
AM\1008685NL.doc PE522.899v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2013/2176(INI)

6.11.2013

AMENDEMENTEN
1 - 91

Ontwerpadvies
Josefa Andrés Barea
(PE519.599v01-00)

"Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een vriendelijk klimaat voor 
ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen?"
(2013/2176(INI))

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het 
Reglement



PE522.899v01-00 2/49 AM\1008685NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1008685NL.doc 3/49 PE522.899v01-00

NL

Amendement 1
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. onderstreept de behoefte aan een betere 
integratie van het Uniebeleid ten gunste 
van kmo's met betrekking tot innovatie, 
groei, internationalisering, productiviteit, 
vermindering van de bureaucratie, de 
kwaliteit van menselijke hulpbronnen, en 
sociale verantwoordelijkheid;

A. onderstreept de behoefte aan een betere 
integratie van het Uniebeleid ten gunste 
van kmo's met betrekking tot innovatie, 
groei, internationalisering, productiviteit, 
vermindering van de bureaucratie, de 
kwaliteit van menselijke hulpbronnen, en 
sociale verantwoordelijkheid; onderstreept 
in dit verband dat ten minste 20% van de 
overheidsopdrachten moet worden 
gereserveerd voor ondernemingen, en met 
name kmo's, die op het grondgebied van 
de Europese Unie zijn gevestigd;

Or. fr

Amendement 2
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. onderstreept de behoefte aan een betere 
integratie van het Uniebeleid ten gunste 
van kmo's met betrekking tot innovatie, 
groei, internationalisering, productiviteit, 
vermindering van de bureaucratie, de 
kwaliteit van menselijke hulpbronnen, en 
sociale verantwoordelijkheid;

A. onderstreept de behoefte aan het 
beginsel "denk eerst klein" om te zorgen 
voor een beter geïnformeerd Uniebeleid
met betrekking tot innovatie, groei, 
internationalisering, productiviteit, 
vermindering van de bureaucratie, de 
kwaliteit van menselijke hulpbronnen, en 
sociale verantwoordelijkheid;

Or. en
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Amendement 3
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. onderstreept de behoefte aan een betere 
integratie van het Uniebeleid ten gunste 
van kmo's met betrekking tot innovatie, 
groei, internationalisering, productiviteit, 
vermindering van de bureaucratie, de 
kwaliteit van menselijke hulpbronnen, en 
sociale verantwoordelijkheid;

A. onderstreept de behoefte aan een betere 
integratie van het Uniebeleid ten gunste 
van kmo's met betrekking tot innovatie, 
concurrentievermogen, groei, 
internationalisering, ondernemerschap en 
het beperken van de bureaucratische 
rompslomp;

Or. en

Amendement 4
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. onderstreept de behoefte aan een betere 
integratie van het Uniebeleid ten gunste 
van kmo's met betrekking tot innovatie, 
groei, internationalisering, productiviteit, 
vermindering van de bureaucratie, de 
kwaliteit van menselijke hulpbronnen, en 
sociale verantwoordelijkheid;

A. onderstreept de behoefte aan een betere 
integratie van het Uniebeleid ten gunste 
van kmo's met betrekking tot innovatie, 
groei, internationalisering, 
hulpbronnenproductiviteit, vermindering 
van de bureaucratie, de kwaliteit van 
menselijke hulpbronnen, en sociale en 
milieuverantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 5
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\1008685NL.doc 5/49 PE522.899v01-00

NL

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. herinnert aan de mededeling van de 
Commissie "Naar een banenrijk herstel"1

waarin werd geschat dat beleid dat een 
overgang naar een groene economie 
stimuleert, bijv. beleid op het gebied van 
klimaatverandering en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en energie, 
tegen 2020 meer dan 9 miljoen banen kan 
genereren, met name in de kmo-sector; in 
het onderzoek wordt onderstreept dat de 
eco-industrie vergeleken met tal van 
andere sectoren tijdens de recessie een 
positief beeld heeft laten zien wat betreft 
het creëren van nieuwe banen en volgens 
de voorspellingen een gezonde 
ontwikkeling zal blijven doormaken; is 
van mening dat initiatieven op EU-niveau 
waarmee het werkgelegenheidspotentieel 
van groene groei kan worden benut, met 
name in kmo's, dienen te worden 
versterkt;
__________________
1 Naar een banenrijk herstel COM(2012) 
173 definitief en het begeleidende 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie: Benutting van het 
werkgelegenheidspotentieel van groene 
groei SWD(2012) 92 definitief.

Or. en

Amendement 6
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. gelooft dat het Europese 
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ondernemingsmodel zich onderscheidt 
door het debat over de sociale 
verantwoordelijkheid van ondernemingen 
en hierdoor een voorloper is op het gebied 
van sociaal rechten; vraagt dat aan dat 
concept wordt voortgewerkt en dat er bij 
de verdere ontwikkeling ervan rekening 
wordt gehouden met de verscheidenheid 
aan kmo's en hun omvang en dimensie;

Or. es

Amendement 7
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. merkt op dat de werkloosheid onder 
jonge Europeanen (15-24) een 
onhoudbare 23% heeft bereikt en meer 
dan 50% bedraagt in de lidstaten die het 
zwaarst getroffen zijn door de crisis; deze 
massale werkloosheid onder jongeren leid 
tot een enorme braindrain en ondermijnt 
onze capaciteit voor duurzame groei in de 
toekomst.

