
AM\1009536NL.doc PE522.981v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

PE522.981v03-00

12.11.2013

AMENDEMENTEN
1 - 50

Ontwerpresolutie
Paul Rübig
(PE521.612v01-00)

"Top Ten"-overleg en de vermindering van de EU-regeldruk voor het mkb



PE522.981v03-00 2/30 AM\1009536NL.doc

NL

AM_Com_NonLegRE



AM\1009536NL.doc 3/30 PE522.981v03-00

NL

Amendement 1
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat mkb'ers onevenredig 
veel hinder ondervinden van onnodige 
administratieve en 
regelgevingsvoorschriften doordat hun 
capaciteiten beperkt zijn, en overwegende 
dat de wetgevers van de Europese Unie 
zich daarom hebben gecommitteerd aan het
"denk eerst klein"-principe;

B. overwegende dat mkb'ers hinder 
ondervinden van onnodige administratieve
voorschriften doordat hun capaciteiten 
beperkt zijn, en overwegende dat de 
wetgevers van de Europese Unie zich 
daarom hebben gecommitteerd aan het
"denk eerst klein"-principe;

Or. es

Amendement 2
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat mkb'ers onevenredig 
veel hinder ondervinden van onnodige 
administratieve en 
regelgevingsvoorschriften doordat hun 
capaciteiten beperkt zijn, en overwegende 
dat de wetgevers van de Europese Unie 
zich daarom hebben gecommitteerd aan het
"denk eerst klein"-principe;

B. overwegende dat mkb'ers onevenredig 
veel hinder ondervinden doordat hun 
capaciteiten beperkt zijn, en overwegende 
dat de wetgevers van de Europese Unie 
zich daarom hebben gecommitteerd aan het
"denk eerst klein"-principe;

Or. en

Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 20,7 miljoen mkb-
bedrijven momenteel ruim 65% van de 
werknemers in de particuliere sector in 
dienst hebben en dat mkb-bedrijven 
behoren tot de meest innoverende 
bedrijven, met de beste prestaties in 
termen van werkgelegenheidscreatie en 
economische groei;

Or. ro

Amendement 4
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat ondernemingen 
werkgelegenheid kunnen genereren, mits 
aan de juiste voorwaarden wordt voldaan, 
waaronder de beschikbaarheid van 
gekwalificeerde arbeidskrachten en een 
minimale administratieve lastendruk;

Or. es

Amendement 5
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Europese 
Commissie de afgelopen vijf jaar 5 590 
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wettelijke voorschriften heeft geschrapt en 
dat de kosten voor het bedrijfsleven 
daardoor met 27 miljard EUR zijn 
verminderd;

Or. en

Amendement 6
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de Europese 
Commissie ernaar streeft de effectiviteit 
van regelgeving en bestuur te verbeteren 
door middel van haar Refit-programma, 
van effectbeoordelingen, 
concurrentievermogenstesten, 
geschiktheidscontroles, Top Ten-overleg, 
het mkb-scorebord en de mkb-toets;

Or. en

Amendement 7
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat – zoals de 
Europese Raad ook al heeft onderstreept 
– er behoefte is aan regelgeving op 
Unieniveau om te bewerkstelligen dat de 
beleidsdoelstellingen van de EU, 
waaronder ook de goede werking van de 
interne markt, kunnen worden 
verwezenlijkt;
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Or. en

Amendement 8
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat mkb-bedrijven als 
gevolg van administratieve 
belemmeringen worden verhinderd 
optimaal gebruik te maken van de 
voordelen van de interne markt;

Or. lv

Amendement 9
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het "Top Ten"-
initiatief van de Commissie, dat onderdeel 
uitmaakt van het Refit-programma en 
neemt ter kennis dat het hier geen 
eenmalige exercitie betreft, maar dat het 
moet uitgroeien tot een regulier onderdeel 
van een doorlopende screeningsprocedure;
onderstreept evenwel dat de "Top Ten"-
formule niet in de plaats mag treden van 
een systematische, horizontale 
beleidsstrategie die erop gericht is de 
administratieve lastendruk als gevolg van 
EU-regelgeving tot een minimum te 
beperken, maar moet worden beschouwd 
als een exercitie met voorbeeldwerking;

1. is ingenomen met het "Top Ten"-
initiatief van de Commissie, dat onderdeel 
uitmaakt van het Refit-programma en 
neemt ter kennis dat het hier geen 
eenmalige exercitie betreft, maar dat het 
moet uitgroeien tot een regulier onderdeel 
van een doorlopende screeningsprocedure;
onderstreept evenwel dat de Commissie 
dringend moet komen met een tijdschema 
ter vermindering van de beleidsmatige 
druk die deze specifieke regelingen voor 
kleine bedrijven met zich meebrengen;
wijst er tevens met nadruk op dat de
"Top Ten"-formule niet in de plaats mag 
treden van een systematische, horizontale 
beleidsstrategie die erop gericht is de 
administratieve lastendruk als gevolg van 
EU-regelgeving tot een minimum te 
beperken, maar moet worden beschouwd 
als een exercitie met voorbeeldwerking;
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Or. en

