´s en -fondsen, 
alsook van de financiële mogelijkheden die zij kunnen benutten; 

 financiering van het Enterprise Europe Network teneinde EU-programma´s te 
selecteren die het concurrentievermogen en de groei van ondernemingen op de interne 
markt kunnen verbeteren; 

 ondersteuning van kmo´s door advies en informatie te verstrekken over kwesties als 
belemmeringen voor de toegang tot de markt, ondernemingskansen, normen en 
intellectuele-eigendomsrechten in prioritaire derde landen; 

 bevordering van informatievoorziening met betrekking tot digitale diensten;

 de opzet van een toezichtsysteem om te waarborgen dat de banken de fondsen en 
garanties gebruiken om meer leningen aan kmo´s te verstrekken.

De rapporteur is van mening dat de maatregelen van de Europese Unie de reeds door de 
lidstaten genomen maatregelen niet mogen overlappen. Om die reden ziet de rapporteur 
halsreikend uit naar de resultaten van de inventarisatie die op dit moment door de Commissie 
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wordt uitgevoerd. Het is essentieel dat het COSME-programma toegevoegde waarde 
genereert en dat de voor dit programma uitgetrokken middelen worden besteed aan groei 
creërende maatregelen. 

Wat steunmaatregelen en vereenvoudiging betreft, wijst de rapporteur nadrukkelijk op de 
waarde van slimme regulering, met inbegrip van zogeheten "fitheidscontroles" met betrekking 
tot bestaande wetgeving en effectbeoordelingen van Uniemaatregelen die van bijzonder 
belang zijn voor het concurrentievermogen en de groei van ondernemingen. Om het 
bedrijfsleven te ontlasten en om groei waar nodig te stimuleren, dient wetgeving te worden 
vereenvoudigd en moeten de lasten voor kmo´s in toekomstige wetgeving tot een minimum 
worden beperkt. 

De rapporteur deelt het standpunt van de Commissie dat micro-ondernemingen van de EU-
wetgeving moeten worden uitgezonderd, tenzij er een goede reden is om dit niet te doen. De 
bevordering van het gebruik van de kmo-toets en de concurrentiebestendigheidstoetsen, die 
eveneens door de lidstaten zouden moeten worden uitgevoerd, is essentieel om de lasten te 
verminderen.

De rapporteur zet vraagtekens bij het feit dat de toerismesector van de wetgeving wordt 
uitgezonderd, terwijl dit niet geldt voor andere sectoren zoals overheidsopdrachten en de 
dienstensector die van essentieel belang zijn voor groei. De rapporteur is van mening dat het 
noodzakelijk is om het COSME-programma te evalueren, waarbij onder andere gekeken moet 
worden naar de effecten op werkgelegenheid en groei, teneinde na te gaan in welke mate de 
doelstellingen van het programma zijn verwezenlijkt.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om zeker te zijn dat ondernemingen 
een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van economische groei in 
Europa, heeft de Commissie in oktober 
2010 een mededeling goedgekeurd met de 
titel “Een geïntegreerd industriebeleid in 
een tijd van mondialisering: 
concurrentievermogen en duurzaamheid 
centraal stellen” die de Europese Raad in 

(2) Om zeker te zijn dat ondernemingen 
een centrale rol spelen bij de 
verwezenlijking van economische groei in 
Europa, hetgeen een topprioriteit is, heeft 
de Commissie in oktober 2010 een 
mededeling goedgekeurd met de titel “Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van 
mondialisering: concurrentievermogen en 
duurzaamheid centraal stellen” die de 
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de conclusies van december 2010 heeft 
bekrachtigd. Dit is een 
vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-
strategie. De mededeling tekent een 
strategie uit om meer groei en banen te 
creëren door in Europa een sterke, diverse 
en concurrerende industriële basis te 
behouden en te ondersteunen, vooral door 
de raamvoorwaarden voor ondernemingen 
te verbeteren en door diverse aspecten van 
de eengemaakte markt, waaronder 
bedrijfsgerelateerde diensten, te versterken.

Europese Raad in de conclusies van 
december 2010 heeft bekrachtigd. Dit is 
een vlaggenschipinitiatief van de Europa 
2020-strategie. De mededeling tekent een 
strategie uit om meer groei en banen te 
creëren door in Europa een sterke, diverse 
en concurrerende industriële basis te 
behouden en te ondersteunen, vooral door 
de raamvoorwaarden voor ondernemingen 
te verbeteren en door diverse aspecten van 
de eengemaakte markt, waaronder 
bedrijfsgerelateerde diensten, te versterken.

Or. en

Amendement 2
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. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van specifieke 
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
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Amendement 3
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 
financiering met EU-middelen vermijden.