Or. en

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. benadrukt dat vrije en eerlijke 
mededinging op de interne markt 
ondersteund door gemeenschappelijke 
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maatschappelijke normen van essentieel 
belang is om groei en innovatie te 
stimuleren en zo de werkgelegenheid in de 
Unie te vergroten;

Or. en

Amendement 9
Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat meer dan 20 
miljoen kmo's in de EU goed zijn voor 
99% van alle zakelijke activiteit en een 
belangrijke drijvende kracht zijn voor 
economische groei, innovatie, 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
integratie;

Or. en

Amendement 10
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. herinnert aan het verslag over het 
concurrentievermogen van de Europese 
Commissie van 20122, waarin de positieve 
effecten van milieu-innovatie en 
hulpbronnen- en energie-efficiënte op het 
concurrentievermogen van de EU worden 
benadrukt, wat aantoont dat milieu-
innovatieve ondernemingen over het over 
het algemeen beter doen dan 
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conventionele innovatoren, met name 
wanneer het gaat om productiebedrijven; 
is daarom van mening dat milieu-
innovatie de doelstellingen van de EU-
steunprogramma's voor innovaties en 
kmo's moet ondersteunen;
__________________
2 Verslag over het Europese 
concurrentievermogen 2012. Zie: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ind
ustrial-competitiveness/monitoring-
member-
states/files/ms_comp_report_2012_en.pdf 

Or. en

Amendement 11
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. is ingenomen met het feit dat de 
sociale economie zich de afgelopen jaren 
heeft verspreid als een nieuwe manier van 
ondernemen in de Europese Unie;
verzoekt de lidstaten zich te verdiepen in 
programma's die de invoering en 
ontwikkeling van de sociale economie 
bevorderen;

Or. es

Amendement 12
Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat ondernemingen 
echter vaak problemen ondervinden om 
geld te vinden om hun onderzoek te 
financieren, nieuwe producten te 
ontwikkelen of nieuwe markten aan te 
boren;

Or. en

Amendement 13
Inese Vaidere

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat het oprichten 
van een bedrijf in Europa tussen 4 dagen 
(België) en 40 dagen (Malta) kost;
(http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURS)

Or. en

Amendement 14
Krisjānis Kariņ

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. is ingenomen met het programma voor 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (COSME) 
en het kmo-instrument waarin Horizon 
2020 voorziet; betreurt evenwel het feit dat 
de begroting voor het COSME binnen het 
meerjarig financieel kader (MFK) beperkt 

B. is ingenomen met het programma voor 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (COSME)
en het kmo-instrument waarin Horizon 
2020 voorziet; betreurt evenwel het feit dat 
de begroting voor het COSME binnen het 
meerjarig financieel kader (MFK) beperkt 
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is; is; benadrukt dat onderzoeksfinanciering 
kmo's de ontbrekende middelen verschaft 
die zij nodig hebben om nieuwe producten 
en zodoende nieuwe banen te creëren;

Or. lv

Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. is ingenomen met het programma voor 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (COSME) 
en het kmo-instrument waarin Horizon 
2020 voorziet; betreurt evenwel het feit dat 
de begroting voor het COSME binnen het 
meerjarig financieel kader (MFK) beperkt 
is;

B. is ingenomen met het programma voor 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (COSME) 
en het kmo- instrument en het "Fast Track 
to Innovation"-instrument waarin Horizon 
2020 voorziet; betreurt evenwel het feit dat 
de begroting voor het COSME binnen het 
meerjarig financieel kader (MFK) beperkt 
is;

Or. en

Amendement 16
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. is ingenomen met het programma voor 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (COSME) 
en het kmo-instrument waarin Horizon 
2020 voorziet; betreurt evenwel het feit dat 
de begroting voor het COSME binnen het 
meerjarig financieel kader (MFK) beperkt 

B. is ingenomen met het programma voor 
het concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (COSME) 
en het kmo-instrument waarin Horizon 
2020 voorziet; betreurt evenwel het feit dat 
de begroting voor het COSME en voor 
kmo's binnen Horizon 2020 binnen het 
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is; meerjarig financieel kader (MFK) beperkt 
is;

Or. en

Amendement 17
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur;

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur; verwacht dat de 
maatregelen en acties ter bevordering van 
ondernemerschap op Europees of 
nationaal niveau betrekking zullen 
hebben op alle types van 
ondernemingsmodellen, met inbegrip van 
coöperaties, ambachtelijke bedrijven, vrije 
beroepen en sociale ondernemingen;

Or. en

Amendement 18
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur;

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur; benadrukt dat deze 
vaardigheden in het bijzonder bij 
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jongeren en vrouwen moeten worden 
bevorderd;

Or. fr

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur;

C. is met name verheugd over de
specifieke maatregelen in het kader van 
COSME, die bestemd zijn om de 
raamvoorwaarden voor ondernemingen, 
en met name kmo's, te verbeteren om de 
toegang tot financiering en tot de markten 
te bevorderen en om ondernemerschap en 
een ondernemerscultuur te bevorderen;

Or. en

Amendement 20
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur;

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur; onderstreept dat voor 
de bevordering van de ontwikkeling van 
ondernemerschap in Europa een stabiele 
en duidelijke regelgeving is vereist;

Or. fr
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Amendement 21
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur;

C. is met name verheugd over de 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 van 
het COSME-voorstel die zijn opgesteld ter 
bevordering van ondernemerschap en een 
ondernemerscultuur, en dat reeds op jonge 
leeftijd;

Or. en

Amendement 22
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de kmo's een betere toegang tot 
de structuurfondsen krijgen, in het 
bijzonder door de voorwaarden voor 
vooraf gefinancierde projecten en voor 
medefinanciering te versoepelen, door de 
fondsen beter af te stemmen op de 
verschillende soorten kmo's en door 
steunfaciliteiten voor de financiering van 
kmo's in het leven te roepen;

Or. es

Amendement 23
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. onderstreept het belang van 
onderzoek en innovatie om het 
concurrentievermogen, de productiviteit, 
de duurzaamheid en het potentieel om 
banen te scheppen van Europese kmo's te 
vergroten en wijst op de aanzienlijke 
aandacht die binnen Horizon 2020 en 
door het EIT wordt geschonken aan de 
oprichting en ondersteuning van 
snelgroeiende innovatieve kmo's;

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. is ingenomen met het REFIT-
initiatief van de Commissie voor de 
afschaffing van bepaalde EU-wetgeving 
die heeft bewezen buitensporige lasten op 
te leveren voor Europese ondernemingen, 
en met name kmo's;