Amendement 10
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het "Top Ten"-
initiatief van de Commissie, dat onderdeel 
uitmaakt van het Refit-programma en 
neemt ter kennis dat het hier geen 
eenmalige exercitie betreft, maar dat het 
moet uitgroeien tot een regulier onderdeel 
van een doorlopende screeningsprocedure;
onderstreept evenwel dat de "Top Ten"-
formule niet in de plaats mag treden van 
een systematische, horizontale 
beleidsstrategie die erop gericht is de 
administratieve lastendruk als gevolg van 
EU-regelgeving tot een minimum te 
beperken, maar moet worden beschouwd 
als een exercitie met voorbeeldwerking;

1. is ingenomen met het "Top Ten"-
initiatief van de Commissie, dat onderdeel 
uitmaakt van het Refit-programma en 
neemt ter kennis dat het hier geen 
eenmalige exercitie betreft, maar dat het 
moet uitgroeien tot een regulier onderdeel 
van een doorlopende screeningsprocedure;
onderstreept evenwel dat de "Top Ten"-
formule niet in de plaats mag treden van 
een systematische, horizontale 
beleidsstrategie die erop gericht is de 
administratieve lastendruk als gevolg van 
EU-regelgeving tot een minimum te 
beperken en de doelstellingen en de 
effectiviteit van de wetgeving niet mag 
ondermijnen, maar moet worden 
beschouwd als een exercitie met 
voorbeeldwerking;

Or. en

Amendement 11
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het "Top Ten"-
initiatief van de Commissie, dat onderdeel 
uitmaakt van het Refit-programma en 
neemt ter kennis dat het hier geen 

1. merkt op dat het "Top Ten"-initiatief 
van de Commissie onderdeel uitmaakt van 
het Refit-programma en neemt ter kennis 
dat het hier geen eenmalige exercitie 
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eenmalige exercitie betreft, maar dat het 
moet uitgroeien tot een regulier onderdeel 
van een doorlopende screeningsprocedure;
onderstreept evenwel dat de "Top Ten"-
formule niet in de plaats mag treden van 
een systematische, horizontale 
beleidsstrategie die erop gericht is de 
administratieve lastendruk als gevolg van 
EU-regelgeving tot een minimum te 
beperken, maar moet worden beschouwd 
als een exercitie met voorbeeldwerking;

betreft, maar dat het moet uitgroeien tot 
een regulier onderdeel van een 
doorlopende screeningsprocedure;
onderstreept evenwel dat de "Top Ten"-
formule niet in de plaats mag treden van 
een systematische, horizontale 
beleidsstrategie die erop gericht is de 
administratieve lastendruk als gevolg van 
EU-regelgeving tot een minimum te 
beperken;

Or. sv

Amendement 12
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept derhalve dat het "denk 
eerst klein"-beginsel meer als 
inspiratiebron moet fungeren voor het 
beleid van de Unie op gebieden zoals 
innovatie, groei, internationalisering, 
productiviteit, beperking van de 
bureaucratie, kwaliteit van het menselijk 
kapitaal en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 13
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
mogelijke implicaties van de agenda voor 
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de vereenvoudiging van de regelgeving 
inzake de rechten van de werknemers in 
de EU; constateert met name dat de 
Commissie niet heeft aangegeven welke 
gevolgen deze voorstellen op korte en 
lange termijn wellicht zullen hebben voor 
de werknemers, bijvoorbeeld op het gebied 
van gezondheid en veiligheid; herinnert 
eraan dat de Commissie de plicht heeft de 
fundamentele rechten bij de formulering 
van effectbeoordelingen1 in aanmerking te 
nemen, en wijst op het gebrek aan 
evenwicht tussen de belangen van 
ondernemingen en werknemers in de 
analyse die aan het Refit-programma 
voorafging;
__________________
1 SEC(2011) 567

Or. sv

Amendement 14
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. maakt zich zorgen over het risico dat 
de voorstellen tot herziening van de 
richtlijn inzake voorlichting en 
raadpleging van de werknemers, tot 
vereenvoudiging van de regels voor 
cabotage en tot herziening van de 
richtlijnen inzake deeltijdwerk en tijdelijk 
werk, alsmede het besluit om de richtlijn 
inzake kankerverwekkende stoffen niet te 
herzien nadelige gevolgen kunnen hebben 
voor werknemers;

Or. sv
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Amendement 15
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie zich harder in te 
spannen om te bewerkstelligen dat met 
name innovatiegerichte mkb-bedrijven 
beter kunnen gedijen dankzij een 
vereenvoudigde regelgeving en minder 
administratieve lastendruk op alle 
beleidsterreinen, maar vooral in de sector 
maakindustrie en de interne digitale en 
dienstenmarkten;

3. verzoekt de Commissie zich harder in te 
spannen om te bewerkstelligen dat met 
name innovatiegerichte mkb-bedrijven 
beter kunnen gedijen dankzij een 
vereenvoudigde administratie en de 
verlening van gerichte niet-financiële en 
financiële steun op alle beleidsterreinen;

Or. en

Amendement 16
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie zich harder in te 
spannen om te bewerkstelligen dat met 
name innovatiegerichte mkb-bedrijven 
beter kunnen gedijen dankzij een 
vereenvoudigde regelgeving en minder 
administratieve lastendruk op alle 
beleidsterreinen, maar vooral in de sector 
maakindustrie en de interne digitale en 
dienstenmarkten;

