
AM\901371NL.doc PE489.401v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie internationale handel

2012/2042(INI)

11.5.2012

AMENDEMENTEN
1 - 57

Ontwerpadvies
Iuliu Winkler
(PE896099v01-00)

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's): concurrentievermogen en 
zakelijke kansen
(2012/2042(INI))



PE489.401v01-00 2/35 AM\901371NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\901371NL.doc 3/35 PE489.401v01-00

NL

Amendement 1
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's)in de EU zwaar 
getroffen zijn door de mondiale 
economische en financiële crisis;

Or. fr

Amendement 2
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen, meer dan 
grote bedrijven, profiteren van 
internationalisering omdat zij in 
aanraking komen met beste praktijken, 
overschotproducties beter kunnen 
absorberen, en een betere levering van 
inputs hebben door invoer, en dus een 
grotere concurrentiekracht bezitten;
daardoor presteren exporterende kmo's 
permanent beter dan niet-exporterende 
kmo's en leveren zij meer 
welzijnsverbetering op voor de hele 
economie en voor de consumenten;

Or. en
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Amendement 3
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst de opvatting van de hand dat 
als de kmo's van de EU worden 
afgeschermd van de internationale 
concurrentie zij sterker kunnen groeien 
en beter kunnen presteren op het 
internationale toneel; gelooft eerder in 
een positieve kmo-agenda van de EU in 
internationale onderhandelingen 
waarmee de belemmeringen op basis van 
wederkerigheid kunnen worden 
afgebouwd in het belang van de kmo's in
heel de wereld;

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Köstinger

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het voorstel om de 
strategieën van de EU en haar lidstaten 
voor dienstverlening die de 
internationalisering van kmo's ondersteunt, 
in kaart te brengen; hoopt dat dit 
langverwachte initiatief zal worden 
gevolgd door acties, om te zorgen voor een 
geharmoniseerde aanpak die in 
overeenstemming is met de beginselen van 
subsidiariteit en efficiëntie;

3. is ingenomen met het voorstel om de 
structuren en programma's van de EU en 
haar lidstaten voor dienstverlening die de 
internationalisering van kmo's ondersteunt, 
in kaart te brengen; hoopt dat dit 
langverwachte initiatief zal worden 
gevolgd door acties, om te zorgen voor een 
geharmoniseerde aanpak die in 
overeenstemming is met de beginselen van 
subsidiariteit, effectiviteit en efficiëntie;
benadrukt dat een duplicatie van reeds 
bestaande diensten of de verwezenlijking 
van nieuwe structuren die bij kmo's als 
ingewikkeld en verwarrend overkomen, 
vermeden dient te worden; dringt erop 
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aan dat de toegevoegde waarde van elk 
EU-initiatief duidelijk wordt aangetoond;

Or. en

Amendement 5
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het voorstel om de 
strategieën van de EU en haar lidstaten 
voor dienstverlening die de 
internationalisering van kmo's ondersteunt, 
in kaart te brengen; hoopt dat dit 
langverwachte initiatief zal worden 
gevolgd door acties, om te zorgen voor een 
geharmoniseerde aanpak die in 
overeenstemming is met de beginselen van 
subsidiariteit en efficiëntie;

3. is ingenomen met het voorstel om de 
strategieën van de EU en haar lidstaten 
voor dienstverlening die de 
internationalisering van kmo's ondersteunt, 
in kaart te brengen; hoopt dat dit 
langverwachte initiatief zal worden 
gevolgd door acties, om te zorgen voor een 
geharmoniseerde aanpak die in 
overeenstemming is met de beginselen van 
subsidiariteit en efficiëntie, een rationele 
verdeling van de taken over de 
overheidsactoren te bevorderen en te 
voorkomen dat nog meer administratieve 
rompslomp ontstaat;

Or. en

Amendement 6
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept ertoe op ervoor te zorgen dat de 
ondersteuning van kmo's op maat gesneden 
is, zodat deze past bij de individuele
behoeften van elk bedrijf, aangezien kmo's 
een zeer breed spectrum van profielen en 
behoeften te zien geven, die een 

4. roept ertoe op ervoor te zorgen dat de 
ondersteuning van kmo's op maat gesneden 
is, zodat deze past bij de bijzondere 
behoeften van elke bedrijfstak, aangezien 
kmo's in alle industriesectoren van de EU 
een zeer breed spectrum van profielen en 
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weerspiegeling zijn van hun respectieve 
grootte, sector en geografische locatie;

zakelijke behoeften te zien geven, die een 
weerspiegeling zijn van hun respectieve 
grootte, terrein van activiteiten en 
geografische locatie;

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Köstinger

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept ertoe op ervoor te zorgen dat de 
ondersteuning van kmo's op maat 
gesneden is, zodat deze past bij de 
individuele behoeften van elk bedrijf, 
aangezien kmo's een zeer breed spectrum 
van profielen en behoeften te zien geven, 
die een weerspiegeling zijn van hun 
respectieve grootte, sector en geografische 
locatie;

4. roept ertoe op ervoor te zorgen dat de 
ondersteuning van kmo's wordt gestuurd 
door de vraag en de behoeften van 
bedrijven, aangezien kmo's een zeer breed 
spectrum van profielen en behoeften te 
zien geven, die een weerspiegeling zijn van 
hun respectieve grootte, sector en 
geografische locatie;