Or. en

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)



AM\1008685NL.doc 15/49 PE522.899v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

C bis. is van mening dat het Erasmus-
programma voor jonge ondernemers een 
stimulans zal zijn voor ondernemerschap 
en banencreatie;

Or. ro

Amendement 26
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. wijst op het belang van kmo's, niet 
alleen bij het creëren, maar ook bij het in 
stand houden van werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 27
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. verzoekt om een betere coördinatie 
van de financieringsmechanismen van de 
EU, zoals de structuurfondsen, het 
EFRO, Horizon 2020 en EIB-
investeringen, met name wat de 
financiering van innovatieve kmo's 
betreft, en verzoekt om te onderzoeken 
welke belemmeringen momenteel banken 
in verschillende lidstaten momenteel 
beletten om middelen en leninggaranties 
over te dragen aan kmo's en de reële 
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economie;

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om nauwgezetter te werk te gaan 
bij het beoordelen van de effecten van 
toekomstige en bestaande regelgeving op 
kmo's en het concurrentievermogen in het 
algemeen;

Or. en

Amendement 29
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. verzoekt om de EU-
mobiliteitsprogramma's voor 
ondernemers, zoals Erasmus voor jonge 
ondernemers, te ondersteunen en om 
ondernemerschapsonderwijs op te nemen 
in de nationale leerplannen via de 
uitwisseling van beste praktijken;

Or. en

Amendement 30
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. is van mening dat maatregelen van 
openbare orde een belangrijke rol spelen 
bij het ondersteunen en bevorderen van de 
verrichting van verschillende 
ondersteunende diensten voor kmo's (bijv. 
starterscentra, bureaus voor 
technologieoverdracht, coaching, 
begeleiding, enz.); is van oordeel dat 
netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken een belangrijke rol spelen in dit 
verband;

D. is van mening dat niet-materiële en 
niet-financiële steun, zoals toegang tot 
kennis en informatie, financieel 
onderricht en bedrijfsnetwerken, van 
essentieel belang is voor nieuwe 
ondernemers en kmo's om hun 
onderneming te ontwikkelen; is van 
mening dat maatregelen van openbare orde 
een belangrijke rol spelen bij het 
ondersteunen en bevorderen van de 
verrichting van verschillende 
ondersteunende diensten voor kmo's (bijv. 
starterscentra, bureaus voor 
technologieoverdracht, coaching, 
begeleidingsregelingen, enz.); is van 
oordeel dat netwerken en de uitwisseling 
van beste praktijken een belangrijke rol 
spelen in dit verband;

Or. en

Amendement 31
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. is van mening dat maatregelen van 
openbare orde een belangrijke rol spelen 
bij het ondersteunen en bevorderen van de 
verrichting van verschillende 
ondersteunende diensten voor kmo's (bijv. 
starterscentra, bureaus voor 
technologieoverdracht, coaching, 
begeleiding, enz.); is van oordeel dat 
netwerken en de uitwisseling van beste 

D. is van mening dat maatregelen van 
openbare orde een belangrijke rol spelen 
bij het ondersteunen en bevorderen van de 
verrichting van verschillende 
ondersteunende diensten voor kmo's (bijv. 
starterscentra, bureaus voor 
technologieoverdracht, coaching, 
begeleiding, enz.); is van oordeel dat 
netwerken en de uitwisseling van beste 
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praktijken een belangrijke rol spelen in dit 
verband;

praktijken een belangrijke rol spelen in dit 
verband; teneinde de interne markt en de 
handel tussen kleine ondernemingen 
onderling te stimuleren is het van 
uitzonderlijk belang dat 
beroepskwalificaties worden erkend en 
dat verschillende regelgevingskaders 
naast elkaar kunnen functioneren en op 
elkaar afgestemd zijn;

Or. sv

Amendement 32
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. is van mening dat maatregelen van 
openbare orde een belangrijke rol spelen 
bij het ondersteunen en bevorderen van de 
verrichting van verschillende 
ondersteunende diensten voor kmo's (bijv. 
starterscentra, bureaus voor 
technologieoverdracht, coaching, 
begeleiding, enz.); is van oordeel dat 
netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken een belangrijke rol spelen in dit 
verband;

D. is van mening dat maatregelen van 
openbare orde een belangrijke rol spelen 
bij het mogelijk maken van de verrichting 
van en het vergemakkelijken van de 
toegang tot verschillende ondersteunende 
diensten voor kmo's (bijv. betaalbare 
leningen, informatie- en adviesdiensten 
over openbare initiatieven en wetgeving, 
bedrijfsnetwerken en starterscentra, 
clusters, bureaus voor 
technologieoverdracht, coaching- en 
begeleidingsdiensten, enz.); is van oordeel 
dat netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken een belangrijke rol spelen in dit 
verband;

Or. en

Amendement 33
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. is van mening dat maatregelen van 
openbare orde een belangrijke rol spelen 
bij het ondersteunen en bevorderen van de 
verrichting van verschillende 
ondersteunende diensten voor kmo's (bijv. 
starterscentra, bureaus voor 
technologieoverdracht, coaching, 
begeleiding, enz.); is van oordeel dat 
netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken een belangrijke rol spelen in dit 
verband;

D. is van mening dat maatregelen van 
openbare orde een belangrijke rol spelen 
bij het ondersteunen en bevorderen van de 
verrichting van verschillende 
ondersteunende diensten voor kmo's (bijv. 
starterscentra en business accelerators, 
bureaus voor technologieoverdracht, 
coaching, begeleiding, enz.); is van oordeel 
dat netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken een belangrijke rol spelen in dit 
verband;