3. verzoekt de Commissie zich harder in te 
spannen om te bewerkstelligen dat met 
name innovatiegerichte mkb-bedrijven 
beter kunnen gedijen dankzij een 
vereenvoudigde regelgeving en minder 
administratieve lastendruk op alle 
beleidsterreinen;

Or. es

Amendement 17
Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie zich harder in te 
spannen om te bewerkstelligen dat met 
name innovatiegerichte mkb-bedrijven 
beter kunnen gedijen dankzij een 
vereenvoudigde regelgeving en minder 
administratieve lastendruk op alle 
beleidsterreinen, maar vooral in de sector 
maakindustrie en de interne digitale en 
dienstenmarkten;

3. verzoekt de Commissie met klem zich 
harder in te spannen om te bewerkstelligen 
dat met name innovatiegerichte mkb-
bedrijven beter kunnen gedijen dankzij een 
vereenvoudigde regelgeving en minder 
administratieve lastendruk op alle 
beleidsterreinen, maar vooral in de sector 
maakindustrie en de interne digitale en 
dienstenmarkten;

Or. en

Amendement 18
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie bij de 
ontwikkeling van wetgeving transparante 
en reguliere mkb-tests uit te voeren en zo 
spoedig mogelijk met soepeler stelsels en 
uitzonderingsregelingen voor een breder 
scala van wetgevingsvoorstellen te komen 
teneinde de kosten voor mkb-bedrijven 
substantieel terug te dringen;

Or. en

Amendement 19
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie 
buitensporige administratieve 
formaliteiten te vereenvoudigen, en 
tegelijkertijd de veiligheid en de 
gezondheid op de werkplek en de 
bescherming van de werknemers te 
waarborgen en te garanderen dat mkb-
bedrijven hun personeel een passende 
werkomgeving bieden;

Or. es

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt bij de Commissie en de 
lidstaten aan op garanties om gemakkelijk 
toegang te krijgen tot financiering en tot 
de markten en op vermindering van de 
regeldruk, die een van de grootste 
belemmeringen vormt voor de oprichting 
en ontwikkeling van kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. ro

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. acht het van zeer groot belang dat 
de lidstaten uitvoering geven aan Richtlijn 
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2011/7/EU betreffende de bestrijding van 
betalingsachterstanden bij 
handelstransacties, waarin is bepaald dat 
de contractuele betalingstermijn voor 
handelstransacties tussen ondernemingen 
en de overheid niet meer mag bedragen 
dan de in artikel 4, lid 3, vastgestelde 
limieten, tenzij in het contract 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen 
en op voorwaarde dat deze termijn 
objectief gerechtvaardigd is in het licht 
van de bijzondere aard of kenmerken van 
het contract, en dat hij hoe dan ook niet 
meer mag bedragen dan 60 
kalenderdagen;

Or. ro

Amendement 22
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het feit dat de 
Commissie heeft toegezegd het mkb-
scorebord voortaan te zullen integreren in 
een jaarlijks op te maken Refit-scorebord;
beschouwt dit als een stap in de goede 
richting, voor zover de mkb-behoeften 
daardoor verder in het bredere proces van 
vereenvoudiging van de regelgeving 
worden ingebed; benadrukt echter dat dit 
integratieproces onder geen beding tot 
gevolg mag hebben dat de Commissie in 
haar beleid minder specifieke aandacht zou 
gaan besteden aan het midden- en 
kleinbedrijf;

4. is verheugd over het feit dat de 
Commissie heeft toegezegd het mkb-
scorebord voortaan te zullen integreren in 
een jaarlijks op te maken Refit-scorebord;
beschouwt dit als een stap in de goede 
richting, voor zover de mkb-behoeften 
daardoor verder in het bredere proces van 
vereenvoudiging van de regelgeving 
worden ingebed, zonder dat de effectiviteit 
van de wetgeving eronder lijdt en zonder 
dat er nog meer bureaucratie aan te pas 
komt; verzoekt de Commissie deze 
instrumenten via een uitgebreide 
effectbeoordeling te stroomlijnen;
benadrukt echter dat dit integratieproces 
onder geen beding tot gevolg mag hebben 
dat de Commissie in haar beleid minder 
specifieke aandacht zou gaan besteden aan 
het midden- en kleinbedrijf;
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Or. en

Amendement 23
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat het jaarlijks op te 
maken scorebord de mogelijkheid moet 
bieden om de vooruitgang van het 
wetgevings- en implementatieproces op 
EU- en nationaal niveau effectief te 
traceren, waarbij ook rekening moet 
worden gehouden met de mkb-dimensie;
is van mening dat dit scorebord mkb-
bedrijven zal helpen de kosten van de 
administratieve formaliteiten die 
voortvloeien uit EU- en nationale 
wetgeving correct in te schatten en de 
mogelijkheid zal bieden de situatie beter te 
volgen, zodat mkb-bedrijven voortaan 
gemakkelijker op een constructieve manier 
kunnen deelnemen aan het overleg;