Or. en

Amendement 8
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept ertoe op ervoor te zorgen dat de 
ondersteuning van kmo's op maat gesneden 
is, zodat deze past bij de individuele 
behoeften van elk bedrijf, aangezien kmo's 
een zeer breed spectrum van profielen en 
behoeften te zien geven, die een 
weerspiegeling zijn van hun respectieve 

4. roept ertoe op ervoor te zorgen dat de 
ondersteuning van kmo's op maat gesneden 
is, zodat deze past bij de individuele 
behoeften van elk bedrijf, aangezien kmo's 
een zeer breed spectrum van profielen en 
behoeften te zien geven, die een 
weerspiegeling zijn van hun respectieve 
grootte, sector en geografische locatie;
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grootte, sector en geografische locatie; verzoekt in dit kader een netwerk te 
ontwikkelen tussen kmo's en grote 
Europese ondernemingen zodat kmo's 
kunnen profiteren van hun expertise, 
export- en innovatiecapaciteit;

Or. fr

Amendement 9
Elisabeth Köstinger

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de lidstaten 
vastlegt om alle nationale procedures 
inzake beleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen;

5. onderkent dat de dienstverlening aan 
individuele bedrijven op buitenlandse 
markten onder de bevoegdheid valt van de 
lidstaten en verzoekt derhalve de 
Commissie te komen met een 
wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de lidstaten 
vastlegt om alle nationale procedures 
inzake beleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 10
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de 
lidstaten vastlegt om alle nationale 
procedures inzake beleid ter ondersteuning 

5. verzoekt de lidstaten en de Commissie
alles in het werk te stellen om het 
ondernemingsklimaat voor kmo's te 
vereenvoudigen en daarbij nauw overleg 
te plegen met de Europese verenigingen 
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van de internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen;

van kleine bedrijven, kamers van 
koophandel en industrie en andere 
belanghebbenden, ter ondersteuning van 
zowel de vermindering van de 
administratieve rompslomp als de 
internationalisering van kmo's;

Or. en

Amendement 11
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende
verbintenissen van de kant van de lidstaten 
vastlegt om alle nationale procedures 
inzake beleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen;

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een concept dat verbintenissen van de kant 
van de lidstaten vastlegt om relevante 
ondersteuningsstructuren voor kmo's in 
het leven te roepen en alle nationale 
procedures inzake beleid ter ondersteuning 
van de internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de 
lidstaten vastlegt om alle nationale 
procedures inzake beleid ter ondersteuning 
van de internationalisering van kmo's te 

5. verzoekt de Commissie te komen met 
aanbevelingen aan de lidstaten waarin 
suggesties worden gedaan voor de 
vereenvoudiging van alle nationale 
procedures inzake beleid ter ondersteuning 
van de internationalisering van kmo's te 
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vereenvoudigen; vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 13
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de lidstaten 
vastlegt om alle nationale procedures 
inzake beleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen;

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de lidstaten 
vastlegt om alle nationale procedures 
inzake beleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen en ze beter te beschermen 
tegen oneerlijke concurrentie van derde 
markten;

Or. it

Amendement 14
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de lidstaten 
vastlegt om alle nationale procedures 
inzake beleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen;

5. verzoekt de Commissie te komen met 
een wetgevingsvoorstel dat bindende 
verbintenissen van de kant van de lidstaten 
vastlegt om alle nationale procedures 
inzake beleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's te 
vereenvoudigen; is van mening dat dit 
voorstel gefrontload moet worden; erkent 
dat het vraagstuk van de vereenvoudiging 
deels kan worden aangepakt door de in de 
mededeling opgenomen regelingen en 
procedures te onderwerpen aan kmo-tests 
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en te toetsen aan het 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 15
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. meent dat een groter online 
informatieportaal en een betere 
bewustmaking van steunregelingen het 
aantal kmo's in de EU dat internationaal 
opereert vermoedelijk niet substantieel 
zullen vergroten, tenzij deze worden 
aangevuld met een strategie die gericht is 
op die kmo's die hun potentieel op dit 
gebied nog niet hebben ingezien;

6. meent dat een groter online 
informatieportaal en een betere 
bewustmaking van steunregelingen het 
aantal kmo's in de EU dat internationaal 
opereert waarschijnlijk substantieel zullen 
vergroten, zeker als deze worden 
aangevuld met een strategie die gericht is 
op die kmo's die hun potentieel op dit 
gebied nog niet hebben ingezien;

Or. fr

Amendement 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat 
op de moeilijkheden die kmo's 
ondervinden bij het vaststellen van 
zakelijke kansen in het buitenland, en dat 
het niet voorstelt om door regeringen 
geïdentificeerde kmo's suggesties te doen 
ten aanzien van internationalisering; is 
van mening dat de EU stimulansen voor 
ontwikkeling van kmo's in strategische 
sectoren op proactieve wijze dient te 
ondersteunen, in het bijzonder wanneer 

Schrappen
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het gaat om productieactiviteiten met een 
hoge toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

Or. en

Amendement 17
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat 
op de moeilijkheden die kmo's 
ondervinden bij het vaststellen van
zakelijke kansen in het buitenland, en dat 
het niet voorstelt om door regeringen 
geïdentificeerde kmo's suggesties te doen 
ten aanzien van internationalisering; is 
van mening dat de EU stimulansen voor 
ontwikkeling van kmo's in strategische 
sectoren op proactieve wijze dient te 
ondersteunen, in het bijzonder wanneer 
het gaat om productieactiviteiten met een 
hoge toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