Or. en

Amendement 34
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. merkt op dat de jonge 
ondernemingen die na de opstartfase snel 
en sterk internationaal actief worden een 
veelbelovende bijdrage aan de economie 
leveren omdat zij zorgen voor innovatie en 
de innovatie van andere ondernemingen, 
de deelname aan internationale 
toeleveringsketens en de creatie van 
duurzame en kwaliteitsvolle banen 
bevorderen; wijst er echter op dat die 
ondernemingen tijdens de opstartfase aan 
aanzienlijke uitdagingen het hoofd 
moeten bieden en slechts over beperkt 
kapitaal beschikken, en dat goedkope, 
eenvoudige en snelle opstartprocedures 
voor hen dan ook gunstig zouden zijn;

Or. es
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Amendement 35
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. wijst op het belang van de 
zogenaamde starterscentra, die de jonge 
ondernemers "integraal" ondersteunen, 
hen de kans geven hun ideeën uit te testen 
en zich met de ondernemingsstructuren 
vertrouwd te maken en hen helpen met 
mogelijke vennoten, klanten en 
investeerders in contact te komen;
benadrukt dat die begeleiding niet alleen 
noodzakelijk is in de beginfase, maar ook 
voortdurend tijdens de kritieke jaren na 
de opstartfase;

Or. es

Amendement 36
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quater. meent dat kmo's een aanzienlijk 
innovatiepotentieel hebben binnen de 
Europese economie en dat ze een cruciale 
rol vervullen in het verschaffen van 
kansen op werk; betreurt dat in veel 
lidstaten de kmo's van het onderzoeks-, 
innovatie- en ontwikkelingsbeleid worden 
uitgesloten en vraagt om een drastische 
verandering op dat gebied;

Or. es
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Amendement 37
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. wijst erop dat vele lidstaten geen 
regelgevende ondersteuning bieden aan 
jonge en innovatieve bedrijven en
benadrukt dat de fragmentatie van de 
verschillende Europese, nationale,
regionale en plaatselijke beleidslijnen en 
instrumenten op het gebied van kmo's moet
worden verminderd;

E. wijst erop dat vele lidstaten geen 
ondersteuning en/of geen toereikend 
regelgevingskader bieden aan jonge en 
innovatieve bedrijven; benadrukt dat de 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen en instrumenten op 
het gebied van kmo's beter moeten worden 
gecoördineerd;

Or. en

Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. wijst erop dat vele lidstaten geen 
regelgevende ondersteuning bieden aan 
jonge en innovatieve bedrijven en 
benadrukt dat de fragmentatie van de 
verschillende Europese, nationale, 
regionale en plaatselijke beleidslijnen en 
instrumenten op het gebied van kmo's moet 
worden verminderd;

E. wijst erop dat vele lidstaten geen 
regelgevende ondersteuning bieden aan 
jonge en innovatieve bedrijven en start-ups 
en benadrukt dat de fragmentatie van de 
verschillende Europese, nationale, 
regionale en plaatselijke beleidslijnen en 
instrumenten op het gebied van kmo's moet 
worden verminderd;

Or. en

Amendement 39
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

E bis. wijst erop dat een lange 
termijnstrategie ter verbetering van de 
concurrentiekracht van een onderneming 
en ter bescherming van de tewerkstelling 
herstructureringen kan vereisen; herhaalt 
het belang van de informatievoorziening 
en raadpleging van werknemers bij de 
anticipatie en het beheer van 
herstructureringen; roept de Europese 
Commissie op om zo spoedig mogelijk, op 
basis van artikel 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en na raadpleging van de sociale 
partners, een voorstel voor een 
rechtshandeling in te dienen, 
overeenkomstig de gedetailleerde 
aanbevelingen van de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2013.

Or. nl

Amendement 40
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. herinnert eraan dat bedrijven in de 
vorm van coöperaties veel 
crisisbestendiger zijn gebleken dan veel 
traditionele bedrijven omdat zij een 
bestuursmodel hebben dat gebaseerd is op 
gezamenlijk eigendom, democratische 
controle door de leden en 
kapitaalaccumulatie; verzoekt daarom de 
Commissie om dit bedrijfsmodel met ad-
hocmaatregelen te ondersteunen, daar dit 
een alternatief kan zijn voor faillissement, 
en om bedrijven in moeilijkheden te 
redden, aangezien het ervoor zorgt dat 
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bedrijven hun wortel laten schieten in de 
lokale economie, duurzame ontwikkeling 
bevordert en delokalisatie tegengaat;

Or. en

Amendement 41
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. verwelkomt de invoering van de 
"kmo-test"; betreurt echter dat slechts 
enkele lidstaten de test in hun nationale 
besluitvormingsproces hebben 
opgenomen;

Or. es

Amendement 42
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E ter. is van mening dat oneerlijke 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten 
nadelig is voor de ontwikkeling van 
ondernemingen, aangezien kmo's in de 
belastingregelingen vaak benadeeld 
worden ten opzichte van grotere 
ondernemingen, wat hun potentiële groei 
en investeringen remt; is voorstander van 
een betere coördinatie van de stelsels voor 
de vennootschapsbelasting in de EU via 
de invoering van een geharmoniseerde 
heffingsgrondslag, die vergezeld moet 
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gaan van maatregelen om 
belastingontduiking en agressieve 
belastingplanning te bestrijden;

Or. en

Amendement 43
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten;

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten; is van 
mening dat de lidstaten beter op de 
behoeften van de arbeidsmarkt moeten 
inspelen, met name door werkplekleren en 
het leerlingstelsel te bevorderen, de 
omscholing van werknemers te stimuleren 
en mogelijkheden aan te reiken voor 
levenslang leren; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om haalbare regelingen uit 
te werken voor de overgang van het hoger 
onderwijs en beroepsopleidingen naar de 
arbeidsmarkt, met name voor jongeren die 
voor het eerst gaan werken;

Or. en

Amendement 44
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Overweging F
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Ontwerpadvies Amendement

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten;