5. onderstreept dat het jaarlijks op te 
maken scorebord de mogelijkheid moet 
bieden om de vooruitgang van het 
wetgevings- en implementatieproces op 
EU- en nationaal niveau effectief te 
traceren vanuit mkb-perspectief; is van 
mening dat dit scorebord mkb-bedrijven 
zal helpen de kosten van de administratieve 
formaliteiten die voortvloeien uit EU- en
nationale wetgeving correct in te schatten 
en de mogelijkheid zal bieden de situatie 
beter te volgen, zodat mkb-bedrijven 
voortaan gemakkelijker op een 
constructieve manier kunnen deelnemen 
aan het overleg;

Or. en

Amendement 24
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst er echter wel op dat de 
ontwikkelingen achteraf beter kunnen 
worden beoordeeld indien de vooraf 
uitgevoerde evaluaties correct worden 
uitgevoerd; roept de volgende Europese 
Commissie er derhalve toe op een debat te 

6. wijst er echter wel op dat de 
ontwikkelingen achteraf beter kunnen 
worden beoordeeld indien de vooraf 
uitgevoerde evaluaties correct worden 
uitgevoerd; is van mening dat de 
effectbeoordelingscultuur bij alle
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organiseren over de introductie van een
nieuwe effectbeoordelingscultuur bij de 
Europese instellingen, waarbij speciaal 
aandacht moet worden besteed aan mkb-
bedrijven en zelfstandigen; is van mening 
dat bij een dergelijke hervorming 
bijvoorbeeld meer onafhankelijkheid en 
bevoegdheden zouden moeten worden 
toebedeeld aan de Effectbeoordelingsraad;
pleit er daarnaast voor dat het Parlement 
meer gebruik maakt van zijn 
effectbeoordelings- en mkb-testfaciliteiten, 
met name voordat het substantiële 
wijzigingen aanbrengt in de voorstellen 
van de Commissie;

Europese instellingen te wensen overlaat 
en moet worden verbeterd; verzoekt de 
Europese Commissie jaarlijks een 
overzicht te publiceren van de totale 
nettokosten van nieuwe voorstellen voor 
het bedrijfsleven; is van mening dat bij een 
dergelijke hervorming bijvoorbeeld meer 
onafhankelijkheid en bevoegdheden 
zouden moeten worden toebedeeld aan de 
Effectbeoordelingsraad; pleit er daarnaast 
voor dat het Parlement meer gebruik maakt 
van zijn effectbeoordelings- en mkb-
testfaciliteiten, met name voordat het 
substantiële wijzigingen aanbrengt in de 
voorstellen van de Commissie;

Or. en

Amendement 25
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst er echter wel op dat de 
ontwikkelingen achteraf beter kunnen 
worden beoordeeld indien de vooraf 
uitgevoerde evaluaties correct worden 
uitgevoerd; roept de volgende Europese 
Commissie er derhalve toe op een debat te 
organiseren over de introductie van een 
nieuwe effectbeoordelingscultuur bij de 
Europese instellingen, waarbij speciaal 
aandacht moet worden besteed aan mkb-
bedrijven en zelfstandigen; is van mening 
dat bij een dergelijke hervorming 
bijvoorbeeld meer onafhankelijkheid en 
bevoegdheden zouden moeten worden 
toebedeeld aan de 
Effectbeoordelingsraad; pleit er daarnaast 
voor dat het Parlement meer gebruik maakt 
van zijn effectbeoordelings- en mkb-
testfaciliteiten, met name voordat het 

6. wijst er echter wel op dat – alle 
verhoudingen in acht genomen – de 
ontwikkelingen achteraf beter kunnen 
worden beoordeeld indien de vooraf 
uitgevoerde evaluaties correct worden 
uitgevoerd; roept de volgende Europese
Commissie er derhalve toe op een debat te 
organiseren over de introductie van een 
nieuwe effectbeoordelingscultuur bij de 
Europese instellingen, waarbij speciaal 
aandacht moet worden besteed aan mkb-
bedrijven en zelfstandigen; pleit er 
daarnaast voor dat het Parlement meer 
gebruik maakt van zijn effectbeoordelings-
en mkb-testfaciliteiten;
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substantiële wijzigingen aanbrengt in de 
voorstellen van de Commissie;

Or. en

Amendement 26
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

is van mening dat de lasten die door 
nieuwe voorstellen worden veroorzaakt, 
moeten worden gecompenseerd door 
lastenverminderingen van minimaal 
vergelijkbare omvang;

Or. en

Amendement 27
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met het door de Raad in 
zijn conclusies van 14 en 15 maart 2013
geformuleerde verzoek om verdere 
maatregelen te treffen ter vermindering 
van de totale regeldruk op zowel EU- als
nationaal niveau;

8. is ingenomen met de door de Raad in 
zijn conclusies van maart en oktober 2013
opgenomen verklaringen, waarin hij 
erkent dat bij maatregelen om 
buitensporig belastende regelgeving op 
EU- en nationaal niveau te beperken altijd 
recht moet worden gedaan aan de 
noodzaak consumenten en werknemers 
naar behoren te beschermen; wijst in dit 
verband met name op het subsidiariteits-
en het evenredigheidsbeginsel;