(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 en programma´s van de Unie 
moeten coherent en consistent zijn met en
een aanvulling vormen 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 4
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

(13) Het Enterprise Europe Network moet
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s blijven bewijzen door passende 
Unieprogramma´s voor
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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.

bedrijfsondersteuning te selecteren om
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 van de Unie en 
intellectuele eigendom en over
programma´s van de Unie ter bevordering 
van 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.

Or. en

Amendement 5
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 

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo’s, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren door de 
wetgevingslast te verminderen. 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 



PE488.046v01-00 8/22 PA\900937NL.doc

NL

Europese schaal uit te wisselen. ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen. Digitale 
diensten kunnen op dit terrein bijzonder 
kosteneffectief zijn.

Or. en

Amendement 6
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 
maatregelen die de coherentie en 
consistentie versterken, zoals 
benchmarking en uitwisseling van beste 
praktijken, leveren een grote Europese 
toegevoegde waarde op.

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

Or. en

Amendement 7
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.

(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. In het 
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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.

Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden de 
ondersteuningsbevoegdheden van de Unie 
op dit terrein uiteengezet. Ondernemingen 
in deze sector leveren een aanzienlijke 
bijdrage aan het bruto binnenlands product
(bbp) en de schepping van nieuwe banen in
de Unie en hebben een groot potentieel 
voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector, zoals het merendeel van alle 
bedrijfssectoren, voornamelijk uit kmo’s 
bestaat.

Or. en

Amendement 8
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; hoe de toegang 
tot financiering kan worden 
vereenvoudigd, hoe transparantie kan 
worden vergroot, verschillende soorten 
uitvoeringsmaatregelen en de regelingen 
voor monitoring en evaluatie en voor de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a
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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

Amendement 10
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
ondernemersgeest en -cultuur en 
bevordering van de oprichting en de groei 
van kmo’s.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – 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 en regelgeving voor kmo´s;

Or. en

Amendement 12
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 

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

internationalisering en de duurzaamheid 
van de ondernemingen in de Unie, met 
name van kmo´s, waaronder in de
dienstensector en met betrekking tot 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) verbetering van de toegang tot markten 
binnen de Unie en wereldwijd.

(d) verbetering van de toegang tot markten, 
met name binnen de Unie, maar ook
wereldwijd.
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Or. en

Amendement 16
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 te 
verbeteren, beste praktijken te delen 
inzake clusters van wereldklasse, zakelijke 
netwerken en raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te bevorderen;

Or. en

Amendement 17
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 

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 
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duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Or. en

Amendement 18
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 de ondernemingsgeest
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.

Or. en

Amendement 19
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 
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.

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo’s in hun start- en groeifase te 
verbeteren en om tijdrovende 
belemmeringen voor kmo´s te 
verminderen en te vereenvoudigen, en die 
een aanvulling zijn op het gebruik van 
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 
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schuldfinanciering te stimuleren.

Or. en

Amendement 20
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, financiert de 
Commissie het Enterprise Europe Network
teneinde passende Unieprogramma´s te 
selecteren die ondernemingen kunnen 
helpen hun concurrentievermogen te 
verbeteren en ondernemingskansen te 
benutten, met name op de eengemaakte 
markt, waarbij overlapping met de 
inspanningen van de lidstaten moet 
worden voorkomen.

Or. en

Amendement 21
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
(bijvoorbeeld door middel van digitale 
diensten), bewustmaking en het wegnemen 
van bestaande belemmeringen van 
juridische en regelgevende aard.

Or. en



PA\900937NL.doc 15/22 PE488.046v01-00

NL

Amendement 22
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 kunnen in 
het kader van het programma worden 
ondersteund en advies en informatie 
ontvangen, onder meer over 
belemmeringen voor de toegang tot de 
markt, ondernemingskansen, normen en 
intellectuele-eigendomsrechten in 
prioritaire derde landen; Deze maatregelen 
vormen een aanvulling op de 
kernactiviteiten van de lidstaten ter 
bevordering van handel zonder deze te 
overlappen.

Or. en

Amendement 23
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, 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;
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Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt een jaarlijks 
toezichtverslag op waarin de doelmatigheid 
en de doeltreffendheid van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, resultaten en, zo mogelijk, de 
impact worden onderzocht. Het verslag 
bevat informatie over het bedrag van de 
klimaatgerelateerde uitgaven en over de 
impact van de steun in het kader van 
klimaatveranderingsdoelstellingen, voor 
zover de verzameling van deze informatie 
geen ongerechtvaardigde administratieve 
belasting voor kmo’s vormt.

2. De Commissie stelt een jaarlijks 
toezichtverslag op waarin de doelmatigheid 
en de doeltreffendheid van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, resultaten en de impact worden 
onderzocht, met speciale aandacht voor 
het creëren van werkgelegenheid en groei.
Het verslag bevat informatie over het 
bedrag van de klimaatgerelateerde uitgaven 
en over de impact van de steun in het kader 
van klimaatveranderingsdoelstellingen, 
voor zover de verzameling van deze 
informatie geen ongerechtvaardigde 
administratieve belasting voor kmo’s 
vormt.