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten; benadrukt 
dat, om het huidige tekort aan 
vaardigheden in Europa aan te pakken, 
vrouwen dringend sneller toegang moeten 
hebben tot wetenschappelijke en 
technologische opleidingen en beroepen, 
en met name op het gebied van de Nieuwe 
Informatie- en 
Communicatietechnologieën (NICT);

Or. fr

Amendement 45
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten;

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten; verzoekt om 
vanaf het secundair onderwijs 
ondernemerschapscursussen in de 
onderwijsstelsels te integreren, en om 
ondernemingszin als sleutelvaardigheid in 
de onderwijs- en opleidingsprogramma's 
op te nemen;

Or. fr
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Amendement 46
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische
wereld en de markt te dichten;

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die stimulansen op 
economisch en regelgevend gebied 
omvatten en van invloed zijn op cultuur en 
onderwijsstelsels, door middel van de 
oprichting van partnerschappen en 
uitwisselingsnetwerken tussen 
universiteiten, instellingen voor hoger 
onderwijs en bedrijven, teneinde de 
huidige kloof tussen de onderwijswereld en 
de markt te dichten en de mobiliteit van 
onderzoekers vanuit de universiteit naar 
het bedrijfsleven te vereenvoudigen;

Or. it

Amendement 47
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. verzoekt de lidstaten 
beleidsmaatregelen te blijven treffen die 
van invloed zijn op cultuur en 
onderwijsstelsels, door middel van de 
oprichting van partnerschappen tussen 
universiteiten en bedrijven, teneinde de 
huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten;

F. verzoekt de lidstaten partnerschappen 
tussen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en bedrijven te 
blijven stimuleren, teneinde de huidige 
kloof tussen de academische wereld en de 
markt te dichten, en zo innovatie te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 48
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten;

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten, 
beroepsopleidingsstelsels en bedrijven, 
teneinde de huidige kloof tussen de 
academische wereld en de markt te 
dichten;

Or. en

Amendement 49
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen universiteiten en bedrijven, teneinde 
de huidige kloof tussen de academische 
wereld en de markt te dichten;

F. verzoekt de lidstaten beleidsmaatregelen 
te blijven treffen die van invloed zijn op 
cultuur en onderwijsstelsels, door middel 
van de oprichting van partnerschappen 
tussen scholen en universiteiten en 
bedrijven, teneinde de huidige kloof tussen 
de academische wereld en de markt te 
dichten;

Or. en

Amendement 50
Josefa Andrés Barea
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Ontwerpadvies
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F bis. verzoekt de lidstaten de cultuur van 
internationalisering te bevorderen door 
voorlichting en informatie over goede 
praktijken te verstrekken en door een 
uitwisselingsplatform ter beschikking te 
stellen; verzoekt de lidstaten tevens de 
ontwikkeling van vaardigheden voor het 
ondernemerschap van een internationale 
benadering te voorzien, de transparantie 
van de voor de start-ups beschikbare 
ondersteunende instrumenten te 
bevorderen en de oprichting van 
netwerken en uitwisselingsstructuren die 
jonge ondernemers en potentiële 
investeerders en handelspartners met 
elkaar in contact brengen, te 
ondersteunen; vraagt de lidstaten tot slot 
om ook na de opstartfase operationeel
advies en steun te blijven verlenen om de 
ondernemingen te helpen de eerste 
kritieke jaren te doorstaan en om 
stimulansen voor werkgelegenheid te 
bieden;

Or. es

Amendement 51
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F bis. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om het onderwijs en vaardigheden op het 
gebied van wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde in de EU te 
bevorderen als noodzakelijke manier om 
de komende jaren tegemoet te komen aan 
de stijgende vraag van ondernemingen en 



AM\1008685NL.doc 29/49 PE522.899v01-00

NL

tegelijkertijd de innovatoren en 
ondernemers van morgen te ontwikkelen; 
onderstreept dat het noodzakelijk is om 
het dalende aantal vrouwen dat actief is in 
de wetenschap, technologie, engineering 
en wiskunde aan te pakken en de 
talentenpool van de EU verder uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 52
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F bis. Wijst op het positieve 
tewerkstellingseffect van 
beroepsonderwijsstelsels die theoretische 
scholing en praktijkervaring combineren; 
beklemtoont in die samenhang het belang 
van een nauwe samenwerking tussen de 
private en de publieke sector en de 
betrokkenheid van de sociale partners.

Or. nl

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F ter. onderstreept dat het belangrijk is 
om jonge Europeanen 
ondernemerschapsonderwijs te bieden en 
hen ondernemingsgeest bij te brengen; 
wijst in die context op de bepalende rol die 
het Europees instituut voor innovatie en 
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technologie (EIT) speelt in het bevorderen 
van een ondernemingscultuur aan de 
hand van onderwijs, opleiding en 
praktijk; merkt op dat alle kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIC's) van het 
EIT het ondernemerschap op hun 
afzonderlijke terreinen actief bevorderen 
door programma's te ontwikkelen waarin 
excellente wetenschap en innovatie 
worden gecombineerd met 
ondernemersvaardigheden en -
ervaringen, om de ondernemers van 
morgen klaar te stomen en bestaande 
ondernemingen een innovatieve en 
ondernemende mentaliteit bij te brengen;

Or. en

Amendement 54
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F quater. gelooft in het belang van het 
bevorderen van ondernemerschap door 
ouderen als manier om de oudere 
bevolking, die over aanzienlijke 
bedrijfservaring beschikt, te betrekken bij 
het innovatieproces en hen zo langer aan 
het werk te houden en onmisbare 
vaardigheden op de arbeidsmarkt te 
houden;

Or. en

Amendement 55
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Overweging G
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Ontwerpadvies Amendement

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen;

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen eenvoudiger toegang te 
krijgen tot meer financiële middelen, 
omdat jonge en innovatieve bedrijven 
hierdoor gemakkelijker toegang tot 
financiering krijgen, en om te streven naar 
de vaststelling van innovatiestimulerende 
maatregelen op nationaal niveau,
bijvoorbeeld door middel van 
belastingverrekeningsregelingen voor de 
financiering van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten;

