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Amendement 1
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie getiteld 
"Exploiting the employment potential of 
green growth" van 18 april 2012, 
begeleidend document bij de mededeling 
van de Commissie getiteld "Naar een 
banenrijk herstel" (COM(2012) 173 
definitief);

Or. en

Amendement 2
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- A. overwegende dat meer dan 96% van 
de kmo's in de EU minder dan 50 
werknemers en een jaaromzet van minder 
dan 10 miljoen euro heeft en overwegende 
dat zij slechts over beperkte 
mogelijkheden beschikken om goederen 
en diensten over de nationale grenzen te 
exporteren, vanwege de hoge vaste kosten 
die aan de internationale handel 
verbonden zijn;

Or. en

Amendement 3
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
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Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat weliswaar 25% van de 
Europese kleine en middelgrote 
ondernemingen internationaal actief is op 
de interne markt, maar dat slechts 13% 
internationaal actief is buiten de EU; 
overwegende dat slechts 24% van de 
micro-ondernemingen goederen of diensten 
uitvoert tegenover 38% van de kleine en 
53% van de middelgrote ondernemingen;

A. overwegende dat weliswaar 25% van de 
Europese kleine en middelgrote 
ondernemingen internationaal actief is op 
de interne markt, terwijl slechts 13% 
internationaal actief is buiten de EU en
overwegende dat slechts 24% van de 
micro-ondernemingen goederen of diensten 
uitvoert tegenover 38% van de kleine en 
53% van de middelgrote ondernemingen;

Or. en

Amendement 4
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat bijna een derde van de 
administratieve lasten in verband met EU-
wetgeving het gevolg is van een 
ondoeltreffende omzetting in nationale 
wetgeving, hetgeen betekent dat er tot 40 
miljard euro bespaard zou kunnen worden 
indien de lidstaten de EU-wetgeving 
doeltreffender zouden omzetten;

B. overwegende dat bijna een derde van de 
administratieve lasten in verband met EU-
wetgeving voornamelijk het gevolg is van 
een onevenredige en ondoeltreffende 
omzetting in nationale wetgeving, hetgeen 
betekent dat er tot 40 miljard euro bespaard 
zou kunnen worden indien de lidstaten de 
EU-wetgeving doeltreffender zouden 
omzetten;

Or. en

Amendement 5
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat meer dan 96% van 
de kmo's in de Europese Unie minder dan 
50 werknemers en een jaaromzet van 
minder dan 10 miljoen euro heeft en 
overwegende dat zij slechts over beperkte 
mogelijkheden beschikken om goederen 
en diensten over de nationale grenzen te 
exporteren, vanwege de aan de 
internationale handel verbonden hoge 
vaste kosten, rechtsonzekerheid en 
versnippering van de regelgeving;

Or. en

Amendement 6
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat micro-
ondernemingen en het mkb in tijden van 
economische crisis moeilijk toegang 
krijgen tot financiering, en in het 
bijzonder tot kleine leningen, om hun 
ontwikkeling te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 7
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in de periode 2002-
2010 niet minder dan 85% van alle nieuwe 
arbeidsplaatsen in de EU geschapen 
werden door het mkb, in het bijzonder door 
startende ondernemingen; overwegende dat 
32,5 miljoen mensen in de EU zich 
gevestigd hebben als zelfstandig 
ondernemer;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 8
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de industriesector een 
cruciale rol speelt in de Europese economie 
en de verwerkende industrie goed is voor 
25% van de arbeidsplaatsen in de Europese 
particuliere sector en voor 80% van de 
particuliere bestedingen voor O&O; 

D. overwegende dat de industriesector een 
cruciale rol speelt in de Europese economie 
en de industrie goed is voor 25% van de 
directe arbeidsplaatsen in de Europese 
particuliere sector en voor 80% van de 
particuliere bestedingen voor O&O,

Or. de

Amendement 9
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de eco-industrie 
vergeleken met tal van andere sectoren 
een positief beeld laat zien wat betreft het 
creëren van nieuwe banen en volgens de 
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voorspellingen een gezonde ontwikkeling 
zal blijven doormaken1;
__________________
1 Volgens ramingen van Eurostat is het 
totale aantal werknemers gegroeid van 2,4 
miljoen in 2000 naar 3,0 miljoen in 2008 
en zal dit naar verwachting toenemen tot 
3,4 miljoen in 2012 (stand april 2012).

Or. en

Amendement 10
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het internet en 
ICT kmo's betere kansen biedt om 
diensten over de hele wereld te verkopen, 
en een cruciale rol spelen als het erom 
gaat de bijdrage van het mkb aan 
economische groei en werkgelegenheid te 
vergroten;

Or. en

Amendement 11
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat 
beleidsmaatregelen ter bevordering van de 
overgang naar een groene economie, 
zoals efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en energie-efficiëntie, en 
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beleidsmaatregelen met betrekking tot 
klimaatverandering volgens ramingen van 
de Commissie tegen 2020 meer dan 9 
miljoen banen zouden kunnen scheppen, 
met name in het mkb;

Or. en

Amendement 12
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst met klem op het grote belang van 
verwijdering van de marktobstakels voor 
het mkb, waaronder gebrekkige financiële, 
menselijke en organisatorische middelen; 
is ingenomen met het feit dat de 
Commissie zich inspant voor de promotie 
en de ondersteuning van de bedrijvigheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
op buitenlandse markten zowel binnen als 
buiten de EU;

1. wijst met klem op het grote belang van 
verwijdering van de marktobstakels voor 
het mkb, waaronder gebrekkige financiële, 
menselijke en organisatorische middelen; 
is ingenomen met het feit dat de 
Commissie zich inspant voor de promotie 
en de ondersteuning van de bedrijvigheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
op buitenlandse markten zowel binnen als 
buiten de EU; meent dat de 
internationalisering van het mkb als een 
proces moet worden beschouwd; is van 
mening dat kmo's reeds op lokaal niveau 
en niet pas op buitenlandse markten een 
beroep op adviesdiensten moeten kunnen 
doen, om in staat te zijn hun 
bedrijfsactiviteiten buiten de EU uit te 
kunnen breiden;

Or. en

Amendement 13
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst met klem op het grote belang van 
verwijdering van de marktobstakels voor 
het mkb, waaronder gebrekkige financiële,
menselijke en organisatorische middelen; 
is ingenomen met het feit dat de 
Commissie zich inspant voor de promotie 
en de ondersteuning van de bedrijvigheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
op buitenlandse markten zowel binnen als 
buiten de EU;

1. merkt op dat kmo's met 
gemeenschappelijke structurele en 
wettelijke uitdagingen worden 
geconfronteerd, waaronder toegang tot 
financiering en tot menselijke en 
organisatorische middelen; is in dit 
verband ingenomen met het feit dat de 
Commissie zich inspant voor de promotie 
en de ondersteuning van de bedrijvigheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
op de interne markt en markten in derde 
landen;

Or. en

Amendement 14
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst met klem op het grote belang van 
verwijdering van de marktobstakels voor 
het mkb, waaronder gebrekkige financiële, 
menselijke en organisatorische middelen; 
is ingenomen met het feit dat de 
Commissie zich inspant voor de promotie 
en de ondersteuning van de bedrijvigheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
op buitenlandse markten zowel binnen als 
buiten de EU;

1. wijst met klem op het grote belang van 
verwijdering van de marktobstakels voor 
het mkb, waaronder gebrekkige financiële, 
menselijke en organisatorische middelen; 
is ingenomen met het feit dat de 
Commissie zich inspant voor de promotie 
en de ondersteuning van de bedrijvigheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
zowel binnen als buiten de EU;

Or. es

Amendement 15
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de ongelooflijke variëteit van 
het mkb en op het belang van een goed 
onderscheid tussen de verschillende 
soorten bedrijvigheid en behoeften;

2. onderstreept dat kmo's uiterst 
verschillend zijn; is derhalve van mening 
dat de Commissie bij de opstelling van 
nieuw mkb-beleid rekening moet houden 
met de uiteenlopende uitdagingen 
waarmee bedrijven al naargelang hun 
grootte en sector geconfronteerd worden;

Or. en

Amendement 16
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de ongelooflijke variëteit van 
het mkb en op het belang van een goed 
onderscheid tussen de verschillende 
soorten bedrijvigheid en behoeften;

2. wijst op de ongelooflijke variëteit van 
het mkb en op het belang van een goed 
onderscheid tussen de verschillende 
soorten bedrijvigheid en behoeften;
verzoekt de Commissie te differentiëren 
tussen kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, teneinde de regelgeving 
af te stemmen op de orde van grootte van 
de betrokken ondernemingen;

Or. en

Amendement 17
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Titel 1 – kopje 1
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Ontwerpresolutie Amendement

INFORMATIE VOOR HET MKB IN KAART BRENGEN 
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Or. en

Amendement 18
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om het in haar 
mededeling bedoelde meertalige 
internetportaal nog voor het einde van 
2012 operationeel te maken; is van mening 
dat dit portaal eenvoudig toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk moet zijn en geen 
overlap ontstaat met bestaande portalen,