Or. en
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Amendement 28
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat het mkb er nog niet in 
geslaagd is gebruik te maken van het 
potentieel van de interne markt en wijst 
erop dat slechts 25% van de mkb-bedrijven 
in de EU27 producten exporteert; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten samen te 
werken om onnodige grensoverschrijdende 
hinderpalen waarmee mkb-bedrijven zich 
geconfronteerd zien op te ruimen en om 
meer werk te maken van de harmonisatie 
van de regelgeving tussen de lidstaten;
onderstreept de noodzaak om op de in 
december 2013 te houden negende 
ministersconferentie overeenstemming te 
bereiken over de Ontwikkelingsagenda van 
Doha, waarbij speciaal het accent moet 
liggen op handelsversoepelingen ten 
behoeve van het mkb; verwelkomt in dit 
verband het voornemen van de Commissie 
om de invoering van een 
gestandaardiseerde btw-aangifte voor te 
stellen;

9. betreurt dat het mkb er nog niet in 
geslaagd is gebruik te maken van het 
potentieel van de interne markt en merkt 
op dat slechts 25% van de mkb-bedrijven 
in de EU27 producten exporteert; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten samen te 
werken om onnodige grensoverschrijdende 
hinderpalen waarmee mkb-bedrijven zich 
geconfronteerd zien op te ruimen en om 
meer werk te maken van de uitwisseling 
van optimale praktijken op het gebied van 
gewone administratie tussen de lidstaten;
onderstreept de noodzaak om op de in 
december 2013 te houden negende 
ministersconferentie overeenstemming te 
bereiken over de Ontwikkelingsagenda van 
Doha, waarbij speciaal het accent moet 
liggen op handelsversoepelingen ten 
behoeve van het mkb; is van mening dat 
gestandaardiseerde btw-
aangifteformulieren in geen geval 
gecompliceerder mogen zijn of mogen 
nopen tot verstrekking van meer gegevens 
dan het geval is bij het meest eenvoudige 
formulier dat wordt vervangen;

Or. en

Amendement 29
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat het mkb er nog niet in 
geslaagd is gebruik te maken van het 
potentieel van de interne markt en wijst 
erop dat slechts 25% van de mkb-bedrijven 
in de EU27 producten exporteert; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten samen te 
werken om onnodige 
grensoverschrijdende hinderpalen 
waarmee mkb-bedrijven zich 
geconfronteerd zien op te ruimen en om 
meer werk te maken van de harmonisatie 
van de regelgeving tussen de lidstaten;
onderstreept de noodzaak om op de in 
december 2013 te houden negende 
ministersconferentie overeenstemming te 
bereiken over de Ontwikkelingsagenda van 
Doha, waarbij speciaal het accent moet 
liggen op handelsversoepelingen ten 
behoeve van het mkb; verwelkomt in dit 
verband het voornemen van de Commissie 
om de invoering van een 
gestandaardiseerde btw-aangifte voor te 
stellen;

9. betreurt dat het mkb er nog niet in 
geslaagd is gebruik te maken van het 
potentieel van de interne markt en wijst 
erop dat slechts 25% van de mkb-bedrijven 
in de EU27 producten exporteert; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten samen te 
werken aan een betere integratie van de 
interne markt en om meer werk te maken 
van de harmonisatie van de regelgeving 
tussen de lidstaten; onderstreept de 
noodzaak om op de in december 2013 te 
houden negende ministersconferentie 
overeenstemming te bereiken over de 
Ontwikkelingsagenda van Doha;
verwelkomt in dit verband het voornemen 
van de Commissie om de invoering van 
een gestandaardiseerde btw-aangifte voor 
te stellen;

Or. en

Amendement 30
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat oneerlijke 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten 
een negatieve invloed heeft op de 
ontwikkeling van ondernemingen in de 
interne markt, waarbij kleine en 
middelgrote ondernemingen fiscaal vaak 
in het nadeel zijn in vergelijking met 
grotere bedrijven, hetgeen ten koste gaat 
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van hun potentiële groei en investeringen;
is voorstander van een betere coördinatie 
van de stelsels voor 
vennootschapsbelasting in de EU door de 
introductie van een geharmoniseerde 
belastinggrondslag, in combinatie met 
maatregelen ter bestrijding van 
belastingontduiking en agressieve fiscale 
planning;

Or. en

Amendement 31
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
het verzamelen van de nodige financiële 
en niet-financiële gegevens omtrent mkb-
bedrijven; dringt aan op de 
standaardisering van mkb-gegevens en de 
opname daarvan in rigoureus 
bijgehouden en integraal opgezette 
centrale registers;