Or. it

Amendement 56
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen;

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen; wijst op het belang van 
innovatieve, niet-bancaire 
financieringsregelingen, zoals 
crowdfunding, peer-to-peer lenen, 
microleningen en andere instrumenten, 
die start-ups en kmo's essentiële toegang 
kunnen verschaffen tot kapitaal zodat zij 
kunnen groeien en banen kunnen 
scheppen;

Or. en
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Amendement 57
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen;

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen; ondersteunt ook de initiatieven 
om ondernemers die failliet zijn gegaan 
aan te moedigen door hun een tweede 
kans te bieden en niet te ontmoedigen 
risico's te nemen;

Or. fr

Amendement 58
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen;

G. steunt de initiatieven op EU-niveau en 
in de lidstaten die het gemakkelijker 
maken voor kmo's, en met name voor 
jonge en innovatieve kmo's, om toegang te 
krijgen tot meer financiële middelen, zoals 
stimulansen voor financiële 
tussenpersonen om betaalbare leningen te 
verstrekken en te investeren in belangen;

Or. en

Amendement 59
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen;

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen; is met name ingenomen met de 
instelling van een 
eigenvermogensfaciliteit uit hoofde van 
Horizon 2020 en COSME;

Or. en

Amendement 60
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker toegang tot financiering 
krijgen;

G. steunt de initiatieven op EU-niveau om 
kmo's te helpen toegang te krijgen tot meer 
financiële middelen, omdat jonge en 
innovatieve bedrijven hierdoor 
gemakkelijker en sneller toegang tot 
financiering krijgen en de ongelijkheden 
tussen de lidstaten worden weggewerkt;

Or. en

Amendement 61
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

G bis. is van mening dat de kmo's in 
Europa zeer afhankelijk zijn van 
financiering door banken en dat ze 
hierdoor kwetsbaarder zijn; merkt op dat 
nieuwe vormen van financiering via 
innovatieve programma's en niet-bancaire 
trajecten, zoals leningen aan vakgenoten, 
microleningen en andere instrumenten, 
echte voordelen kunnen opleveren omdat 
zij kmo's de nodige middelen voor 
investeringen kunnen bezorgen om 
nieuwe banen te kunnen scheppen; meent 
dat nieuwe vormen van financiering 
gunstig kunnen zijn voor jonge en 
dynamische ondernemingen, die juist 
omdat ze zo jong zijn maar moeilijk 
toegang krijgen tot de traditionele 
financieringsbronnen; vindt het in die 
context opportuun om informatie te 
verschaffen over dergelijke niet-
traditionele financieringsmogelijkheden 
en om stimulansen te creëren voor 
investeerders; benadrukt dat die nieuwe 
financieringsvormen niet mogen worden 
beperkt tot de opstart- en de groeifase;
onderstreept dat het stimuleren van 
alternatieve kredietmarkten ook gunstig 
kan zijn voor bedrijven die 
herstructureren en in dergelijke situaties 
kan bijdragen tot positieve resultaten voor 
zowel het bedrijf als de werknemers;

Or. es

Amendement 62
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. Is verheugd dat de Europese 
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Commissie het potentieel van alternatieve 
financieringsbronnen voor de opstart en 
overname van kmo's, zoals crowdfunding 
en coöperatief ondernemen, erkent en 
mogelijkheden ter omkadering en 
ondersteuning van deze mechanismen 
onderzoekt; roept de lidstaten op om 
samen met de sociale partners en andere 
stakeholders op regionaal en lokaal 
niveau strategische sectoren geschikt voor 
projecten met alternatieve financiering te 
identificeren, in het bijzonder in regio's 
waar de conventionele economie 
onvoldoende aan specifieke economische 
en maatschappelijke noden kan 
beantwoorden.

Or. nl

Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. vindt het bijzonder belangrijk dat 
lidstaten Richtlijn 2011/7/EU betreffende 
bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties ten uitvoer leggen in 
het kader waarvan de contractuele 
betalingstermijn voor transacties tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties 
niet meer mag bedragen dan de in artikel 
4, lid 3 bepaalde termijn, tenzij in het 
contract uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen en mits een en ander 
objectief gerechtvaardigd is in het licht 
van de bijzondere aard of kenmerken van 
het contract, en in ieder geval niet meer 
dan 60 kalenderdagen;

Or. ro
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Amendement 64
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. onderstreept dat het noodzakelijk is 
om de voorschriften en bepalingen inzake 
financiële en belastingstimulansen te 
vereenvoudigen en te harmoniseren om 
business angels, zaaikapitaal- en 
durfkapitaalinvesteerders in te schakelen 
bij grensoverschrijdende financiering van 
innovatieve ondernemingen en start-ups 
en bij de oprichting van een Europese 
ruimte voor durfkapitaal; onderstreept dat 
het belangrijk is om de belastingen op 
kapitaalwinsten uit onderzoeksgerichte 
innovatieve kmo-investeringen te 
verlagen;

Or. en

Amendement 65
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
lokale districten en verenigingen van 
kmo's te steunen om lokale producties en 
de hoge kwaliteit van deze producties te 
bevorderen, onder andere door middel 
van conglomeraten van bedrijven rond 
gemeenschappelijke onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten;

Or. it
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Amendement 66
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. is van mening dat innovatie in 
kmo's een belangrijke weg is naar het 
scheppen van banen; opdat zij met succes 
kunnen deelnemen aan het 
innovatiestelsel is het van essentieel 
belang dat kmo's zelf de leiding krijgen 
over hun innovatieactiviteiten en dat de 
ondersteuning beter wordt afgestemd op 
hun werkelijke behoeften.