3. verzoekt de Commissie om het in haar 
mededeling bedoelde meertalige 
internetportaal nog voor het einde van 
2012 operationeel te maken, en daarbij 
rekening te houden met het feit dat kmo's 
enorm verschillen en dat één portaal geen 
antwoorden kan bieden op al hun vragen; 
is van mening dat dit portaal eenvoudig 
toegankelijk en gebruikersvriendelijk moet 
zijn en geen overlap ontstaat met bestaande 
portalen, hoewel het nuttig kan zijn om, 
waar gepast, verwijzingen naar andere 
portalen op te nemen;

Or. en

Amendement 19
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om het in haar 
mededeling bedoelde meertalige 
internetportaal nog voor het einde van

3. is verheugd over de toezegging van de
Commissie om het in haar mededeling 
bedoelde meertalige internetportaal zo 
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2012 operationeel te maken; is van mening 
dat dit portaal eenvoudig toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk moet zijn en geen
overlap ontstaat met bestaande portalen;

spoedig mogelijk 2012 operationeel te 
maken; is van mening dat dit portaal 
eenvoudig toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk moet zijn en geen
verdubbeling van bestaande portalen mag 
vormen;

Or. en

Amendement 20
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om het in haar 
mededeling bedoelde meertalige 
internetportaal nog voor het einde van 
2012 operationeel te maken; is van mening 
dat dit portaal eenvoudig toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk moet zijn en geen 
overlap ontstaat met bestaande portalen;

3. verzoekt de Commissie om het in haar 
mededeling bedoelde meertalige 
internetportaal nog voor het einde van 
2012 op te zetten en uiterlijk eind 2013 
volledig operationeel te maken; is van 
mening dat dit portaal eenvoudig 
toegankelijk en gebruikersvriendelijk moet 
zijn en noch een verdubbeling van
bestaande portalen mag vormen noch 
extra kosten voor het mkb mag 
veroorzaken;

Or. en

Amendement 21
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat het Enterprise 
Europe Network (EEN) een doeltreffend 
instrument is voor de ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf bij het 

Schrappen
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betreden van markten binnen en buiten de 
EU; is het er echter mee eens dat er een 
nieuw aansturingsmodel nodig is voor het 
EEN waarmee synergieën tot stand 
kunnen worden gebracht met de 
structuren van nationale organisaties of 
organisaties voor belanghebbenden, de 
doeltreffendheid kan worden vergroot en 
er op maat gesneden ondersteuning kan 
worden geboden;

Or. en

(Deze paragraaf wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)

Amendement 22
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat het Enterprise 
Europe Network (EEN) een doeltreffend 
instrument is voor de ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf bij het betreden 
van markten binnen en buiten de EU; is het 
er echter mee eens dat er een nieuw 
aansturingsmodel nodig is voor het EEN 
waarmee synergieën tot stand kunnen 
worden gebracht met de structuren van 
nationale organisaties of organisaties voor 
belanghebbenden, de doeltreffendheid kan 
worden vergroot en er op maat gesneden 
ondersteuning kan worden geboden;

4. is ervan overtuigd dat het Enterprise 
Europe Network (EEN) een doeltreffend 
instrument is voor de ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf bij het betreden 
van markten binnen en buiten de EU; is het 
er echter mee eens dat er een nieuw 
aansturingsmodel nodig is voor het EEN 
waarmee synergieën tot stand kunnen 
worden gebracht met de structuren van 
nationale organisaties of organisaties voor 
belanghebbenden, de doeltreffendheid kan 
worden vergroot en er op maat gesneden 
ondersteuning kan worden geboden die de 
ondernemingen kan ondersteunen bij het 
bepalen van de ontwikkelingsstrategie 
voor buitenlandse markten, die de 
samenwerking bevordert tussen 
ondernemingen die vraag en aanbod met 
elkaar verzoenen, die het mkb helpt bij het 
verwerven van de noodzakelijke 
vaardigheden om de uitdagingen van de 
internationalisering aan te pakken en hen 
helpt bij het oplossen van de technische 
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problemen van de buitenlandse handel;

Or. it

Amendement 23
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat het Enterprise 
Europe Network (EEN) een doeltreffend 
instrument is voor de ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf bij het betreden 
van markten binnen en buiten de EU; is het 
er echter mee eens dat er een nieuw 
aansturingsmodel nodig is voor het EEN 
waarmee synergieën tot stand kunnen 
worden gebracht met de structuren van 
nationale organisaties of organisaties voor 
belanghebbenden, de doeltreffendheid kan 
worden vergroot en er op maat gesneden 
ondersteuning kan worden geboden;

4. is ervan overtuigd dat het Enterprise 
Europe Network (EEN) een doeltreffend 
instrument is voor de ondersteuning van 
het midden- en kleinbedrijf bij het betreden 
van markten binnen en buiten de EU; is het 
er echter mee eens dat er een nieuw 
aansturingsmodel nodig is voor het EEN 
waarmee synergieën tot stand kunnen 
worden gebracht met de structuren van 
nationale organisaties of organisaties voor 
belanghebbenden, de doeltreffendheid kan 
worden vergroot, de administratieve en 
beheerskosten kunnen worden 
verminderd en er op maat gesneden 
ondersteuning kan worden geboden;

Or. en

Amendement 24
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ervan overtuigd dat als de werking en 
de aansturing van de onderliggende 
organisaties van het EEN op een hoger 
plan worden gebracht en de 
geïnformeerdheid over de ondersteuning 

Schrappen
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die het EEN bieden kan wordt vergroot, 
het de voorkeursinstantie zal worden voor 
het Europese mkb;

Or. en

(Deze paragraaf wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)

Amendement 25
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ervan overtuigd dat als de werking en 
de aansturing van de onderliggende 
organisaties van het EEN op een hoger 
plan worden gebracht en de 
geïnformeerdheid over de ondersteuning 
die het EEN bieden kan wordt vergroot, het 
de voorkeursinstantie zal worden voor het 
Europese mkb;

5. is ervan overtuigd dat alleen als de 
werking en de aansturing van de 
onderliggende organisaties van het EEN op 
een hoger plan worden gebracht en de 
geïnformeerdheid over de ondersteuning 
die het EEN bieden kan wordt vergroot, het 
van maximale waarde zal blijken voor het 
Europese mkb;

Or. en

Amendement 26
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Titel 1 – kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

IN KAART BRENGEN 
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Schrappen

Or. en

(Dit kopje wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)
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Amendement 27
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is het ermee eens dat 
steunprogramma's die gefinancierd 
worden met publieke middelen op de 
meest kosteneffectieve wijze moeten 
worden uitgevoerd, zeker in tijden waarin 
de EU-economie zich nog steeds aan het 
herstellen is van de ernstigste crisis in 
decennia;

Schrappen

Or. en

(Deze paragraaf wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)

Amendement 28
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is het ermee eens dat steunprogramma's 
die gefinancierd worden met publieke 
middelen op de meest kosteneffectieve 
wijze moeten worden uitgevoerd, zeker in 
tijden waarin de EU-economie zich nog 
steeds aan het herstellen is van de 
ernstigste crisis in decennia;

6. is het ermee eens dat steunprogramma's 
die gefinancierd worden met publieke 
middelen op de meest kosteneffectieve 
wijze moeten worden uitgevoerd, zeker in 
tijden waarin de EU-economie zich nog 
steeds aan het herstellen is van de 
ernstigste crisis in decennia, en is van 
mening dat met het oog hierop de 
kwaliteit van de programma's tenminste 
op hetzelfde niveau moet worden 
gehandhaafd; 

Or. sl
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Amendement 29
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. steunt het voorstel om het grote 
aantal lokale, regionale, nationale en 
Europese steunprogramma's in kaart te 
brengen; is van mening dat hierbij tevens 
een analyse moet worden gemaakt van de 
doeltreffendheid van bestaande Europese 
steunprogramma's; is van mening dat 
deze exercitie op gezette tijden moet 
worden herhaald om als basis te kunnen 
dienen voor een benchmark- en 
scorebordsysteem;

Or. en

Amendement 30
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het feit dat het grote 
aantal lokale, regionale, nationale en 
Europese steunprogramma's momenteel in 
kaart wordt gebracht; is van mening dat 
hierbij tevens een analyse moet worden 
gemaakt van de doeltreffendheid van 
bestaande Europese steunprogramma's; is 
van mening dat deze exercitie op gezette 
tijden moet worden herhaald om als basis 
te kunnen dienen voor een benchmark- en 
scorebordsysteem;

7. is ingenomen met het feit dat het grote 
aantal lokale, regionale, nationale en 
Europese steunprogramma's momenteel in 
kaart wordt gebracht; is van mening dat 
hierbij tevens een analyse moet worden 
gemaakt van de doeltreffendheid van 
bestaande Europese steunprogramma's; is 
van mening dat deze exercitie op gezette 
tijden moet worden herhaald om als basis 
te kunnen dienen voor een benchmark- en 
scorebordsysteem; erkent evenwel dat tal 
van steunprogramma's voor het mkb 
informeel van aard kunnen zijn of de 
vorm kunnen aannemen van een 
vrijwilligersorganisatie of een netwerk, 
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met name op lokaal niveau, of van een 
"virtueel" netwerk voor meer 
gespecialiseerde sectoren, en raadt daarin 
af om bij het in kaart brengen van 
steunprogramma's rekening te houden 
met al deze informele netwerken indien 
dit te hoge kosten met zich zou brengen of 
in de praktijk niet haalbaar zou zijn;