7. is van mening dat de EU, ook in 
samenspraak met de lidstaten, 
stimulerende acties moet bevorderen, 
vooral ten gunste van strategische sectoren
en een meer technologisch geavanceerde 
productie, om het Europese 
concurrentievermogen te versterken;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

Or. it

Amendement 18
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 7



PE489.401v01-00 12/35 AM\901371NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op 
de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vaststellen van zakelijke kansen in 
het buitenland, en dat het niet voorstelt om 
door regeringen geïdentificeerde kmo's
suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 
kmo's in strategische sectoren op 
proactieve wijze dient te ondersteunen, in 
het bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

7. betreurt dat de mededeling niet 
voldoende ingaat op de moeilijkheden die 
kmo's ondervinden bij het vaststellen van 
zakelijke kansen in het buitenland; is van 
mening dat een alomvattende strategie 
met concrete suggesties voor de manier 
waarop en de middelen waarmee 
internationalisering van kmo's moet 
worden gecultiveerd, uitermate urgent is;
is van mening dat de EU stimulansen voor 
ontwikkeling van kmo's in strategische 
sectoren op proactieve wijze dient te 
bevorderen en te ondersteunen, in het 
bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën en 
om hoogwaardige banen voor Europese 
burgers; benadrukt derhalve de noodzaak 
om veelbelovende nichemarkten te 
identificeren en hun ontwikkeling aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 19
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op 
de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vinden van zakelijke kansen in het 
buitenland, en dat het niet voorstelt om 
door regeringen geïdentificeerde kmo's 
suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 
kmo's in strategische sectoren op 

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op 
de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vinden van zakelijke kansen in het 
buitenland, en dat het niet voorstelt om 
door regeringen geïdentificeerde kmo's 
suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 
kmo's in strategische sectoren op 
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proactieve wijze dient te ondersteunen, in 
het bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

proactieve wijze dient te ondersteunen, in 
het bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren en het uitwisselen van goede 
praktijken te bevorderen overeenkomstig 
het Handvest voor kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. fr

Amendement 20
Elisabeth Köstinger

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op 
de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vaststellen van zakelijke kansen in 
het buitenland, en dat het niet voorstelt om 
door regeringen geïdentificeerde kmo's 
suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 
kmo's in strategische sectoren op 
proactieve wijze dient te ondersteunen, in 
het bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op 
de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vaststellen van zakelijke kansen in 
het buitenland, en dat het niet voorstelt om 
door regeringen geïdentificeerde kmo's 
suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 
kmo's in strategische sectoren op 
proactieve wijze dient te ondersteunen 
door reeds bestaande initiatieven van 
toegevoegde waarde te voorzien, in het 
bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

Or. en
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Amendement 21
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op 
de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vaststellen van zakelijke kansen in 
het buitenland, en dat het niet voorstelt om 
door regeringen geïdentificeerde kmo's 
suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 
kmo's in strategische sectoren op 
proactieve wijze dient te ondersteunen, in 
het bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat op 
de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vaststellen van zakelijke kansen in 
het buitenland, en dat het niet voorstelt om 
kmo's suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 
kmo's in strategische sectoren op 
proactieve wijze dient te ondersteunen, in 
het bijzonder wanneer het gaat om
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

Or. en

Amendement 22
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. betreurt dat de mededeling niet ingaat
op de moeilijkheden die kmo's ondervinden 
bij het vaststellen van zakelijke kansen in 
het buitenland, en dat het niet voorstelt om
door regeringen geïdentificeerde kmo's 
suggesties te doen ten aanzien van 
internationalisering; is van mening dat de 
EU stimulansen voor ontwikkeling van 

7. is van mening dat in de mededeling 
weliswaar een poging wordt gedaan om in 
te gaan op de moeilijkheden die kmo's 
ondervinden bij het vaststellen van 
zakelijke kansen in het buitenland, maar 
onvoldoende uit de verf komt dat het 
geven van voorlichting aan door 
regeringen geïdentificeerde kmo's en het 
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kmo's in strategische sectoren op 
proactieve wijze dient te ondersteunen, in 
het bijzonder wanneer het gaat om 
productieactiviteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren;

doen van suggesties ten aanzien van 
internationalisering een mogelijk pad van 
overheidsoptreden is, dat onder de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
kan vallen; is van mening dat de EU 
stimulansen voor ontwikkeling van kmo's 
in strategische sectoren op proactieve wijze 
dient te ondersteunen, in het bijzonder 
wanneer het gaat om productieactiviteiten 
met een hoge toegevoegde waarde, die een 
concurrerende voorsprong hebben ten 
opzichte van opkomende economieën;
benadrukt derhalve de noodzaak om 
veelbelovende nichemarkten te 
identificeren, iets waarmee in andere 
beleidsdocumenten van de EU reeds een 
begin is gemaakt, zoals het verslag van de 
groep op hoog niveau inzake 
sleuteltechnologieën;

Or. en

Amendement 23
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan om 
enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal 
niveau, die opereren in samenwerking met 
bedrijven, te omarmen, zodat kmo's in hun 
eigen taal en voor direct gebruik informatie 
kunnen ontvangen met betrekking tot 
exportkansen, belemmeringen en 
concurrenten op markten in derde landen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan om een 
enkelvoudig netwerk van exporthelpdesks 
op lokaal niveau, die opereren in 
samenwerking met bedrijven, kamers van 
koophandel, universiteiten en andere 
betrokken actoren, te omarmen, zodat 
kmo's één enkele gemakkelijk te 
identificeren gesprekspartner hebben en
in hun eigen taal en voor direct gebruik 
raad op maat en economische analyses 
van buitenlandse markten, informatie met 
betrekking tot exportkansen, 
handelsbelemmeringen en concurrenten 
op markten in derde landen, kunnen 
ontvangen;
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Or. it