Or. en

Amendement 67
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. verzoekt de Commissie om 
transparante en degelijke kmo–tests uit te 
voeren bij de ontwikkeling van wetgeving
en om dringend lichtere regelingen en 
uitzonderingen voor te stellen voor een 
bredere waaier aan wetgevingsvoorstellen 
om zo de kosten voor kmo's aanzienlijk te 
beperken;

Or. en

Amendement 68
Jürgen Creutzmann
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Ontwerpadvies
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G bis. onderstreept dat ook niet-
innovatieve kmo's en gevestigde kmo's die 
nieuwe markten willen aanboren of aan 
een nieuwe eigenaar worden 
overgedragen vaak overheidssteun nodig 
hebben om de nodige financiering te 
kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 69
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G ter. is ingenomen met de oprichting van 
een kmo-instrument binnen het Horizon 
2020-programma, dat kmo's toegang biedt 
tot financiële en niet-financiële 
ondersteuning voor de uitvoering van 
innovatieve ideeën; verzoekt de 
Commissie om het instrument vanaf 2014 
op de meest kmo-vriendelijke manier in de 
praktijk te brengen, via een specifiek 
agentschap, en om een werkelijke bottom-
upbenadering mogelijk te maken voor de 
indiening van projecten en om allerlei 
soorten innovatie te ondersteunen, met 
inbegrip van niet-technologische en 
sociale innovatie.

Or. en
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Amendement 70
Josefa Andrés Barea

Ontwerpadvies
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G ter. benadrukt dat alle maatregelen 
voor de ondersteuning van kmo's ook op 
zelfstandige ondernemers van toepassing 
moeten zijn, in het bijzonder wat betreft
de verschillende soorten 
socialezekerheidsstelsels en de voordelen 
die zij verstrekken en het voorkomen van 
beroepsrisico's;

Or. es

Amendement 71
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G ter. is van mening dat er maatregelen 
moeten worden getroffen om elk van de 
tien verordeningen die het meeste lasten 
opleveren voor kmo's aanzienlijk te 
vereenvoudigen en de lasten die zij 
opleveren aanzienlijk te beperken;

Or. en

Amendement 72
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging G quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

G quater. wijst op de sterke opkomst van 
initiatieven op het gebied van 
crowdfunding in Europa en op de 
financiële en niet-financiële voordelen 
van deze wijze van financiering voor 
kmo's en ondernemers, zoals het 
verwerven van middelen voor startende 
ondernemingen, productvalidatie, 
klantenfeedback, en een stabiele en 
stevige aandeelhoudersstructuur; verzoekt 
de EC om na te gaan hoe crowdfunding 
en peer-to-peer lenen beter kunnen 
worden benut om micro-ondernemingen 
en kmo's te helpen en om de behoefte aan 
regelgeving, onderwijs en onderzoek op 
dit gebied aan te pakken;

Or. en

Amendement 73
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

G quater. beveelt aan dat ondernemingen 
met een laag risico geen schriftelijke 
risicobeoordelingen inzake veiligheid en 
gezondheid moeten bijhouden;

Or. en

Amendement 74
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging G quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

G quinquies. is ingenomen met de 
verlaging van de REACH-
registratiekosten voor kmo's, hoewel de 
kosten slechts een fractie van de totale 
nalevingskosten uitmaken; is echter 
bijzonder bezorgd dat de aanvankelijke 
kostenramingen voor REACH onderschat 
werden en dat het verschil reeds 1 miljard 
euro bedraagt en zal blijven toenemen; is 
daarom van mening dat de verdere 
tenuitvoerlegging van REACH dient te 
worden opgeschort tot de verordening 
volledig geëvalueerd is en er 
wetgevingsamendementen zijn
doorgevoerd;

Or. en

Amendement 75
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als 
platform voor sociale communicatie, de 
rol van het internet als platform waar elke 
burger een dienst of innovatief product 
aan elke burger kan aanbieden, wat banen 
en kmo's oplevert, in beginsel de kern 
uitmaakt van de digitale interne markt.

H. benadrukt dat de digitale interne markt 
van essentieel belang is voor kmo's die 
innovatieve diensten of producten 
lanceren en zo banen scheppen, en 
verzoekt om de resterende belemmeringen 
voor de grensoverschrijdende handel zo 
snel mogelijk weg te nemen;

Or. en

Amendement 76
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als 
platform voor sociale communicatie, de rol 
van het internet als platform waar elke 
burger een dienst of innovatief product aan 
elke burger kan aanbieden, wat banen en 
kmo's oplevert, in beginsel de kern 
uitmaakt van de digitale interne markt.

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als 
platform voor sociale communicatie, de rol 
van het internet als platform waar elke 
burger een dienst of innovatief product aan 
elke burger kan aanbieden, wat banen en 
kmo's oplevert, in beginsel de kern 
uitmaakt van de digitale interne markt. 
wijst op het belang van de digitale 
economie voor het scheppen van 
werkgelegenheid, met name wanneer zij 
verband houdt met sectoren waarin 
Europa het traditioneel goed doet, zoals 
de creatieve sector, cultureel erfgoed en 
toerisme.

Or. en

Amendement 77
Kent Johansson

Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als 
platform voor sociale communicatie, de rol 
van het internet als platform waar elke 
burger een dienst of innovatief product aan 
elke burger kan aanbieden, wat banen en 
kmo's oplevert, in beginsel de kern 
uitmaakt van de digitale interne markt.

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als 
platform voor sociale communicatie, de rol 
van het internet als platform waar elke 
burger een dienst of innovatief product aan 
elke burger kan aanbieden, wat banen en 
kmo's oplevert, in beginsel de kern 
uitmaakt van de digitale interne markt. 
benadrukt dat de privacy en bescherming 
van bedrijfsgegevens te allen tijde 
gewaarborgd moeten worden;

Or. sv

Amendement 78
Alejo Vidal-Quadras
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Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als 
platform voor sociale communicatie, de rol 
van het internet als platform waar elke 
burger een dienst of innovatief product aan 
elke burger kan aanbieden, wat banen en 
kmo's oplevert, in beginsel de kern 
uitmaakt van de digitale interne markt.