Or. en

Amendement 31
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het feit dat het grote 
aantal lokale, regionale, nationale en 
Europese steunprogramma's momenteel in 
kaart wordt gebracht; is van mening dat 
hierbij tevens een analyse moet worden 
gemaakt van de doeltreffendheid van 
bestaande Europese steunprogramma's; is 
van mening dat deze exercitie op gezette 
tijden moet worden herhaald om als basis 
te kunnen dienen voor een benchmark- en 
scorebordsysteem;

7. is ingenomen met het feit dat het grote 
aantal lokale, regionale, nationale en 
Europese steunprogramma's momenteel in 
kaart wordt gebracht; is van mening dat 
hierbij tevens initiatieven van de 
privésector die bijdragen tot de toegang 
van het mkb tot financiering, zoals 
partnerschappen tussen banken en 
accountants om de toegang van micro-
ondernemingen tot kleine leningen te 
bevorderen, moeten worden bekeken en 
een analyse moet worden gemaakt van de 
doeltreffendheid van bestaande Europese 
steunprogramma's; is van mening dat deze 
exercitie op gezette tijden moet worden 
herhaald om als basis te kunnen dienen 
voor een benchmark- en scorebordsysteem;

Or. fr

Amendement 32
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7



AM\901723NL.doc 19/84 PE489.461v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met het feit dat het grote 
aantal lokale, regionale, nationale en 
Europese steunprogramma's momenteel in 
kaart wordt gebracht; is van mening dat 
hierbij tevens een analyse moet worden 
gemaakt van de doeltreffendheid van 
bestaande Europese steunprogramma's; is 
van mening dat deze exercitie op gezette 
tijden moet worden herhaald om als basis 
te kunnen dienen voor een benchmark- en 
scorebordsysteem;

7. is ingenomen met het feit dat het grote 
aantal lokale, regionale, nationale en 
Europese steunprogramma's momenteel in 
kaart wordt gebracht; is van mening dat 
hierbij tevens een analyse moet worden 
gemaakt van de doeltreffendheid van 
bestaande Europese steunprogramma's; is 
van mening dat deze exercitie op gezette 
tijden moet worden herhaald om als basis 
te kunnen dienen voor een benchmark- en 
scorebordsysteem; is van mening dat het 
door deze exercitie verkregen eerste 
overzicht de basis moet vormen voor een 
evaluatie van de effectiviteit van de 
bestaande steunprogramma's van de EU;

Or. en

Amendement 33
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwacht voor het einde van 2012 
specifieke voorstellen voor de 
rationalisering en coördinatie van de 
Europese steunprogramma's alsook voor de 
totstandbrenging van de best mogelijk 
synergieën voor het Europese mkb, waar 
mogelijk op basis van bestaande structuren
en zonder nationale organisaties nodeloos 
concurrentie aan te doen;

8. verwacht voor het einde van 2012 eerste
specifieke voorstellen voor het 
stroomlijnen en coördineren van de 
Europese steunprogramma's, teneinde deze 
effectief te maken en af te stemmen op de 
behoeften van het Europese mkb; wijst 
erop dat bij het nemen van EU-
maatregelen verdubbelingen en de 
ontwikkeling van parallelle structuren 
moeten worden voorkomen en dat die 
maatregelen een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde moeten opleveren; 
benadrukt dat de bestaande nationale
structuren voor steunverlening in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel onverlet moeten 
worden gelaten; is van mening dat de 
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ondersteuning van individuele Europese 
kmo's voornamelijk moet worden 
verzorgd door de organisatie die het 
nauwst aansluit bij de individuele 
behoeften van het bedrijf; verzoekt de 
Commissie de bevoegde commissies van 
het Europees Parlement regelmatig te 
informeren over de vooruitgang die bij 
deze thans uitgevoerde exercitie wordt 
geboekt;

Or. en

Amendement 34
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwacht voor het einde van 2012 
specifieke voorstellen voor de
rationalisering en coördinatie van de
Europese steunprogramma's alsook voor de 
totstandbrenging van de best mogelijk
synergieën voor het Europese mkb, waar 
mogelijk op basis van bestaande structuren 
en zonder nationale organisaties nodeloos 
concurrentie aan te doen;

8. verwacht voor het einde van 2012 
specifieke voorstellen van de Commissie 
over de wijze waarop de Europese 
steunprogramma's voor het mkb kunnen 
worden gecoördineerd met het oog op de 
totstandbrenging van doeltreffende
synergieën op basis van bestaande 
structuren en in aanvulling op 
maatregelen van nationale organisaties;

Or. en

Amendement 35
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat IT-vaardigheden en 
de digitale infrastructuur in het 
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bedrijfsleven verder moeten worden 
ontwikkeld, teneinde de integratie van het 
mkb van de verschillende Europese 
regio's in de internationale markt te 
bevorderen; deze IT-ontwikkeling kan het 
beste worden verwezenlijkt door middel 
van digitale subsidiefondsen van de EU;

Or. hu

Amendement 36
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Titel 1 – kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

PROMOTIE VAN EUROPESE 
CLUSTERS EN NETWERKEN

BETERE TOEGANG TOT DE MARKT

Or. en

Amendement 37
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. sluit zich aan bij het voorstel om de 
samenwerking tussen de uiteenlopende 
ondernemersorganisaties, kamers van 
koophandel en andere particuliere actoren 
met activiteiten in landen buiten de EU te 
verbeteren;

9. sluit zich aan bij het voorstel om de 
samenwerking tussen de uiteenlopende 
ondernemersorganisaties, kamers van 
koophandel en andere particuliere actoren 
met activiteiten in landen buiten de EU te 
verbeteren, ter bevordering van het 
internationaliseringsproces van het 
niveau van de enkele onderneming naar 
het niveau van het netwerk of van 
vestigingen op meerdere locaties, om 
complexere en langdurigere 
internationaliseringsprojecten waarbij 
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veel ondernemingen en andere 
organisaties en overheidsinstellingen voor 
steun betrokken zijn, te promoten;

Or. it

Amendement 38
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. sluit zich aan bij het voorstel om de 
samenwerking tussen de uiteenlopende 
ondernemersorganisaties, kamers van 
koophandel en andere particuliere actoren 
met activiteiten in landen buiten de EU te 
verbeteren;

9. sluit zich aan bij het voorstel om de 
samenwerking tussen de uiteenlopende 
ondernemersorganisaties, kamers van 
koophandel en andere particuliere actoren 
met activiteiten in landen buiten de EU te 
verbeteren; is van oordeel dat er in 
samenwerking met plaatselijke 
burgerorganisaties voor ondernemers ter 
bevordering van het ondernemerschap 
regionale roadshows moeten worden 
gehouden, waar door middel van het 
presenteren van beste praktijken en het 
houden van rondetafelbesprekingen met 
succesvolle ondernemers de mogelijkheid 
wordt geboden om de plaatselijke 
ondernemerscultuur in de regio's te leren 
kennen;

Or. hu

Amendement 39
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. sluit zich aan bij het voorstel om de 9. sluit zich aan bij het voorstel van de 
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samenwerking tussen de uiteenlopende
ondernemersorganisaties, kamers van 
koophandel en andere particuliere actoren 
met activiteiten in landen buiten de EU te 
verbeteren;

Commissie om de samenwerking tussen de 
uiteenlopende organisaties van bedrijven, 
kamers van koophandel en andere actoren 
met activiteiten op de interne markt en in
derde landen te verbeteren teneinde het 
sluiten van partnerschappen tussen 
bedrijven, de vorming van clusters en de 
toegang tot nieuwe markten te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 40
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept het belang van het 
grondgebied waarop het midden- en 
kleinbedrijf actief is en nodigt de 
Commissie en de Paragraafstaten uit om 
voortdurend samen te werken met de 
lokale entiteiten om networking naar 
waarde te schatten;

Or. it

Amendement 41
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de oprichting van 
joint-ventures of andersoortige 
partnerschappen tussen of met kleine en 
middelgrote ondernemingen gestimuleerd 
moet worden als strategie voor de 
betreding van nieuwe markten, de 

10. is van mening dat de oprichting van 
joint-ventures of andersoortige 
partnerschappen tussen of met kleine en 
middelgrote ondernemingen gestimuleerd 
moet worden als strategie voor de 
betreding van nieuwe markten, de 
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ontwikkeling van directe 
investeringsprojecten in derde landen en 
deelname aan openbare aanbestedingen; 
verzoekt de Commissie om geld uit te 
trekken voor de bevordering van dergelijke 
transnationale samenwerkingsverbanden;

ontwikkeling van directe 
investeringsprojecten in derde landen en 
deelname aan openbare aanbestedingen; 
verzoekt de Commissie om geld uit te 
trekken voor de bevordering van dergelijke 
transnationale samenwerkingsverbanden; is 
van mening dat een ruimere mate van 
toegang tot betaalbare bankdiensten voor 
kleine en micro-ondernemingen in 
verschillende rechtsgebieden en valuta 
van cruciaal belang is voor de 
ontwikkeling van exportgroei;