Amendement 24
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan om 
enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal 
niveau, die opereren in samenwerking met 
bedrijven, te omarmen, zodat kmo's in hun 
eigen taal en voor direct gebruik informatie 
kunnen ontvangen met betrekking tot 
exportkansen, belemmeringen en 
concurrenten op markten in derde landen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan om 
enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal 
niveau, die opereren in samenwerking met 
bedrijven, te omarmen, zodat kmo's in hun 
eigen taal en voor direct gebruik informatie 
kunnen ontvangen met betrekking tot 
exportkansen, bestaande (zowel tarifaire 
als non-tarifaire) handelsbelemmeringen, 
bescherming van investeringen en de 
vigerende regels inzake 
geschillenbeslechting en concurrenten op 
markten in derde landen;

Or. en

Amendement 25
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan om 
enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal 
niveau, die opereren in samenwerking met 
bedrijven te omarmen, zodat kmo's in hun
eigen taal en voor direct gebruik informatie 
kunnen ontvangen met betrekking tot 
exportkansen, belemmeringen en 
concurrenten op markten in derde landen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan om 
enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal 
niveau, die opereren in samenwerking met 
bedrijven en hun vertegenwoordigende 
organen (kamers van koophandel, 
bedrijvenverenigingen enz.), te omarmen, 
zodat kmo's in hun eigen taal en voor direct 
gebruik informatie kunnen ontvangen met 
betrekking tot exportkansen, 
administratieve handelingen,
belemmeringen en concurrenten op 
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markten in derde landen;

Or. fr

Amendement 26
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan om 
enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal 
niveau, die opereren in samenwerking met 
bedrijven, te omarmen, zodat kmo's in hun 
eigen taal en voor direct gebruik informatie 
kunnen ontvangen met betrekking tot 
exportkansen, belemmeringen en 
concurrenten op markten in derde landen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan om 
enkelvoudige exporthelpdesks op lokaal en 
regionaal niveau, die opereren in 
samenwerking met bedrijven, te omarmen, 
zodat kmo's in hun eigen taal en voor direct 
gebruik informatie kunnen ontvangen met 
betrekking tot assistentie, exportkansen, 
belemmeringen en concurrenten op 
markten in derde landen;

Or. en

Amendement 27
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. beveelt aan om meer informatie te 
richten op kleine en micro-ondernemingen, 
aangezien dit de kmo-groepering is die 
zich het minst bewust is van haar 
exportpotentieel en van de voordelen die 
zij zou kunnen halen uit 
internationalisering;

9. beveelt aan om meer informatie te 
richten op kleine en micro-ondernemingen, 
aangezien dit de kmo-groepering is die het 
minst internationaal actief is en zich het 
minst bewust is van haar exportpotentieel 
en van de voordelen die zij zou kunnen 
halen uit internationalisering;

Or. en
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Amendement 28
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat in de mededeling de 
verschillen tussen de sectoren onderkend 
hadden moeten worden, daar de 
internationalisering van kmo's in de 
dienstensector fundamenteel anders is 
dan die van kmo's in de industriesector;
wijst erop dat veel kmo's in de 
dienstensector, waar verreweg de meeste 
kmo's worden aangetroffen, vaak geen 
kritische omvang hoeven te bereiken om 
te beginnen met exporteren en heel veel 
vruchten zouden plukken van meer open 
regels en toegang tot ICT in de 
doellanden, terwijl de kmo's in de 
industriesector meer baat hebben bij 
betere voorwaarden voor vervoer, logistiek 
en handelsfacilitering;

Or. en

Amendement 29
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst erop dat het meeste 
overheidsbeleid ter ondersteuning van de 
internationalisering van kmo's in de EU 
gericht is op de maakindustrie, en beveelt 
derhalve aan dit beleid om te buigen om 
rekening te kunnen houden met de anders 
geaarde behoeften van kmo's in de 
dienstensector; is het er in het bijzonder 
mee eens dat de vereisten inzake 
minimumomvang met betrekking tot 
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programma's voor handelsondersteuning 
ten behoeve van kmo's worden 
heroverwogen, daar deze programma's tot 
nu toe gewoonlijk gegrondvest waren op 
het exportmodel van kmo's in de 
industriesector waar het 
internationaliseringspotentieel van een 
bedrijf afhangt van het al dan niet 
bereiken van een kritische omvang;

Or. en

Amendement 30
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. onderstreept dat instrumenten die thans 
beschikbaar zijn voor alle EU-bedrijven 
wanneer zij exporteren, zoals de databank 
markttoegang en de exporthelpdesk, dienen 
te worden aangepast om aan te sluiten op 
de behoeften van kmo's; is ingenomen met 
de opening van een speciale helpdesk voor 
kmo's voor kwesties inzake 
handelsbeschermende instrumenten (de 
HBI-helpdesk voor kmo's);

10. onderstreept dat instrumenten die thans 
beschikbaar zijn voor alle EU-bedrijven 
wanneer zij exporteren, zoals de databank 
markttoegang en de exporthelpdesk, dienen 
te worden aangepast om aan te sluiten op 
de behoeften van kmo's; is ingenomen met 
de opening van een speciale helpdesk voor 
kmo's voor kwesties inzake 
handelsbeschermende instrumenten (de 
HBI-helpdesk voor kmo's); beveelt een 
grotere samenhang aan tussen de 
verschillende structuren die Europese 
kmo's begeleiden in derde landen;