Or. es

Amendement 32
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat de regeldruk voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat de administratieve druk voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 
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niveau wordt verlicht; wijst er voorts met 
nadruk op dat de lidstaten bijzonder
effectief kunnen zijn bij het verminderen
van de administratieve rompslomp voor
mkb-bedrijven door overregulering op 
nationaal niveau te vermijden bij de 
omzetting van Europese richtlijnen in 
nationale wetgeving; dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van de 
optie om de regulering voor mkb-
bedrijven te milderen op terreinen waar 
de EU-wetgeving daartoe de mogelijkheid 
biedt, zoals op het gebied van de 
voorlichting en raadpleging van 
werknemers, voedselhygiëne, afval, 
milieubeheer en jaarrekeningen;

niveau wordt verlicht; verzoekt de lidstaten
in dit verband om onverwijld een reeks 
ambitieuze maatregelen in te voeren om 
de administratieve rompslomp voor mkb-
bedrijven te verlichten; wijst er echter op 
dat de verlaging van de administratieve 
druk voor deze bedrijven er niet toe mag 
leiden dat de effectieve handhaving van 
de IAO-normen wordt ondermijnd;

Or. es

Amendement 33
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en 
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat de regeldruk voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 
niveau wordt verlicht; wijst er voorts met 
nadruk op dat de lidstaten bijzonder 
effectief kunnen zijn bij het verminderen 
van de administratieve rompslomp voor 
mkb-bedrijven door overregulering op 
nationaal niveau te vermijden bij de 
omzetting van Europese richtlijnen in 
nationale wetgeving; dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van de 
optie om de regulering voor mkb-bedrijven 
te milderen op terreinen waar de EU-
wetgeving daartoe de mogelijkheid biedt, 
zoals op het gebied van de voorlichting en 
raadpleging van werknemers, 

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en 
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat de regeldruk voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 
niveau wordt verlicht; wijst er voorts met 
nadruk op dat de lidstaten bijzonder 
effectief kunnen zijn bij het verminderen 
van de administratieve rompslomp voor 
mkb-bedrijven door de Europese 
richtlijnen op adequate wijze om zetten in 
nationale wetgeving; onderstreept dat de 
lidstaten uiteraard het recht hebben om 
nationale regelgeving in te voeren indien 
de EU slechts minimumvoorschriften 
heeft vastgesteld; dringt er bij de lidstaten 
op aan gebruik te maken van de optie om 
de regulering voor mkb-bedrijven te 
milderen op terreinen waar de EU-
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voedselhygiëne, afval, milieubeheer en 
jaarrekeningen;

wetgeving daartoe de mogelijkheid biedt;

Or. sv

Amendement 34
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat de regeldruk voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 
niveau wordt verlicht; wijst er voorts met 
nadruk op dat de lidstaten bijzonder 
effectief kunnen zijn bij het verminderen 
van de administratieve rompslomp voor 
mkb-bedrijven door overregulering op 
nationaal niveau te vermijden bij de 
omzetting van Europese richtlijnen in 
nationale wetgeving; dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van de 
optie om de regulering voor mkb-bedrijven 
te milderen op terreinen waar de EU-
wetgeving daartoe de mogelijkheid biedt, 
zoals op het gebied van de voorlichting en 
raadpleging van werknemers, 
voedselhygiëne, afval, milieubeheer en 
jaarrekeningen;

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat het regelgevingsklimaat voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 
niveau wordt verbeterd; wijst er voorts met 
nadruk op dat de lidstaten bijzonder 
effectief kunnen zijn bij het verminderen 
van de administratieve rompslomp voor 
mkb-bedrijven en onderstreept tevens dat
de lidstaten gebruik kunnen maken van de 
optie om de regulering voor mkb-bedrijven 
te milderen op terreinen waar de EU-
wetgeving daartoe de mogelijkheid biedt, 
zoals op het gebied van de voorlichting en 
raadpleging van werknemers, 
voedselhygiëne, afval, milieubeheer en 
jaarrekeningen;

Or. en

Amendement 35
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en 
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat de regeldruk voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 
niveau wordt verlicht; wijst er voorts met 
nadruk op dat de lidstaten bijzonder 
effectief kunnen zijn bij het verminderen 
van de administratieve rompslomp voor 
mkb-bedrijven door overregulering op 
nationaal niveau te vermijden bij de 
omzetting van Europese richtlijnen in 
nationale wetgeving; dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van de 
optie om de regulering voor mkb-
bedrijven te milderen op terreinen waar de 
EU-wetgeving daartoe de mogelijkheid 
biedt, zoals op het gebied van de 
voorlichting en raadpleging van 
werknemers, voedselhygiëne, afval, 
milieubeheer en jaarrekeningen;

10. spoort de lidstaten ertoe aan de op EU-
niveau ontwikkelde programma's Refit en 
Top Ten over te nemen en ervoor te zorgen 
dat de regeldruk voor kleine en 
middelgrote bedrijven ook op nationaal 
niveau wordt verlicht; wijst er voorts met 
nadruk op dat de lidstaten bijzonder 
effectief kunnen zijn bij het verminderen 
van de administratieve rompslomp voor 
mkb-bedrijven door overregulering op 
nationaal niveau te vermijden bij de 
omzetting van Europese richtlijnen in 
nationale wetgeving; dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van de 
optie om onnodige regeldruk op mkb-
bedrijven te verminderen op terreinen waar 
de EU-wetgeving daartoe de mogelijkheid 
biedt;