Or. en

Amendement 42
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de oprichting van 
joint-ventures of andersoortige 
partnerschappen tussen of met kleine en 
middelgrote ondernemingen gestimuleerd 
moet worden als strategie voor de 
betreding van nieuwe markten, de 
ontwikkeling van directe 
investeringsprojecten in derde landen en 
deelname aan openbare aanbestedingen; 
verzoekt de Commissie om geld uit te 
trekken voor de bevordering van dergelijke 
transnationale samenwerkingsverbanden;

10. is van mening dat de oprichting van 
joint-ventures of andersoortige 
partnerschappen tussen of met kleine en 
middelgrote ondernemingen gestimuleerd 
moet worden als strategie voor de 
betreding van nieuwe markten, de 
ontwikkeling van directe 
investeringsprojecten op de interne markt 
en in derde landen en deelname aan 
openbare aanbestedingen; verzoekt de 
Commissie om geld uit te trekken voor de 
bevordering van dergelijke transnationale 
samenwerkingsverbanden;

Or. en

Amendement 43
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt om sterkere en meer 
doeltreffende steun op Europees, 
nationaal en regionaal niveau ter 
bevordering van de toegang van kmo's tot 
de interne markt en markten van derde 
landen, met name met betrekking tot 
promotie en toegang tot informatie, de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en de deelname aan 
openbare aanbestedingen, ICT, 
normalisatie en regelgevingskwesties; is 
van mening dat het Enterprise Europe 
Network (EEN) een doeltreffend 
instrument is om deze doelstellingen te 
bereiken; deelt het standpunt dat er een 
nieuw, op een grondige evaluatie 
gebaseerd aansturingsmodel nodig is voor 
het EEN, teneinde de doeltreffendheid 
ervan te kunnen vergroten en het in staat 
te stellen op maat gesneden ondersteuning 
te bieden;

Or. en

Amendement 44
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat clusters en netwerken 
vaak zowel in virtuele als fysieke vorm 
kunnen worden opgericht; moedigt de 
lidstaten aan de hiervoor noodzakelijke 
instrumenten en hulpmiddelen onder de 
aandacht van het mkb te brengen om de 
oprichting van virtuele clusters en 
netwerken te vergemakkelijken;
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Or. en

Amendement 45
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is ervan overtuigd dat het mkb 
alleen in de gewenste mate gebruik zal 
maken van het EEN indien de bij het 
EEN aangesloten organisaties op een 
hoger plan worden gebracht en de 
geïnformeerdheid over de ondersteuning 
die het EEN kan bieden onder kmo's 
wordt vergroot;

Or. en

Amendement 46
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. wijst op de totstandbrenging 
van een vereenvoudigd en transparant 
Europees regelgevingskader voor 
openbare aanbestedingen, zodat kmo's 
beter toegang krijgen tot 
overheidsopdrachten, zowel in de EU als 
in derde landen;

Or. en

Amendement 47
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
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Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. is voorstander van een 
Europees normalisatiestelsel dat het mkb 
op meer systematische wijze bij 
besluitvormingsprocessen betrekt, met 
inachtneming van het beproefde beginsel 
van nationale delegatie; dringt erop aan 
normen gemakkelijker en goedkoper 
verkrijgbaar te maken voor kmo's ter 
bevordering van interoperabiliteit en ter 
vermindering van een aantal belangrijke 
barrières waar kmo's die internationaal 
actief willen worden mee worden 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 48
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. benadrukt dat de doeltreffende 
en betaalbare bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER) van 
cruciaal belang is om kmo's aan te 
moedigen nieuwe ideeën en technologieën 
te ontwikkelen als basis voor hun 
internationale activiteiten; is in dit 
verband verheugd over de bevordering 
van helpdesks voor IER-vraagstukken;

Or. en
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Amendement 49
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 septies. spoort de lidstaten aan de 
Commissie actief te ondersteunen bij de 
bevordering van de toegang van kmo's tot 
de markten in derde landen in het kader 
van internationale fora en conferenties;

Or. en

Amendement 50
Kent Johansson, Phil Bennion, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen 
Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 octies. dringt er met klem bij de 
lidstaten op aan om tijdens het Deense 
voorzitterschap een akkoord te bereiken 
over het gemeenschappelijk octrooistelsel, 
aangezien dit voor de EU van essentieel 
belang is om het bedrijfsleven een 
gemakkelijke en betaalbare toegang te 
bieden tot een octrooibescherming op de 
interne markt die vergelijkbaar is met de 
bescherming die concurrenten in de VS, 
China en Japan genieten;

Or. en

Amendement 51
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi
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Ontwerpresolutie
Titel 1 – kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

TOEKOMSTIGE STAPPEN TOEGANG TOT FINANCIERING

Or. en

Amendement 52
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) na tussenkopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is het ermee eens dat 
steunprogramma's die gefinancierd 
worden met publieke middelen op de 
meest kosteneffectieve wijze moeten 
worden uitgevoerd, zeker in tijden waarin 
de EU-economie zich nog steeds aan het 
herstellen is van de ernstigste crisis in 
decennia;

Or. en

Amendement 53
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) na tussenkopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. sluit zich aan bij het voorstel om de 
samenwerking tussen de uiteenlopende 
organisaties van bedrijven, kamers van 
koophandel en andere particuliere 
actoren met activiteiten in landen buiten 
de EU te verbeteren, teneinde het sluiten 
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van partnerschappen tussen 
ondernemingen, de vorming van clusters 
en de toegang tot nieuwe markten te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 54
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. adviseert de Commissie om alle 
dimensies van internationalisering, te 
weten uitvoer en invoer, in ogenschouw te 
nemen; merkt op dat deze tweede 
dimensie onvoldoende aandacht krijgt in 
de mededeling;

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. adviseert de Commissie om alle 
dimensies van internationalisering, te 
weten uitvoer en invoer, in ogenschouw te 
nemen; merkt op dat deze tweede dimensie 
onvoldoende aandacht krijgt in de 
mededeling;

11. adviseert de Commissie om alle 
dimensies van internationalisering, te 
weten uitvoer en invoer, in ogenschouw te 
nemen, met inbegrip van verschillende 
vormen van economische 
partnerschappen en samenwerking; merkt 
op dat deze tweede dimensie onvoldoende 
aandacht krijgt in de mededeling;

Or. en
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Amendement 56
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. hoopt op een betere integratie van 
het gemeenschapsbeleid ten gunste van 
het mkb met een bijzondere verwijzing 
naar innovatie, groei, 
internationalisering, productiviteit, 
kostenbeheersing en beperking van 
bureaucratie, kwaliteit van het menselijk 
kapitaal, sociale verantwoordelijkheid;

Or. it

Amendement 57
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een rationeel gebruik van de 
begroting voor het COSME-programma 
en benadrukt in het bijzonder de 
noodzaak tot verdere verbetering van de 
toegang van het mkb tot financiering; 
pleit voor vereenvoudiging en 
stroomlijning van de uiteenlopende EU-
instrumenten ten behoeve van de toegang 
tot krediet of risicokapitaal, met name 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen met 
internationaliseringsplannen;

Schrappen

Or. en

(Deze paragraaf wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)
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Amendement 58
Josefa Andrés Barea, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een rationeel gebruik van de 
begroting voor het COSME-programma en 
benadrukt in het bijzonder de noodzaak tot 
verdere verbetering van de toegang van het 
mkb tot financiering; pleit voor 
vereenvoudiging en stroomlijning van de 
uiteenlopende EU-instrumenten ten 
behoeve van de toegang tot krediet of 
risicokapitaal, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen met 
internationaliseringsplannen;

12. stelt vast dat de toegang tot 
financiering en kredietverzekering 
aantonen dat het beleid onvoldoende is 
afgestemd op de behoeften van het mkb; 
pleit voor een rationeel gebruik van de 
begroting voor het COSME-programma en 
benadrukt in het bijzonder de noodzaak tot 
verbetering van de toegang van het mkb tot 
financiering; pleit voor vereenvoudiging en 
stroomlijning van de uiteenlopende EU-
instrumenten ten behoeve van de toegang 
tot krediet of risicokapitaal, met name voor 
kleine en middelgrote ondernemingen met 
internationaliseringsplannen;

Or. es

Amendement 59
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een rationeel gebruik van de 
begroting voor het COSME-programma en 
benadrukt in het bijzonder de noodzaak tot 
verdere verbetering van de toegang van het 
mkb tot financiering; pleit voor 
vereenvoudiging en stroomlijning van de 
uiteenlopende EU-instrumenten ten 
behoeve van de toegang tot krediet of 
risicokapitaal, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen met 
internationaliseringsplannen;

12. pleit voor een significante verhoging 
(met 100%) en een rationeel gebruik van 
de begroting voor het COSME-programma 
en benadrukt in het bijzonder de noodzaak 
tot verdere verbetering van de toegang van 
het mkb tot financiering; pleit voor 
vereenvoudiging en stroomlijning van de 
uiteenlopende EU-instrumenten ten 
behoeve van de toegang tot krediet, 
garanties of risicokapitaal, met name voor 
kleine en middelgrote ondernemingen met 
internationaliseringsplannen; verzoekt de 
lidstaten om, in samenwerking met de 
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banken, een derde van hun nationale 
inkomsten uit vennootschapsbelasting te 
gebruiken om garanties te verstrekken 
voor kmo's;