Or. fr

Amendement 31
Jan Zahradil

Ontwerpadvies
Paragraaf 11



PE489.401v01-00 20/35 AM\901371NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

11. betreurt dat de mededeling niet 
voorziet in oplossingen op EU-niveau om 
kmo's te helpen het tekort aan 
arbeidskapitaal te overwinnen, in het 
bijzonder kapitaal om de benodigde eerste 
investeringen te doen en om de export te 
gaan financieren;

11. is van mening dat er in het kader van 
heel het gemeenschappelijke 
handelsbeleid van de EU praktische en 
kosteneffectieve oplossingen moeten 
worden uitgewerkt en uitgevoerd om 
kmo's te helpen het tekort aan 
arbeidskapitaal te overwinnen, in het 
bijzonder kapitaal om de benodigde eerste 
investeringen te doen en om de export te 
gaan financieren;

Or. en

Amendement 32
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. betreurt dat de mededeling niet voorziet 
in oplossingen op EU-niveau om kmo's te 
helpen het tekort aan arbeidskapitaal te 
overwinnen, in het bijzonder kapitaal om 
de benodigde eerste investeringen te doen 
en om de export te gaan financieren;

11. betreurt dat de mededeling niet voorziet 
in oplossingen om kmo's te helpen het 
tekort aan arbeidskapitaal te overwinnen, 
in het bijzonder kapitaal om de benodigde 
eerste investeringen te doen en om de 
export te gaan financieren; hiervan zouden 
EU-oplossingen kunnen worden gemaakt 
als bij het in kaart brengen zou blijken dat 
dit noodzakelijk en haalbaar is;

Or. en

Amendement 33
Elisabeth Köstinger

Ontwerpadvies
Paragraaf 12
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Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat dienstverlening aan 
kmo's op EU-niveau noodzakelijk is op 
markten in derde landen; moedigt 
samenwerking aan tussen deskundigen in 
zowel de publieke als private sfeer, met 
inbegrip van de EU-markttoegangsteams;
is het ermee eens dat kmo's uit kleinere en 
nieuwere lidstaten in het nadeel zijn omdat 
het hen ontbreekt aan diplomatieke 
vertegenwoordiging, ervaren partners, of 
allebei op sommige markten in derde 
landen;

12. is van mening dat EU-initiatieven 
noodzakelijk zijn op markten in derde 
landen als blijkt dat er sprake is van 
toegevoegde waarde of marktfalen;
moedigt samenwerking aan tussen 
deskundigen in zowel de publieke als 
private sfeer, met inbegrip van de EU-
markttoegangsteams; is het ermee eens dat 
kmo's uit sommige kleinere en nieuwere 
lidstaten bijzondere uitdagingen het hoofd 
moeten bieden omdat het hen ontbreekt 
aan diplomatieke vertegenwoordiging, 
ervaren partners, of allebei op sommige 
markten in derde landen; benadrukt dat 
EU-initiatieven zich hoe dan ook niet 
mogen bemoeien met de concurrentie 
tussen uit verschillende lidstaten 
afkomstige individuele bedrijven op 
markten in derde landen door op 
selectieve wijze, al naar gelang de 
herkomst van het bedrijf, te voorzien in 
directe of indirecte subsidies;

Or. en

Amendement 34
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat dienstverlening aan 
kmo's op EU-niveau noodzakelijk is op 
markten in derde landen; moedigt 
samenwerking aan tussen deskundigen in 
zowel de publieke als private sfeer, met 
inbegrip van de EU-markttoegangsteams;
is het ermee eens dat kmo's uit kleinere en 
nieuwere lidstaten in het nadeel zijn omdat 
het hen ontbreekt aan diplomatieke 
vertegenwoordiging, ervaren partners, of 

12. is van mening dat dienstverlening aan 
kmo's op EU-niveau noodzakelijk is op 
markten in derde landen, maar daarnaast 
de bestaande nationale structuren 
effectief moeten worden gebruikt; moedigt 
samenwerking aan tussen deskundigen in 
zowel de publieke als private sfeer, met 
inbegrip van de EU-markttoegangsteams;
is het ermee eens dat kmo's uit kleinere en 
nieuwere lidstaten in het nadeel zijn omdat 
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allebei op sommige markten in derde 
landen;

het hen ontbreekt aan diplomatieke 
vertegenwoordiging, ervaren partners, of 
allebei op sommige markten in derde 
landen;

Or. en

Amendement 35
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. is van mening dat het netwerk van 
diensten en kansen die aan de kmo's 
worden geboden op buitenlandse markten 
die als prioritair en meer beschermd 
worden beschouwd, moet worden 
gereorganiseerd en versterkt; hoopt dat er 
bij de vertegenwoordigingen van de EU 
ad-hoc-kantoren kunnen worden 
opgericht die gespecialiseerde bijstand 
verlenen betreffende de specifieke 
kenmerken en de bestaande problemen in 
de landen in kwestie (naleven van de 
rechten op intellectuele eigendom, het 
bestaan van niet-tarifaire belemmeringen, 
lokale wettelijke voorschriften, wettelijke 
normen, certificeringen …), juridische 
bescherming geven en de totstandkoming 
bevorderen van contacten en netwerken 
tussen Europese kmo's en exportconsortia 
in derde landen;