Or. sv

Amendement 36
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst er voorts met nadruk op dat 
de lidstaten bijzonder effectief kunnen 
zijn bij het verminderen van de 
administratieve rompslomp voor mkb-
bedrijven door overregulering te 
vermijden bij de omzetting van Europese 
richtlijnen in nationale wetgeving; dringt 
er bij de lidstaten op aan de formaliteiten 
voor mkb-bedrijven te verlichten op de 
terreinen waar dat volgens de EU-
wetgeving is toegestaan;
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Or. es

Amendement 37
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verwelkomt de invoering van de 
"mkb-test"; betreurt echter dat slechts 
enkele lidstaten deze test hebben 
geïntegreerd in hun nationale 
besluitvormingsproces;

Or. es

Amendement 38
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert aan zijn standpunt inzake 
algemene mkb-vrijstellingen van de EU-
wetgeving, zoals geformuleerd in zijn 
resolutie van 23 oktober 2012, volgens 
hetwelk vrijstellingen alleen mogen 
worden toegestaan wanneer aan de hand 
van adequate mkb-tests per geval kan
worden aangetoond dat aan de specifieke 
behoeften van mkb'ers niet kan worden 
voldaan met behulp van aangepaste 
oplossingen of lichtere regulering;
benadrukt dat algemene mkb-
vrijstellingen vaak het risico in zich 
bergen dat op de mkb-sector een 
lappendeken van nationale wetten van 
toepassing kan zijn, waardoor 
fragmentatie in de hand wordt gewerkt en 
de toegang voor mkb'ers tot de interne 

11. acht het niet wenselijk generieke 
vrijstellingen in te voeren op wetgeving 
voor mkb-bedrijven; is van mening dat 
voorstellen die de mogelijkheid bieden tot 
invoering van versoepelde regelingen en
vrijstellingen per geval moeten worden 
beoordeeld;
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markt wordt belemmerd;

Or. sv

Amendement 39
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst er met nadruk op dat de 
inspanningen ter vereenvoudiging van de 
regelgeving niet mogen worden gebruikt 
als een voorwendsel om minder energie te 
besteden aan zaken die van vitaal belang 
zijn voor de veiligheid en het welzijn van 
werknemers en het effect daarvan op de 
werkvloer; betreurt dan ook dat het beleid 
van de Commissie ter verbetering van de 
werkomgeving als een last wordt 
beschouwd en dat de Commissie er 
bijvoorbeeld voor heeft gekozen niet met 
een voorstel voor een richtlijn te komen
op het gebied van werkgerelateerde spier-
en skeletaandoeningen; verzoekt de 
Commissie haar ambitieniveau met 
betrekking tot de werkomgeving niet te 
verlagen;

Or. sv

Amendement 40
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert aan zijn standpunt inzake
algemene mkb-vrijstellingen van de EU-
wetgeving, zoals geformuleerd in zijn 
resolutie van 23 oktober 2012, volgens 

11. herinnert aan zijn standpunt inzake
algemene vrijstellingen voor 
microbedrijven van de EU-wetgeving, 
zoals geformuleerd in zijn resolutie van 23 
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hetwelk vrijstellingen alleen mogen 
worden toegestaan wanneer aan de hand 
van adequate mkb-tests per geval kan 
worden aangetoond dat aan de specifieke 
behoeften van mkb'ers niet kan worden 
voldaan met behulp van aangepaste 
oplossingen of lichtere regulering;
benadrukt dat algemene mkb-vrijstellingen
vaak het risico in zich bergen dat op de 
mkb-sector een lappendeken van nationale 
wetten van toepassing kan zijn, waardoor 
fragmentatie in de hand wordt gewerkt en 
de toegang voor mkb'ers tot de interne 
markt wordt belemmerd;

oktober 2012, volgens hetwelk 
vrijstellingen alleen mogen worden 
toegestaan wanneer aan de hand van 
adequate mkb-tests per geval kan worden 
aangetoond dat aan de specifieke behoeften 
van microbedrijven niet kan worden 
voldaan met behulp van aangepaste 
oplossingen of lichtere regulering;
benadrukt dat vrijstellingen voor 
microbedrijven vaak het risico in zich 
bergen dat op de mkb-sector een 
lappendeken van nationale wetten van 
toepassing kan zijn, waardoor fragmentatie 
in de hand wordt gewerkt en de toegang 
voor mkb'ers tot de interne markt wordt 
belemmerd;

Or. en

Amendement 41
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat microbedrijven 
moeten kunnen profiteren van 
automatische vrijstellingen en alleen 
mogen vallen onder regelgeving die hen 
ten goede komt; op hen toepasselijke 
regelgeving moet voorzien in een lichtere 
regeldruk;

Or. en

Amendement 42
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de 
arbeidstijdenrichtlijn met het oog op de 
verlaging van de arbeidswetgevingsdruk 
aan een fundamentele herziening toe is, 
aangezien zij voor micro- en mkb-
bedrijven te star is;

Or. en

Amendement 43
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. pleit er ter verlaging van de druk 
van de gezondheids- en 
veiligheidswetgeving voor om bedrijven 
met een laag risico niet meer te 
verplichten er schriftelijke gezondheids-
en veiligheidsevaluaties op na te houden;