Or. en

Amendement 60
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een rationeel gebruik van de 
begroting voor het COSME-programma en 
benadrukt in het bijzonder de noodzaak tot 
verdere verbetering van de toegang van het 
mkb tot financiering; pleit voor 
vereenvoudiging en stroomlijning van de 
uiteenlopende EU-instrumenten ten 
behoeve van de toegang tot krediet of 
risicokapitaal, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen met 
internationaliseringsplannen;

12. pleit voor een rationeel gebruik van de 
begroting voor het COSME-programma en 
benadrukt in het bijzonder de noodzaak tot 
verdere verbetering van de toegang van het 
mkb tot financiering en van de rol die de 
privésector, en in het bijzonder 
accountants, zou kunnen spelen; pleit 
voor vereenvoudiging en stroomlijning van 
de uiteenlopende EU-instrumenten ten 
behoeve van de toegang tot krediet of 
risicokapitaal, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen met 
internationaliseringsplannen;

Or. fr

Amendement 61
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt dat de nieuwe financiële 
instrumenten die in programma's ter 
ondersteuning van mkb, zoals COSME, 
ontwikkeld zijn, niet alleen rekening 
houden met de kapitaalrekening van mkb, 
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maar ook met de zogenaamde 
"immateriële waarden", zodat toegang tot 
krediet voorziet in vormen van erkenning 
van het intellectuele kapitaal van het 
mkb;

Or. it

Amendement 62
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. meent dat het mkb bij een 
herziening van de regelgeving voor de 
financiële markten in staat moet worden 
gesteld in grotere mate financiering via de 
kapitaalmarkten aan te trekken, opdat zij 
minder afhankelijk zijn van 
bankleningen;

Or. en

Amendement 63
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. pleit ervoor de EU-instrumenten 
voor het mkb te vereenvoudigen en 
toegankelijker te maken; merkt op dat 
EU-programma's al te vaak te 
bureaucratisch blijken om van nut te 
kunnen zijn voor kmo's;

Or. en
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Amendement 64
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. dringt erop aan om bij de 
lopende hervorming van de 
structuurfondsen in sterke mate rekening 
te houden met het mkb voor zover dit 
gepast is en ertoe bijdraagt regionale 
randvoorwaarden voor groei te scheppen 
en synergieën met andere programma's 
en initiatieven van de EU te creëren; 
meent dat de bureaucratische rompslomp 
moet worden verminderd, bijvoorbeeld 
door evenredige normen voor 
bedrijfscontroles en jaarrekeningen goed 
te keuren en door bij de herziening van 
het Financieel Reglement 
gemeenschappelijke regels in te voeren 
voor alle fondsen en programma's;

Or. en

Amendement 65
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. verzoekt de lidstaten de 
richtlijn betalingsachterstanden zo 
spoedig mogelijk in nationaal recht om te 
zetten om ertoe bij te dragen de liquiditeit 
van kmo's tijdens de huidige economische 
crisis te verhogen;
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Or. en

Amendement 66
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 sexies. pleit voor doeltreffender, 
eenvoudiger en beter gecoördineerde EU-
instrumenten ten behoeve van de toegang 
tot krediet of durfkapitaal, met name voor 
kleine en middelgrote ondernemingen met 
internationaliseringsplannen;

Or. en

Amendement 67
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 septies. verzoekt om doeltreffende 
garanties voor mkb-portefeuilles gezien de 
hogere kapitaalvereisten waaraan banken 
in het kader van de invoering van Bazel-
III moeten voldoen, gezien de afbouw van 
de schuldhefboom die thans bij tal van 
banken plaatsvindt, en rekening houdend 
met het cumulatieve effect van de 
regelgeving inzake financiële diensten;

Or. en

Amendement 68
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
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Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het feit dat ondernemers over 
goede vaardigheden en een goede 
opleiding moeten beschikken om zich in 
het internationale bedrijfsleven te kunnen 
bolwerken; verzoekt de Commissie het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen en te bestuderen wat 
de mogelijkheden zijn voor een "Erasmus 
Mundus voor ondernemers" waarmee 
getalenteerde ondernemers ervaring 
kunnen opdoen in en kunnen netwerken 
met economische topregio's buiten de EU;

Schrappen

Or. en

(Deze paragraaf wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)

Amendement 69
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het feit dat ondernemers over
goede vaardigheden en een goede 
opleiding moeten beschikken om zich in 
het internationale bedrijfsleven te kunnen 
bolwerken; verzoekt de Commissie het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen en te bestuderen wat 
de mogelijkheden zijn voor een "Erasmus 
Mundus voor ondernemers" waarmee 
getalenteerde ondernemers ervaring 
kunnen opdoen in en kunnen netwerken 
met economische topregio's buiten de EU;

13. wijst op het feit dat ondernemers over 
goede vaardigheden en een goede 
opleiding moeten beschikken om zich in 
het internationale bedrijfsleven te kunnen 
bolwerken; verzoekt de Commissie het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen en te bestuderen wat 
de mogelijkheden zijn voor een "Erasmus 
Mundus voor ondernemers" waarmee 
getalenteerde ondernemers ervaring 
kunnen opdoen in en kunnen netwerken 
met economische topregio's buiten de EU, 
ook via een ruime bedrijfscultuurvorming 
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die een bedrijfsvisie op internationaal 
niveau geeft om te beschikken over 
noodzakelijke en fundamentele 
instrumenten om te kunnen meedingen in 
een globale markt;

Or. it

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf b 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het feit dat ondernemers over 
goede vaardigheden en een goede 
opleiding moeten beschikken om zich in 
het internationale bedrijfsleven te kunnen 
bolwerken; verzoekt de Commissie het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen en te bestuderen wat 
de mogelijkheden zijn voor een "Erasmus 
Mundus voor ondernemers" waarmee 
getalenteerde ondernemers ervaring 
kunnen opdoen in en kunnen netwerken 
met economische topregio's buiten de EU;

13. wijst op het feit dat ondernemers over 
goede vaardigheden en een goede 
opleiding moeten beschikken om zich in 
het internationale bedrijfsleven te kunnen 
bolwerken; verzoekt de Commissie het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen en te bestuderen wat 
de mogelijkheden zijn voor een "Erasmus 
Mundus voor ondernemers" waarmee 
getalenteerde ondernemers ervaring 
kunnen opdoen in en kunnen netwerken 
met economische topregio's buiten de EU; 
vraagt de Commissie en de lidstaten om in 
het programma "Erasmus voor iedereen"
jonge ondernemers en 
industriebeleidsmaatregelen op te nemen 
via aan het programma gelieerde 
Europese beleidsvormen; 

Or. ro

Amendement 71
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie over de herziening van de 
Europese normalisatie; benadrukt de 
noodzaak tot een coherent systeem van 
internationale normen en vermindering 
van de barrières voor kleine en 
middelgrote ondernemingen die de 
internationale markt op willen;

Schrappen

Or. en

(Deze paragraaf wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)

Amendement 72
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie over de herziening van de 
Europese normalisatie; benadrukt de 
noodzaak tot een coherent systeem van 
internationale normen en vermindering van 
de barrières voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die de internationale markt 
op willen;

14. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie over de herziening van de 
Europese normalisatie, maar meent dat 
meer kan worden gedaan ter verbetering 
van de aansturing van het proces om 
ervoor te zorgen dat het 
normalisatiestelsel efficiënter werkt voor 
kmo's; benadrukt de noodzaak tot een 
coherent systeem van internationale 
normen en vermindering van de barrières 
voor kleine en middelgrote ondernemingen 
die de internationale markt op willen;

Or. en

Amendement 73
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie over de herziening van de 
Europese normalisatie; benadrukt de 
noodzaak tot een coherent systeem van 
internationale normen en vermindering 
van de barrières voor kleine en 
middelgrote ondernemingen die de 
internationale markt op willen;

14. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie over de herziening van de 
Europese normalisatie; benadrukt de 
noodzaak interoperabiliteit te waarborgen 
door coherente normen en zo de barrières 
te verminderen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die de internationale markt 
op willen;

Or. en

Amendement 74
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de aanpassing van 
het EU-beleid op het gebied van 
normalisatie van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) aan de 
markt- en beleidsontwikkelingen een 
cruciaal instrument is om kmo's te doen 
participeren in e-business, e-handel, e-
freight en intelligente vervoerssystemen, 
enz.;

Or. en

Amendement 75
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de internationalisering Schrappen
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van het mkb staat of valt met een 
eenvoudig en doeltreffend stelsel van 
intellectuele eigendomsrechten; is van 
mening dat de intellectuele 
eigendomsrechten van het mkb 
doeltreffend beschermd moeten worden 
ter bevordering van de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën als grondslag voor 
diens internationale activiteiten;

Or. en

(Deze paragraaf wordt verplaatst naar een ander deel van de tekst.)