Or. it

Amendement 36
Elisabeth Köstinger
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Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt dat internationalisering 
van kmo's een proces is, en dat met name 
kmo's in hun streven naar succes 
ondersteuningsdiensten nodig hebben, 
niet alleen op markten in derde landen 
maar ook op lokaal niveau; onderkent dat 
bijvoorbeeld op markten van derde landen 
een gemeenschappelijke EU-lobby, 
inspanningen op het gebied van 
handelsbeleid en markttoegang en 
aanvullende programma's in geval van 
marktfalen een aanzienlijke meerwaarde 
zouden kunnen geven aan dit proces;

Or. en

Amendement 37
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. beveelt aan om de kmo-centra van de 
EU uit te breiden en uit te rusten met 
gezamenlijke unieke helpdesks met een 
uniek administratief correspondent voor 
de onderneming die hen begeleidt, 
informeert over hun rechten en helpt om 
boetes te voorkomen

13. beveelt aan om de kmo-centra van de 
EU uit te breiden en uit te rusten met 
gezamenlijke unieke helpdesks met een 
uniek administratief correspondent voor 
de onderneming die hen begeleidt, 
informeert over hun rechten en helpt om 
boetes te voorkomen;

Or. fr

Amendement 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 13
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Ontwerpadvies Amendement

13. beveelt aan om de kmo-centra van de 
EU uit te breiden en uit te rusten met
gezamenlijke helpdesks die op behoeften 
zijn toegesneden, en om deze te stationeren 
in de buurt van waar kmo's daadwerkelijk 
hun handel opzetten en waar zij van
toegevoegde waarde zijn voor de helpdesks
die reeds binnen de lidstaten opereren;

13. beveelt aan om in het kader van 
nieuwe EU-initiatieven in derde landen
gezamenlijke helpdesks in te stellen die op 
de behoeften zijn toegesneden en om deze 
te stationeren in de buurt van de gebieden 
waarin de kmo's daadwerkelijk actief zijn;
dergelijke EU-initiatieven zouden 
toegevoegde waarde moeten creëren voor 
soortgelijke initiatieven van lidstaten die 
reeds in derde landen opereren en daarom 
moet nauw worden samengewerkt met de 
helpdesks van de lidstaten;

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Köstinger

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. beveelt aan om de kmo-centra van de 
EU uit te breiden en uit te rusten met 
gezamenlijke helpdesks die op behoeften 
zijn toegesneden, en om deze te 
stationeren in de buurt van waar kmo's 
daadwerkelijk hun handel opzetten en waar 
zij van toegevoegde waarde zijn voor de 
helpdesks die reeds binnen de lidstaten 
opereren;

13. beveelt aan om de bestaande kmo-
centra van de EU te evalueren om na te 
gaan of zij effectief en doeltreffend 
werken en in overeenstemming zijn met 
de leidende beginselen, alvorens nieuwe 
EU-initiatieven op touw te zetten; dringt 
erop aan dat EU-helpdesks worden 
gestationeerd in de buurt van waar kmo's 
daadwerkelijk hun handel opzetten en waar 
zij van toegevoegde waarde zijn voor de 
helpdesks die reeds binnen de lidstaten 
opereren;

Or. en

Amendement 40
Gianluca Susta
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Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; ziet de groei van 
markten van ontvangst en de hiaten in 
bestaande ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan 
dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste
kmo's in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden, zoals de 
Republiek Moldavië en landen in de 
westelijke Balkan, zoals de Republiek 
Servië, die onlangs zijn erkend als 
kandidaat-lidstaten tot de EU;

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; ziet de groei van 
markten van ontvangst en de hiaten in 
bestaande ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; duidt de 
markten van de buurlanden en van de 
kandidaat-lidstaten, in het bijzonder de 
landen in de westelijke Balkan en het 
Middellandse Zeegebied, aan als 
prioritaire markten waar kmo's een 
bijzonder belangrijke rol kunnen spelen 
in de groei en de stabiliteit van die regio's;

Or. it

Amendement 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; ziet de groei van 
markten van ontvangst en de hiaten in 
bestaande ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan 
dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste 
kmo's in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden, zoals de 
Republiek Moldavië en landen in de 
westelijke Balkan, zoals de Republiek 

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; ziet de groei van 
markten van ontvangst en de hiaten in 
bestaande ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan 
dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste 
kmo's in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden;
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Servië, die onlangs zijn erkend als 
kandidaat-lidstaten tot de EU;

Or. en

Amendement 42
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; ziet de groei van 
markten van ontvangst en de hiaten in 
bestaande ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan 
dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste 
kmo's in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden, zoals de 
Republiek Moldavië en landen in de 
westelijke Balkan, zoals de Republiek 
Servië, die onlangs zijn erkend als 
kandidaat-lidstaten tot de EU;

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; ziet de groei van 
markten van ontvangst en de hiaten in 
bestaande ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan 
dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste 
kmo's in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden, met name 
in landen die de status van kandidaat-
lidstaat van de EU hebben;

Or. en

Amendement 43
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; ziet de groei van 