Or. en

Amendement 25
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.

Or. en
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Amendement 26
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 in de opstart- en groeifase
toegankelijker te maken voor groeigerichte 
kmo’s. De financiële instrumenten 
omvatten een vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

Or. en

Amendement 27
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,
versterken

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

Or. en

Amendement 28
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
lasten en regelgeving voor kmo’s (aantal 
dagen nodig om een nieuw bedrijf te 
starten)

Or. en
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Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Algemene 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

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Activiteiten ter verbetering van het 
concurrentievermogen – Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 2017 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De feedbackbenadering met
“fitheidscontroles” zal uitgebreid worden 
naar andere beleidsvormen en zal leiden tot 
vereenvoudigingen die een positieve 
weerslag hebben op de industrie. Er zijn tot
twaalf “fitheidscontroles” gepland, met een 
betere regelgeving als doelstelling.

De feedbackbenadering met
“fitheidscontroles” zal uitgebreid worden 
naar andere beleidsvormen en zal leiden tot 
vereenvoudigingen die een positieve 
weerslag hebben op de industrie. Er zijn
ten minste twaalf “fitheidscontroles” 
gepland, met een betere regelgeving als 
doelstelling.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Ontwikkeling van een kmo-beleid –
Resultaatindicator 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken Aantal lidstaten die de kmo-test en de 
concurrentiebestendigheidstoets gebruiken

Or. en
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Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Toerisme – Resultaatindicator 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantal organisaties die het European 
Tourism Quality Label verkrijgen

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Toerisme – Resultaatindicator 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantal bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Toerisme – Laatst bekende resultaat 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot nu toe heeft geen enkele organisatie 
het European Tourism Quality Label 
aangenomen (actie wordt nog uitgewerkt)

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Toerisme – Laatst bekende resultaat 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantal toegekende European Destinations 
of Excellence: in totaal 98 (gemiddeld 20 
per jaar – in 2007: 10, in 2008: 20, in 
2009: 22, in 2010: 25, in 2011: 21) 

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Toerisme – Doelstelling op middellange termijn 
(resultaat) 2017 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50% van de evaluatieschema’s komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het 
European Tourism Quality Label

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 1 – Toerisme – Doelstelling op middellange termijn 
(resultaat) 2017 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

200 en meer bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence (tot 30 per 
jaar)

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling 2 – Ondersteuning voor ondernemerschap –
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Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 2017 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeveer 7 vereenvoudigingsmaatregelen 
per jaar

Ten minste 7 goedgekeurde
vereenvoudigingsmaatregelen per jaar

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EFG moet gericht zijn op fondsen die 
durfkapitaal en mezzaninefinanciering 
bieden, zoals achtergestelde leningen en 
participatieleningen, voor ondernemingen 
in de expansie- en groeifase, met name 
voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend werken, terwijl het 
mogelijk moet zijn te investeren in 
ondernemingen in de beginfase in 
samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI in het 
kader van Horizon 2020. In het laatste 
geval mag de investering uit het EFG 20% 
van de totale EU-investering niet 
overschrijden, behalve bij 
meerfasefondsen, waar financiering uit het 
EFG en de eigenvermogensfaciliteit voor 
RDI verhoudingsgewijs zal worden 
verstrekt, op basis van het 
investeringsbeleid van de fondsen. Het 
EFG moet buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de 
ontmanteling van een verworven 
onderneming vermijden. De Commissie 
kan beslissen de drempel van 20% te 
wijzigen in het licht van veranderende 
marktomstandigheden.

1. De EFG moet gericht zijn op fondsen die 
durfkapitaal en mezzaninefinanciering 
bieden, zoals achtergestelde leningen en 
participatieleningen, voor ondernemingen 
in de expansie- en groeifase (met inbegrip 
van innovatieve ondernemingen in de 
expansie- en groeifase), met name voor 
ondernemingen die grensoverschrijdend 
werken, terwijl het mogelijk moet zijn te 
investeren in ondernemingen in de 
beginfase in samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI in het 
kader van Horizon 2020. In het laatste 
geval mag de investering uit het EFG 20% 
van de totale EU-investering niet 
overschrijden, behalve bij 
meerfasefondsen, waar financiering uit het 
EFG en de eigenvermogensfaciliteit voor 
RDI verhoudingsgewijs zal worden 
verstrekt, op basis van het 
investeringsbeleid van de fondsen. Het 
EFG moet buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de 
ontmanteling van een verworven 
onderneming vermijden. De Commissie 
kan beslissen de drempel van 20% te 
wijzigen in het licht van veranderende 
marktomstandigheden.

Or. en
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