Amendement 76
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de internationalisering 
van het mkb staat of valt met een 
eenvoudig en doeltreffend stelsel van 
intellectuele eigendomsrechten; is van 
mening dat de intellectuele 
eigendomsrechten van het mkb 
doeltreffend beschermd moeten worden ter 
bevordering van de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën als grondslag voor 
diens internationale activiteiten;

15. benadrukt dat de internationalisering 
van het mkb staat of valt met een 
eenvoudig en doeltreffend stelsel van 
intellectuele eigendomsrechten en 
auteursrechten; is van mening dat de 
intellectuele eigendomsrechten van het 
mkb doeltreffend beschermd moeten 
worden ter bevordering van de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën als 
grondslag voor diens internationale 
activiteiten; onderstreept de noodzaak om 
onverwijld tot een akkoord over het 
Europees octrooi te komen;

Or. de

Amendement 77
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is ingenomen met het feit dat de 
doelstellingen ten aanzien van de 
minimalisering van de administratieve 
lasten voor 2012 zijn gehaald; verzoekt de 
Commissie om nieuwe, ambitieuze 
doelstellingen voor te stellen 
overeenkomstig het "Denk eerst klein"-
beginsel;

16. is ingenomen met het feit dat de 
doelstellingen ten aanzien van de 
minimalisering van de administratieve 
lasten voor 2012 zijn gehaald, maar meent 
dat nog veel meer moet worden bereikt; 
verzoekt de Commissie om nieuwe, 
ambitieuze doelstellingen voor de 
vermindering van de totale lasten voor het 
mkb voor te stellen overeenkomstig het 
"Denk eerst klein"-beginsel; moedigt de 
Commissie aan het papierwerk voor kmo's 
te verminderen en ervoor te zorgen dat 
hun geen onrealistische termijnen worden 
gesteld voor het indienen van 
documenten, teneinde het administratief 
proces voor kleine bedrijven te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 78
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ingenomen met het feit dat de 
doelstellingen ten aanzien van de 
minimalisering van de administratieve 
lasten voor 2012 zijn gehaald; verzoekt de 
Commissie om nieuwe, ambitieuze 
doelstellingen voor te stellen 
overeenkomstig het "Denk eerst klein"-
beginsel;

16. is ingenomen met het feit dat de 
doelstellingen ten aanzien van de 
minimalisering van de administratieve 
lasten voor 2012 zijn gehaald; verzoekt de 
Commissie om nieuwe, ambitieuze 
doelstellingen voor te stellen 
overeenkomstig de Small Business Act; is 
van mening dat de nieuwe doelstellingen 
inzake minimalisering van lasten "netto-
doelstellingen" moeten zijn die zich tot 
alle voor het mkb relevante gebieden 
uitstrekken en rekening houden met 
nieuwe wetgeving die na vaststelling van 
de doelstellingen wordt aangenomen; 
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Or. en

Amendement 79
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ingenomen met het feit dat de 
doelstellingen ten aanzien van de 
minimalisering van de administratieve 
lasten voor 2012 zijn gehaald; verzoekt de 
Commissie om nieuwe, ambitieuze 
doelstellingen voor te stellen 
overeenkomstig het "Denk eerst klein"-
beginsel;

16. is ingenomen met het feit dat de 
doelstellingen ten aanzien van de 
minimalisering van de administratieve 
lasten voor 2012 zijn gehaald; verzoekt de 
Commissie om nieuwe, ambitieuze,
kwalitatieve en niet langer enkel 
kwantitatieve doelstellingen voor te stellen 
overeenkomstig het "Denk eerst klein"-
beginsel;

Or. fr

Amendement 80
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om overeenkomsten tot stand 
te brengen die kmo's in staat stellen om in 
heel Europa actief te zijn en hun ideeën 
op de markt te brengen door hun toegang 
tot de markt te verbeteren en de 
administratieve lasten terug te dringen;

Or. en

Amendement 81
Seán Kelly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. geeft blijk van zijn teleurstelling over 
het feit dat de Commissie de mkb-test zo 
zwak en onsamenhangend hanteert; 
benadrukt dat de mkb-test systematisch een 
vast onderdeel moet uitmaken van de 
effectbeoordeling; verzoekt de Commissie 
uiteen te zetten waarom er voor het pakket 
gegevensbescherming geen behoorlijke 
mkb-test is uitgevoerd; 

17. geeft blijk van zijn teleurstelling over 
het feit dat de Commissie de mkb-test zo 
zwak en onsamenhangend hanteert; 
benadrukt dat de mkb-test systematisch een 
vast onderdeel moet uitmaken van de 
effectbeoordeling; dringt er bij de 
Commissie op aan uiteen te zetten waarom 
er voor het pakket gegevensbescherming 
geen behoorlijke mkb-test is uitgevoerd en 
snel concrete maatregelen te treffen om 
dit manco te verhelpen;

Or. en

Amendement 82
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat elke vrijstelling of 
vereenvoudigde regeling in het kader van 
toekomstige regelgeving betreffende het 
mkb en micro-ondernemingen het 
resultaat moet zijn van het overleg met de 
sociale partners, waarbij die vrijstellingen 
of regelingen in geen geval een 
verslechtering van de rechten van 
werknemers mogen inhouden; 

Or. es

Amendement 83
Patrizia Toia, Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Josefa Andrés Barea, Teresa Riera
Madurell
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de mkb-test moet 
garanderen dat de Europese wetgeving 
inzake veiligheid en gezondheid op het 
werk naar behoren wordt nageleefd;

Or. en

Amendement 84
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt aan op betere toegang van 
kmo's tot openbare aanbestedingen door 
deze op een optimaal gebruik van kleine 
bedrijven af te stemmen en door diensten 
voor openbare aanbestedingen open te 
stellen;

Or. en

Amendement 85
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. acht het concept van automatische
uitsluiting van micro-ondernemingen van 
alle wetgevingsvoorstellen inadequaat; 
pleit in plaats daarvan voor een 
microdimensie als integraal onderdeel van 
de mkb-test in het kader waarvan alle 
beschikbare opties systematisch 

18. meent dat het concept van uitsluiting 
van micro-ondernemingen van alle 
wetgevingsvoorstellen slechts een laatste 
redmiddel is wanneer niet aan hun 
specifieke behoeften kan worden voldaan 
door aangepaste oplossingen versoepelde 
regelingen; pleit in plaats daarvan voor een 
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geanalyseerd worden, bijvoorbeeld
uitsluiting van de werkingssfeer of van 
individuele bepalingen, verlengde 
overgangsperiodes of een lichter regime;

microdimensie als integraal onderdeel van 
de mkb-test en een systematische evaluatie 
van alle beschikbare opties, met inbegrip 
van uitsluiting van de werkingssfeer of van 
individuele bepalingen van een 
wetgevingshandeling, verlengde 
overgangsperiodes of tijdelijke 
vrijstellingen en een wetgevingsaanpak op 
maat;

Or. en

Amendement 86
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. acht het concept van automatische 
uitsluiting van micro-ondernemingen van 
alle wetgevingsvoorstellen inadequaat; 
pleit in plaats daarvan voor een 
microdimensie als integraal onderdeel van 
de mkb-test in het kader waarvan alle 
beschikbare opties systematisch 
geanalyseerd worden, bijvoorbeeld
uitsluiting van de werkingssfeer of van 
individuele bepalingen, verlengde 
overgangsperiodes of een lichter regime;

18. is van mening dat micro-
ondernemingen van alle 
wetgevingsvoorstellen moeten worden 
uitgesloten of onder een lichter regime 
moeten vallen, tenzij er duidelijke en 
aantoonbare redenen zijn om dergelijke 
ondernemingen op te nemen in de 
werkingssfeer, waarbij naar behoren 
rekening moet worden gehouden met 
effectbeoordelingen; pleit voor een 
microdimensie als integraal onderdeel van 
de mkb-test in het kader waarvan alle 
beschikbare opties systematisch 
geanalyseerd worden, met inbegrip van
uitsluiting van de werkingssfeer of van 
individuele bepalingen, verlengde 
overgangsperiodes of een lichter regime;

Or. en

Amendement 87
Paul Rübig
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. acht het concept van automatische 
uitsluiting van micro-ondernemingen van 
alle wetgevingsvoorstellen inadequaat; 
pleit in plaats daarvan voor een 
microdimensie als integraal onderdeel van 
de mkb-test in het kader waarvan alle 
beschikbare opties systematisch 
geanalyseerd worden, bijvoorbeeld
uitsluiting van de werkingssfeer of van
individuele bepalingen, verlengde 
overgangsperiodes of een lichter regime;

18. pleit er sterk voor om in een 
verbeterde mkb-test bijzondere nadruk te 
leggen op micro-ondernemingen; acht 
evenwel het concept van automatische 
uitsluiting van micro-ondernemingen van 
alle wetgevingsvoorstellen inadequaat; 
pleit in plaats daarvan voor een 
microdimensie als integraal onderdeel van 
de mkb-test in het kader waarvan alle 
beschikbare opties systematisch 
geanalyseerd worden, met inbegrip van
uitsluiting van de werkingssfeer of 
individuele bepalingen (bv. inzake de 
toepassing van de-minimisregels), 
verlengde overgangsperiodes, een lichter 
regime of een wetgevingsaanpak op maat;

Or. en

Amendement 88
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. acht het concept van automatische 
uitsluiting van micro-ondernemingen van 
alle wetgevingsvoorstellen inadequaat; 
pleit in plaats daarvan voor een 
microdimensie als integraal onderdeel van 
de mkb-test in het kader waarvan alle 
beschikbare opties systematisch 
geanalyseerd worden, bijvoorbeeld
uitsluiting van de werkingssfeer of van
individuele bepalingen, verlengde 
overgangsperiodes of een lichter regime;