14. roept op tot een duidelijker definitie 
van kmo-prioriteitsmarkten, op basis van 
de agenda van de EU-
handelsonderhandelingen; herinnert eraan 
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markten van ontvangst en de hiaten in 
bestaande ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan 
dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste 
kmo's in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden, zoals de 
Republiek Moldavië en landen in de 
westelijke Balkan, zoals de Republiek 
Servië, die onlangs zijn erkend als 
kandidaat-lidstaten tot de EU;

dat prioriteitsmarkten natuurlijk ook 
hogegroeimarkten, zoals de BRIC-landen, 
moeten omvatten, maar dat daarbij tevens 
rekening moet worden gehouden met de 
perceptie van kmo's wat betreft hun 
internationaliseringskansen in de 
ontwikkelde landen en buurregio's; ziet 
daarom de groei van markten van 
ontvangst en de hiaten in bestaande 
ondersteuningsstructuren als de 
belangrijkste criteria voor het maken van 
een lijst van prioriteitsmarkten; beveelt aan 
dat buurlanden van de EU aan de lijst 
worden toegevoegd, aangezien de meeste 
kmo's in eerste instantie exporteren naar 
handelspartners in buurlanden, zoals de 
Republiek Moldavië en landen in de 
westelijke Balkan, zoals de Republiek 
Servië, die onlangs zijn erkend als 
kandidaat-lidstaten tot de EU;

Or. en

Amendement 44
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan om 
ervoor te zorgen dat de specifieke 
behoeften en belangen van kmo's hun 
weerslag vinden in alle 
handelsonderhandelingen; schaart zich 
achter een hervorming van het 
multilaterale raamwerk dat moet zorgen 
voor het betrekken van kmo's bij de WHO 
en snellere arbitrage en beslechting van 
geschillen voor kmo's;

15. dringt er bij de Commissie op aan om 
wetgevingsinitiatieven te nemen die de 
concurrentiekracht van het Europees 
productiesysteem moeten versterken, 
waarbij de nadruk moet liggen op de 
centrale rol die de activiteit van de kmo's
hierin kunnen spelen. Verzoekt de 
Commissie zelf om bij de WHO verdere 
initiatieven te nemen om de 
doeltreffendheid en de waarborg van de 
bescherming van kmo's op de 
wereldmarkten te blijven vergroten;

Or. it
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Amendement 45
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. dringt er bij de Commissie op aan om 
ervoor te zorgen dat de specifieke 
behoeften en belangen van kmo's hun 
weerslag vinden in alle 
handelsonderhandelingen; schaart zich 
achter een hervorming van het multilaterale 
raamwerk dat moet zorgen voor het 
betrekken van kmo's bij de WHO en 
snellere arbitrage en beslechting van 
geschillen voor kmo's;

15. dringt er bij de Commissie op aan om 
ervoor te zorgen dat de specifieke 
behoeften en belangen van kmo's hun 
weerslag vinden in alle 
handelsonderhandelingen; wijst erop dat 
dit ook betekent dat moet worden 
nagegaan op welke 
onderhandelingsgebieden kmo's harder 
door de problemen getroffen worden dan 
andere bedrijfscategorieën en dat tijdens 
de onderhandelingen over 
handelsovereenkomsten met derde landen 
hier de aandacht op wordt toegespitst;
schaart zich achter een hervorming van het 
multilaterale raamwerk dat moet zorgen 
voor het betrekken van kmo's bij de WHO 
en snellere arbitrage en beslechting van 
geschillen voor kmo's;

Or. en

Amendement 46
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. benadrukt dat investeren in het 
buitenland de meest uitdagende vorm van 
internationalisering is voor kmo's; beveelt 
aan dat de EU, als zij in de toekomst gaat 
onderhandelen over bilaterale 
investeringsverdragen, rekening houdt 
met de behoefte van kmo's aan meer 
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veiligheid met betrekking tot hun 
rechtstreekse buitenlandse investeringen;

Or. en

Amendement 47
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. is van mening dat een effectieve 
bescherming van kmo's tegen oneerlijke 
handelspraktijken van EU-partnerlanden 
net zo belangrijk is als het helpen van 
kmo's die willen internationaliseren;
beschouwt internationalisering en 
bescherming als twee zijden van dezelfde 
medaille, namelijk het 
globaliseringsproces;

Or. en

Amendement 48
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 ter. Beschouwt betere, goedkopere en 
snellere toegang van kmo's tot 
antidumpingprocedures als een factor van 
doorslaggevend belang voor een 
effectievere bescherming van kmo's tegen 
oneerlijke handelspraktijken van 
handelspartners; verzoekt de Commissie 
om hiermee naar behoren rekening te 
houden bij de hervorming van de 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU;
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Or. en

Amendement 49
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. roept op tot concrete initiatieven van de 
kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van 
kmo's in derde landen te verbeteren, zoals 
is bereikt met de IPR-helpdesk voor kmo's 
in China;

16. betreurt het tekort aan middelen dat 
Europese kmo's tot hun beschikking 
hebben om doeltreffend op te treden tegen 
inbreuken op intellectuele 
eigendomsrechten (IER); roept op tot 
concrete initiatieven van de kant van de EU 
om de bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten (IER) van kmo's in 
derde landen te verbeteren, zoals is bereikt 
met de IPR-helpdesk voor kmo's in China;
wenst dat grote opkomende economische 
machten doorgaan met het omzetten in 
hun nationale recht van het 
internationale geldende recht op het 
gebied van bescherming van IER, en meer 
in het bijzonder het bestrijden van 
namaak en piraterij; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om versterking 
van de douanesamenwerking in de EU en 
met derde landen op het gebied van 
inbeslagneming van namaakgoederen en 
de vereenvoudiging van 
douaneprocedures;

Or. fr

Amendement 50
Gianluca Susta

Ontwerpadvies
Paragraaf 16
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Ontwerpadvies Amendement

16. roept op tot concrete initiatieven van de 
kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van 
kmo's in derde landen te verbeteren, zoals 
is bereikt met de IPR-helpdesk voor kmo's 
in China;