Or. en

Amendement 44
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. roept de Commissie er, 
teneinde de druk van de REACH-
regelgeving te verlagen, toe op REACH 
niet meer toe te passen totdat er een 
volledige herziening heeft plaatsgevonden 
en bijbehorende wetswijzigingen zijn 
doorgevoerd, gezien de mate waarin de 
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initiële kostenramingen zijn onderschat;
pleit ervoor mkb-bedrijven een veel lager 
registratierecht te laten betalen en voor 
microbedrijven evenredige tarieven toe te 
passen; onderkent dat bedrijven behoefte 
hebben aan duidelijkheid omtrent de na 
2018 geldende REACH-regelgeving, zodat 
zij nu al doordachte 
investeringsbeslissingen kunnen nemen;
is van mening dat naleving van de 
REACH-regelgeving voor in Europa 
gevestigde mkb-bedrijven uit 
concurrentieoogpunt nadelig is, vooral 
indien hun internationale concurrenten 
zich daaraan niet hoeven te houden, maar 
wel met de EU handel kunnen drijven in 
het kader van de bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten.

Or. en

Amendement 45
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. verzoekt de Commissie de 
verwerking van alle REACH-aanvragen 
te bespoedigen, en met name aanvragen 
voor versnelde verwerking van de zijde 
van mkb- en microbedrijven en om mkb-
en microbedrijven goed te begeleiden en 
te helpen succesvolle aanvragen in te 
dienen;

Or. en

Amendement 46
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beschouwt het Top Ten-overleg als een 
nuttige exercitie en ziet het resultaat van 
het overleg als een belangrijk signaal van 
de zijde van de mkb-bedrijven en de 
organisaties die hen vertegenwoordigen;
verzoekt de Commissie deze exercitie op 
regelmatige basis voort te zetten met 
behulp van de Eurobarometer; wijst er 
echter op dat er sprake is van een 
substantieel onevenwicht in de 
geografische spreiding van de reacties op 
het Top Ten-overleg; verzoekt de 
Commissie een ex-postevaluatie op te 
maken van de motieven die achter dit 
onevenwicht schuilgaan om te kunnen 
garanderen dat de verzamelde informatie 
niet wordt vertekend door een gebrek aan 
besef of andere factoren die een verkeerd 
licht zouden kunnen hebben geworpen op 
de verzamelde feedback;

13. beschouwt het Top Ten-overleg als een 
nuttige exercitie en ziet het resultaat van 
het overleg als een belangrijk signaal van 
de zijde van de mkb-bedrijven en de 
organisaties die hen vertegenwoordigen;
wijst er echter op dat er sprake is van een 
substantieel onevenwicht in de 
geografische spreiding van de reacties op 
het Top Ten-overleg; verzoekt de 
Commissie een ex-postevaluatie op te 
maken van de motieven die achter dit 
onevenwicht schuilgaan om te kunnen 
garanderen dat de verzamelde informatie 
niet wordt vertekend door een gebrek aan 
besef of andere factoren die een verkeerd 
licht zouden kunnen hebben geworpen op 
de verzamelde feedback;

Or. en

Amendement 47
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verwacht van de volgende Commissie 
dat zij ervoor zorgt dat de 
verantwoordelijkheid voor "slimme 
regelgeving" onder de bevoegdheden van 
het kabinet van de voorzitter blijft 
ressorteren en spoort haar ertoe aan de 
mkb-gezanten een gewichtiger rol toe te 
bedelen;

14. verwacht van de volgende Commissie 
dat zij ervoor zorgt dat de 
verantwoordelijkheid voor "slimme 
regelgeving" onder de bevoegdheden van 
het kabinet van de voorzitter blijft
ressorteren en spoort haar ertoe aan de 
mkb-gezanten een gewichtiger rol toe te 
bedelen; dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan erop toe te zien dat de 
nationale mkb-organisaties deel uitmaken 
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van het onlangs opgerichte netwerk van 
mkb-gezanten en dat de mkb-vergadering 
naar behoren wordt ingelicht over de 
initiatieven van de EU;

Or. es

Amendement 48
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat de tussen de sociale 
partners gesloten overeenkomsten van 
toepassing zijn op een breed scala van 
bedrijven en werknemers, maar dat de 
onderhandelingen geen gelijke tred 
hebben gehouden met de agenda voor 
betere regelgeving van de EU en dat de 
kosten en baten van hun voorstellen niet 
automatisch worden onderworpen aan 
strikte, onafhankelijke evaluaties;

Or. en

Amendement 49
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de sociale partners ertoe op 
bij het formuleren van 
wetgevingsvoorstellen ook gebruik te 
maken van slimme 
regelgevingsinstrumenten, bij hun 
onderhandelingen meer gebruik te maken 
van effectbeoordelingen en tests voor 
micro- en mkb-bedrijven en om 
overeenkomsten waarbij 
wetgevingsmaatregelen worden 
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voorgesteld ter externe toetsing voor te 
leggen aan de Effectbeoordelingsraad van 
de Commissie;

Or. en

Amendement 50
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. waarschuwt voor de risico's 
voor het lokale en regionale 
concurrentiepotentieel en voor het 
individuele ondernemerschap indien 
pogingen om nationale 
overreglementering tegen te gaan 
resulteren in een krachtiger tendens tot 
maximale harmonisatie of in 
standaardwetgevingsformules;

Or. en