18. acht het concept van automatische 
uitsluiting van micro-ondernemingen van 
alle wetgevingsvoorstellen inadequaat; 
pleit in plaats daarvan voor het bestuderen 
en bespreken van een microdimensie als 
integraal onderdeel van de mkb-test in het 
kader waarvan alle beschikbare opties 
systematisch geanalyseerd worden, 
bijvoorbeeld aanpassing aan de 
werkingssfeer of aan individuele 
bepalingen, verlengde overgangsperiodes 
of een lichter regime;

Or. es
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Amendement 89
Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea, Britta 
Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 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 de nodige kennis en middelen 
beschikken om werknemers dusdanig aan 
te sturen dat zij milieuvriendelijk werken, 
teneinde de onkosten veroorzaakt door 
gebrekkige veiligheid te verminderen; is 
van mening dat dergelijke steun het 
volgende dient te omvatten: verspreiding 
van goede praktijken, scholing van 
personeel, ontwikkeling van instrumenten 
en richtsnoeren voor risicobeoordeling, 
het verlenen van toegang tot betaalbare 
preventiediensten van goede kwaliteit, het 
bieden van financiële prikkels, enz.;

Or. en

Amendement 90
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 91
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. pleit voor een doeltreffende omzetting 
van EU-wetgeving in het nationale recht; 
verzoekt de Commissie te overwegen om 
wetgeving vaker in de vorm van een 
verordening te gieten; verzoekt de 
Commissie te bestuderen in hoeverre het 
gebruik van de "checklist voor een goede 
omzetting van EU-wetgeving" verplicht 
kan worden gesteld;

19. pleit voor een doeltreffende omzetting 
van EU-wetgeving in het nationale recht; 
verzoekt de Commissie te overwegen om 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waarvan de vorm afhankelijk moet zijn 
van het beleidsgebied in kwestie; pleit er 
in dit verband voor dat alle wetgeving op 
het gebied van het vennootschapsrecht, 
het arbeidsrecht of veiligheid en 
gezondheid op het werk de vorm dient aan 
te nemen van een minimumrichtlijn;

Or. en

Amendement 92
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. pleit voor een doeltreffende omzetting 
van EU-wetgeving in het nationale recht; 
verzoekt de Commissie te overwegen om
wetgeving vaker in de vorm van een 
verordening te gieten; verzoekt de 
Commissie te bestuderen in hoeverre het 
gebruik van de "checklist voor een goede 

19. wijst op de noodzaak van een 
doeltreffender omzetting van EU-
wetgeving in het nationale recht; verzoekt 
de Commissie de wetgeving sterker te 
harmoniseren om de mogelijkheden voor 
de toevoeging van strengere eisen bij de 
omzetting ("gold-plating") te verminderen 



PE489.461v01-00 50/84 AM\901723NL.doc

NL

omzetting van EU-wetgeving" verplicht 
kan worden gesteld;

en een systematischer gebruik van de 
mkb-test te waarborgen; verzoekt de 
Commissie te bestuderen in hoeverre het 
gebruik van de "checklist voor een goede 
omzetting van EU-wetgeving" door de 
lidstaten verplicht kan worden gesteld ten 
behoeve van de interne markt;

Or. en

Amendement 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de nationale regeringen op om
net zoals bij de corporate-
governancebeginselen een "pas toe of leg 
uit"-systeem toe te passen; is van mening 
dat regeringen bij toepassing van dit 
systeem zullen moeten verantwoorden 
waarom er bepaalde uitvoeringsbepalingen
zijn toegevoegd bovenop die krachtens de 
EU-wetgeving;

20. dringt er bij de nationale regeringen op
aan om zich bij de omzetting van EU-
wetgeving aan concordantietabellen te 
houden; is van mening dat regeringen in 
het kader van dit systeem goede redenen
zullen moeten aandragen wanneer zij
bepaalde uitvoeringsbepalingen toevoegen
bovenop die krachtens de EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 94
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in hun nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 

21. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten systematisch een mkb-test toepast 
in hun nationaal besluitvormingsproces; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
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van de systematische toepassing van mkb-
tests op nationaal niveau;

van de toepassing van mkb-tests op 
nationaal niveau, op basis van de door de 
Commissie toegepaste mkb-test en 
nationale beste praktijken;

Or. en

Amendement 95
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in hun nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
van de systematische toepassing van mkb-
tests op nationaal niveau;

21. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in hun nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten, voorbeelden 
van beste praktijken te vergaren en te 
verspreiden en richtsnoeren te 
ontwikkelen met betrekking tot de 
systematische toepassing van mkb-tests op 
nationaal niveau;

Or. en

Amendement 96
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in hun nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen voor minimumvereisten ten aanzien 
van de systematische toepassing van mkb-
tests op nationaal niveau;

21. betreurt dat slechts een klein aantal 
lidstaten een mkb-test in hun nationaal 
besluitvormingsproces heeft opgenomen; 
verzoekt de Commissie en de Raad om 
voorstellen te doen voor minimumvereisten 
ten aanzien van de systematische 
toepassing van mkb-tests op nationaal 
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niveau;

Or. en

Amendement 97
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit ervoor ten aanzien van de 
bestaande EU-wetgeving een 
"geschiktheidscontrole" uit te voeren, 
teneinde inconsistenties weg te nemen en 
achterhaalde of ondoeltreffende 
voorschriften te schrappen; 

Or. en

Amendement 98
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. is sterk voorstander van de "een 
erbij, een eraf"-regel als leidend beginsel 
voor wetgeving inzake de interne markt, 
om ervoor te zorgen dat het niet mogelijk 
is nieuwe wetgeving voor te stellen die 
kosten voor het mkb met zich meebrengt, 
zonder dat bestaande gelijkwaardige 
regelgeving op een bepaald gebied wordt 
aangewezen die voor schrapping in 
aanmerking komt; 

Or. en
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Amendement 99
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. pleit voor versterking van de rol van 
het Europees netwerk van mkb-gezanten 
bij de communicatie en coördinatie tussen 
de lidstaten en het nationale en Europese 
niveau bij de omzetting van wetgeving; is 
van mening dat mkb-gezanten 
onafhankelijk moeten zijn van ministeries 
of directoraten-generaal en dat zij zeer 
nauw betrokken moeten worden bij de 
procedures rond de mkb-test.

22. pleit voor versterking van de rol van 
het Europees netwerk van mkb-gezanten, 
aangezien het echte toegevoegde waarde 
op het gebied van communicatie en 
coördinatie oplevert, en wel van de 
formulering van het beleid tot aan de 
tenuitvoerlegging van wetgeving; pleit 
ervoor dat mkb-gezanten zeer nauw 
betrokken worden bij de procedures rond 
de mkb-test;

Or. en

Amendement 100
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. pleit voor versterking van de rol van 
het Europees netwerk van mkb-gezanten 
bij de communicatie en coördinatie tussen 
de lidstaten en het nationale en Europese 
niveau bij de omzetting van wetgeving; is 
van mening dat mkb-gezanten 
onafhankelijk moeten zijn van ministeries 
of directoraten-generaal en dat zij zeer 
nauw betrokken moeten worden bij de 
procedures rond de mkb-test;

22. pleit voor versterking van de rol van 
het Europees netwerk van mkb-gezanten 
bij de communicatie en coördinatie tussen 
de lidstaten en het nationale en Europese 
niveau bij de omzetting van wetgeving; is 
van mening dat mkb-gezanten 
onafhankelijk moeten zijn van ministeries 
of directoraten-generaal en dat zij zeer 
nauw betrokken moeten worden bij de 
procedures rond de mkb-test; dringt er 
bovendien op aan dat, om de 23 miljoen in 
de Europese Unie werkzame mkb-
bedrijven samen te kunnen brengen, de in 
de desbetreffende gebieden werkzame 
burgerorganisaties worden versterkt, en 
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worden betrokken bij de administratieve 
en wetgevende procedures;

Or. hu

Amendement 101
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. pleit voor versterking van de rol van 
het Europees netwerk van mkb-gezanten 
bij de communicatie en coördinatie tussen 
de lidstaten en het nationale en Europese 
niveau bij de omzetting van wetgeving; is 
van mening dat mkb-gezanten 
onafhankelijk moeten zijn van ministeries 
of directoraten-generaal en dat zij zeer 
nauw betrokken moeten worden bij de 
procedures rond de mkb-test.