16. roept op tot concrete initiatieven van de 
kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van 
kmo's in derde landen te verbeteren, zoals 
is bereikt met de IPR-helpdesk voor kmo's 
in China en dringt er bij de Commissie op 
aan om ook gelijkwaardige instrumenten 
te creëren in andere prioritaire markten;

Or. it

Amendement 51
Elisabeth Köstinger

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. roept op tot concrete initiatieven van de 
kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van 
kmo's in derde landen te verbeteren, zoals 
is bereikt met de IPR-helpdesk voor kmo's 
in China;

16. roept op tot concrete initiatieven van de 
kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van 
kmo's in derde landen te verbeteren; de 
IPR-helpdesk voor kmo's in China zou 
derhalve als model kunnen functioneren 
mits deze via een evaluatieproces naar 
behoren wordt geoptimaliseerd;

Or. en

Amendement 52
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. roept op tot concrete initiatieven van de 
kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van 

16. roept op tot concrete initiatieven van de 
kant van de EU om de bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten (IER) van 
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kmo's in derde landen te verbeteren, zoals 
is bereikt met de IPR-helpdesk voor kmo's 
in China;

kmo's in derde landen te verbeteren, zoals 
is bereikt met de IPR-helpdesk voor kmo's 
in China en waarbij nu een en ander bij 
wijze van proeftest wordt uitgebreid tot 
een selectie van ASEAN- en Zuid-
Amerikaanse landen;

Or. en

Amendement 53
Marielle de Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. verwacht dat de Commissie initiatief 
neemt om ervoor te zorgen dat kmo's in de 
EU toegang hebben tot publieke 
aanbestedingen op markten in derde 
landen, op gelijke voet met andere 
bedrijven;

17. verwacht dat de Commissie initiatief 
neemt om ervoor te zorgen dat kmo's in de 
EU toegang hebben tot publieke 
aanbestedingen op markten in derde 
landen, op gelijke voet met andere 
bedrijven; verzoekt dat de EU een 
ambitieus gemeenschappelijk industrieel 
beleid ontwikkeld dat gebaseerd is op het 
bevorderen van onderzoek en innovatie, 
dat profiteert van vernieuwende 
financieringsvormen als project bonds en 
die de ontwikkeling van kmo's 
ondersteunt, met name door toegang tot 
publieke aanbestedingen, om hun 
concurrentiekracht tegenover grote 
nieuwe spelers in de industrie en de 
onderzoekssector te behouden; roept de 
EU ertoe op de Europese productie te 
valoriseren door de consument 
kwalitatief betere informatie te 
verstrekken, met name door vaststelling 
van de verordening 
"oorsprongsvermelding" over de 
vermelding van het land van oorsprong 
van de in de EU geïmporteerde 
producten;

Or. fr
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Amendement 54
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. verwacht dat de Commissie initiatief 
neemt om ervoor te zorgen dat kmo's in de 
EU toegang hebben tot publieke 
aanbestedingen op markten in derde 
landen, op gelijke voet met andere 
bedrijven;

17. verwacht dat de Commissie initiatief 
neemt om ervoor te zorgen dat kmo's in de 
EU toegang hebben tot publieke 
aanbestedingen op markten in derde 
landen, op gelijke voet met andere 
bedrijven; hoopt dat het onlangs 
gepubliceerd voorstel voor een 
verordening betreffende de EU-markt 
voor overheidsopdrachten zal zorgen voor 
meer wederkerigheid in openheid, hetgeen 
de EU-kmo's ten goede zou komen;

Or. en

Amendement 55
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. herinnert eraan dat internationale 
samenwerking op het gebied van 
regelgeving en normen de 
internationalisering van kmo's sterk ten 
goede komt omdat een deel van de 
aanloopkosten die deze bedrijven moeten 
maken om goederen of diensten op 
markten van derde landen te verkopen, 
komt te vervallen;

Or. en
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Amendement 56
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. is van mening dat met name op 
subnationaal niveau het plaatsen van 
overheidsopdrachten een effectief 
instrument van overheidsbeleid is om de 
technische innovatiecapaciteit van kmo's 
op nationaal niveau te ondersteunen en 
om deze kmo's te helpen te groeien tot het 
niveau dat noodzakelijk is om te gaan 
internationaliseren; verzoekt de 
Commissie om de bestaande 
drempelwaarden en 
duurzaamheidscriteria bij de herziening 
van de EU-wetgeving inzake 
overheidsopdrachten te handhaven;

Or. en

Amendement 57
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. is ingenomen met de initiatieven om 
contacten binnen het bedrijfsleven, 
voorzien in bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten, te bevorderen;
herinnert eraan dat de uitdagingen om 
potentiële klanten overzee te vinden en 
contact met hen op te nemen, en om 
betrouwbare toeleveringsketens op te 
zetten, grote obstakels vormen voor kmo's 
die zich op exportmarkten willen begeven

18. is ingenomen met de initiatieven om 
contacten binnen het bedrijfsleven, 
voorzien in bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten, te bevorderen;
herinnert eraan dat de uitdagingen om 
potentiële klanten overzee te vinden en 
contact met hen op te nemen, en om 
betrouwbare toeleveringsketens op te 
zetten, grote obstakels vormen voor kmo's 
die zich op exportmarkten willen begeven 
en dat met name kleine en microbedrijven 
gebruik moeten maken van intermediairs 
om goederen in het buitenland te kunnen 
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verkopen.

Or. en