H. benadrukt het feit dat, naast zijn rol als 
platform voor sociale communicatie, de rol 
van het internet als platform waar elke 
burger een dienst of innovatief product aan 
elke burger kan aanbieden, en dat de 
nodige financiering helpt vergaren, wat 
banen en kmo's oplevert, in beginsel de 
kern uitmaakt van de digitale interne 
markt.

Or. en

Amendement 79
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging H – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat een buitensporige 
regeldruk voor kmo's moet worden 
vermeden; is van mening dat de 
Commissie meer moet doen om haar 
belofte van 2011 om lichtere 
regelgevingsstelsels voor te stellen voor 
kmo's na te komen;

Or. en

Amendement 80
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

H bis. benadrukt dat veiligheid en 
gezondheid op het werk en de 
bescherming van werknemers niet als 
administratieve lasten kunnen worden 
beschouwd; verzoekt de Commissie de 
administratieve lasten te verminderen, 
maar daarbij altijd de veiligheid en 
gezondheid op het werk te waarborgen, en 
verzoekt haar te overwegen of het 
noodzakelijk is ervoor te zorgen dat kmo's 
over passende kennis en middelen 
beschikken om de werkomgeving van 
werknemers adequaat te beheren, 
teneinde de onkosten veroorzaakt door 
gebrekkige veiligheid te verminderen; 
pleit er in dit verband voor dat alle 
wetgeving op het gebied van het 
arbeidsrecht of veiligheid en gezondheid 
op het werk de vorm dient aan te nemen 
van een minimumrichtlijn;

Or. en

Amendement 81
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H bis. benadrukt dat ICT-technologie 
mogelijkheden creëert om de 
productiviteit en het 
concurrentievermogen te versterken; wijst 
erop dat het potentieel van de digitale 
interne markt moet worden aangeboord 
en herinnert eraan dat de kosten voor het 
oprichten van een innovatieve ICT-start-
up de afgelopen 10 jaar met een factor 
van 100 zijn gedaald, hoofdzakelijk 
dankzij technologieën als supersnel en 
alomtegenwoordige 
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breedbandverbindingen, cloud computing, 
open-sourcesoftware, open data en 
toegang tot overheidsinformatie;

Or. en

Amendement 82
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H bis. is van mening dat de voltooiing van 
de digitale eengemaakte markt de 
ondersteuning aan en ontwikkeling van 
kmo's zal begunstigen; vindt het 
noodzakelijk dat er voldoende 
gekwalificeerd ICT-personeel beschikbaar 
is en dat het Europese publiek over de 
nodige digitale vaardigheden beschikt om 
de ICT-technologie te benutten.

Or. ro

Amendement 83
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H bis. wijst op de noodzaak de algehele 
efficiëntie van bedrijven te verbeteren 
door middel van projecten en 
instrumenten waarmee het hoofd kan 
worden geboden aan de uitdaging van de 
energieterugwinning en aldus de 
energiekosten kunnen worden 
verminderd;

Or. it



PE522.899v01-00 46/49 AM\1008685NL.doc

NL

Amendement 84
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H bis. is van mening dat micro-
ondernemingen automatische 
vrijstellingen moeten krijgen en enkel 
moeten worden opgenomen in regelgeving 
waar zij voordeel uit halen.

Or. en

Amendement 85
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H ter. is van mening dat de Commissie en 
de lidstaten regelingen dienen te 
bevorderen die de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor starters 
vergemakkelijken, met name door de 
complexiteit en de kosten van het 
opstarten van een zelfstandige activiteit te 
beperken, onder meer door de indirecte 
arbeidskosten te verlagen; spoort in die 
geest aan tot het vaststellen van een 
Europese definitie van de "zelfstandige 
ondernemer" voor activiteiten die verband 
houden met de Europese digitale 
economie;

Or. en
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Amendement 86
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H ter. wijst op de noodzaak de 
communautaire wetgeving inzake 
traceerbaarheid van producten uit te 
breiden teneinde namaak te bestrijden en 
een goed instrument voor het stimuleren 
van de groei van kmo's in het leven te 
roepen;

Or. it

Amendement 87
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H ter. benadrukt dat de fundamentele 
rechten van werknemers en de veiligheid 
en gezondheid op het werk niet in gevaar 
mogen komen door de vermindering van 
de documentatie- en 
verslagleggingsverplichtingen;

Or. en

Amendement 88
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H ter. erkent dat de richtlijn betreffende 
de arbeidstijd te onbuigzaam is ten 
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aanzien van aanwezigheidsdiensten en 
compenserende rusttijden.

Or. en

Amendement 89
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H quater. benadrukt dat e-
overheidsdiensten bijzonder gunstig zijn 
voor ondernemingen, en met name voor 
kmo's, die vaak met onoverkomelijke 
belemmeringen worden geconfronteerd 
wanneer zij over de grenzen heen actief 
zijn in de EU, aangezien ze de 
administratieve uitgaven en kosten 
verlagen, de productiviteit, de 
doeltreffendheid, het 
concurrentievermogen, de transparantie 
en de openheid verbeteren, de 
doelmatigheid van beleidsmaatregelen 
versterken en de procedures beter 
toegankelijk maken en stroomlijnen;

Or. en

Amendement 90
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H quater. is van mening dat de recente 
mededeling van de Commissie over 
gezonde EU-regelgeving (REFIT) het 
uitgangspunt moet zijn voor een 
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ambitieuzer streven om een 
concurrentiekrachtigere EU op te bouwen 
door de kosten van de regelgeving voor 
bedrijven te beperken via een 
vereenvoudiging van de initiatieven, 
geschiktheidscontroles en intrekkingen en 
schrappingen van wetgeving;

Or. en

Amendement 91
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H quinquies. is van mening dat de 
richtlijn betreffende de arbeidstijd dient te 
worden ingetrokken voor micro-
ondernemingen, kmo's en 
gezondheidswerkers met 
aanwezigheidsdiensten.

Or. en