22. pleit voor versterking van de rol van 
het Europees netwerk van mkb-gezanten 
bij de communicatie en coördinatie tussen 
de lidstaten en het nationale en Europese 
niveau bij de omzetting van wetgeving; 
verzoekt de Commissie en de nationale 
autoriteiten ervoor te zorgen dat mkb-
gezanten onafhankelijk kunnen optreden, 
en vraagt hen een horizontale aanpak te 
volgen om te waarborgen dat op alle 
beleids- en wetgevingsgebieden rekening 
wordt gehouden met de belangen van het 
mkb; wijst er nadrukkelijk op dat mkb-
gezanten zeer nauw betrokken moeten 
worden bij de procedures rond de mkb-
test;

Or. en

Amendement 102
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. neemt nota van de huidige evaluatie 
van de definitie van mkb die reeds 99% 
van alle EU-ondernemingen dekt;

23. neemt nota van de huidige evaluatie 
van de definitie van mkb die reeds meer 
dan 99% van alle EU-ondernemingen dekt;
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benadrukt dat wijzigingen aan de definitie 
moeten leiden tot een grotere flexibiliteit,
verwijdering van obstakels voor groei
(bijv. door overgangsperiodes te verlengen 
tot drie jaar), aanpassing van de maxima 
voor de omzet en de balanstotalen aan de 
economische ontwikkelingen, alsook tot
specifiekere aandacht voor de 
verschillende subcategorieën;

verzoekt de Commissie het effect te 
onderzoeken van grotere flexibiliteit,
vermindering van obstakels voor groei
(bijv. door een alternatieve in plaats van 
cumulatieve uitleg aan de criteria te geven 
en overgangsperiodes te verlengen tot drie 
jaar), aanpassing van de maxima voor de 
omzet en de balanstotalen aan de 
economische ontwikkelingen, alsook 
specifiekere aandacht voor de 
verschillende subcategorieën;

Or. en

Amendement 103
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen om 
een aparte tussencategorie te creëren voor 
bedrijven tot 1000 werknemers; benadrukt 
evenwel dat een dergelijke nieuwe 
categorie niet ten koste mag gaan van de 
doeltreffendheid van de definitie van mkb 
en slechts op een beperkt aantal terreinen 
zou moeten worden toegepast zoals 
toegang tot financiering voor O&O of 
voor internationaliseringsinitiatieven;

Schrappen

Or. de

Amendement 104
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen om 24. stelt voor een aparte tussencategorie te 
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een aparte tussencategorie te creëren voor
bedrijven tot 1000 werknemers; benadrukt 
evenwel dat een dergelijke nieuwe
categorie niet ten koste mag gaan van de 
doeltreffendheid van de definitie van mkb
en slechts op een beperkt aantal terreinen 
zou moeten worden toegepast zoals 
toegang tot financiering voor O&O of voor 
internationaliseringsinitiatieven;

creëren met het oog op steunverlening aan
bedrijven tot 1000 werknemers voor 
internationalisering; meent dat door deze
categorie eenvoudig kan worden 
gedifferentieerd tussen kmo's en "mid 
cap"-ondernemingen, maar dat zij slechts 
op een beperkt aantal terreinen zou moeten 
worden toegepast zoals toegang tot 
financiering voor O&O of voor 
internationaliseringsinitiatieven en met 
betrekking tot de structuur- en 
cohesiefondsen; wijst er nadrukkelijk op 
dat een dergelijke nieuwe categorie geen 
deel mag uitmaken van de definitie van 
mkb en niet ten koste mag gaan van de 
doeltreffendheid van die definitie; is van 
oordeel dat er geen bewijzen zijn dat "mid 
cap"-ondernemingen met soortgelijke 
tekortkomingen van de markt kampen als 
kmo's, bijvoorbeeld wat betreft de toegang 
tot financiering;

Or. en

Amendement 105
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen om
een aparte tussencategorie te creëren voor
bedrijven tot 1000 werknemers; benadrukt 
evenwel dat een dergelijke nieuwe 
categorie niet ten koste mag gaan van de 
doeltreffendheid van de definitie van mkb 
en slechts op een beperkt aantal terreinen 
zou moeten worden toegepast zoals 
toegang tot financiering voor O&O of 
voor internationaliseringsinitiatieven;

24. verzoekt de Commissie de mogelijke 
voordelen te onderzoeken van de 
aanvulling van de definitie van mkb met
een nieuwe tussencategorie van bedrijven 
tot 1000 werknemers; benadrukt evenwel 
dat een dergelijke nieuwe categorie niet ten 
koste mag gaan van de doeltreffendheid 
van de definitie van mkb;

Or. en
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Amendement 106
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is ingenomen met het voornemen om 
een aparte tussencategorie te creëren voor 
bedrijven tot 1000 werknemers; benadrukt 
evenwel dat een dergelijke nieuwe 
categorie niet ten koste mag gaan van de 
doeltreffendheid van de definitie van mkb
en slechts op een beperkt aantal terreinen 
zou moeten worden toegepast zoals 
toegang tot financiering voor O&O of 
voor internationaliseringsinitiatieven;

24. is ingenomen met het voornemen om 
een aparte tussencategorie te creëren voor 
bedrijven tot 1000 werknemers; benadrukt 
evenwel dat een dergelijke nieuwe 
categorie geen deel mag uitmaken van de 
definitie van mkb en niet ten koste mag 
gaan van de doeltreffendheid van die
definitie;

Or. en

Amendement 107
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in het kader van de 
Schengenovereenkomst een aparte 
visumregeling voor import- en 
exportactiviteiten in te voeren;

Or. de

Amendement 108
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet tot stand is gebracht, met name niet op 
digitaal gebied; verzoekt de Commissie om 
hard te werken aan de totstandbrenging van 
de digitale interne markt tegen 2015, om de 
lidstaten te dwingen de bestaande 
wetgeving toe te passen, alsook om daar 
waar er nog geen internemarktwetgeving 
is, nieuwe voorstellen te doen daartoe;

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet tot stand is gebracht, met name niet op 
digitaal gebied; verzoekt de Commissie om
hard te werken aan de totstandbrenging van 
de digitale interne markt tegen 2015, om de 
lidstaten te dwingen de bestaande 
wetgeving toe te passen, alsook om daar 
waar er nog geen internemarktwetgeving 
is, nieuwe voorstellen te doen daartoe; is 
van mening dat de toegang tot 
overheidsopdrachten voor kmo's moet 
worden vergemakkelijkt door het "only 
once"-beginsel toe te passen, onder 
gebruikmaking van elektronische 
transmissiesystemen en van de Europese 
gedragscode ter bevordering van de 
toegang van het mkb tot 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 109
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet tot stand is gebracht, met name niet op 
digitaal gebied; verzoekt de Commissie om 
hard te werken aan de totstandbrenging van 
de digitale interne markt tegen 2015, om de 
Paragraafstaten te dwingen de bestaande 
wetgeving toe te passen, alsook om daar 
waar er nog geen internemarktwetgeving 

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet tot stand is gebracht, met name niet op 
digitaal gebied; verzoekt de Commissie om 
hard te werken aan de totstandbrenging van 
de digitale interne markt tegen 2015, door 
middel van communicatie-infrastructuur 
die zorgt voor de uitbreiding van de 
breedband en een algemene toegang 
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is, nieuwe voorstellen te doen daartoe; bevordert tot informatie- en 
communicatietechnologieën, en om de 
Paragraafstaten te dwingen de bestaande 
wetgeving toe te passen, alsook om daar 
waar er nog geen internemarktwetgeving 
is, nieuwe voorstellen te doen daartoe;

Or. it

Amendement 110
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet tot stand is gebracht, met name niet op 
digitaal gebied; verzoekt de Commissie om 
hard te werken aan de totstandbrenging van 
de digitale interne markt tegen 2015, om de 
lidstaten te dwingen de bestaande 
wetgeving toe te passen, alsook om daar 
waar er nog geen internemarktwetgeving 
is, nieuwe voorstellen te doen daartoe;

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet tot stand is gebracht, met name niet op 
digitaal gebied; verzoekt de Commissie om 
hard te werken aan de totstandbrenging van 
de digitale interne markt tegen 2015, om de 
lidstaten te dwingen de bestaande 
wetgeving toe te passen, alsook om alleen 
nieuwe voorstellen te doen wanneer 
nieuwe wetgeving tot een lastenverlaging 
en een vermindering van bureaucratie 
voor bedrijven leidt; is van mening dat de 
Commissie de bestaande wetgeving 
dringend moet herzien met het doel om de 
administratieve rompslomp en de kosten 
voor het mkb te verminderen;

Or. en

Amendement 111
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet tot stand is gebracht, met name niet 
op digitaal gebied; verzoekt de Commissie 
om hard te werken aan de totstandbrenging 
van de digitale interne markt tegen 2015, 
om de lidstaten te dwingen de bestaande 
wetgeving toe te passen, alsook om daar 
waar er nog geen internemarktwetgeving 
is, nieuwe voorstellen te doen daartoe;

25. benadrukt dat de interne markt cruciaal 
is voor een zo gunstig mogelijk 
ondernemingsklimaat voor het mkb; 
betreurt dat deze op velerlei gebieden nog 
niet is gerealiseerd, met name wat betreft 
de digitale dimensie; verzoekt de 
Commissie derhalve om hard te werken 
aan de totstandbrenging van de digitale 
interne markt tegen 2015, om de lidstaten 
te dwingen de bestaande wetgeving ten 
uitvoer te leggen, alsook om daar waar er 
nog geen internemarktwetgeving is, nieuwe 
voorstellen te doen daartoe;

Or. en

Amendement 112
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de aanleg van snelle 
breedbandverbindingen in de EU-regio's 
te versnellen, opdat kmo's maximaal 
kunnen deelnemen aan een steeds sterker 
gedigitaliseerde interne markt;

Or. en

Amendement 113
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. erkent dat cloud computing de 
efficiëntie en productiviteit van kmo's 
aanzienlijk kan verhogen; verzoekt de 
Europese Commissie derhalve om een 
Europees kader voor cloud computing te 
ontwikkelen dat openstaat voor andere 
mondiale clouds;

Or. en

Amendement 114
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. betreurt dat de EU, waar slechts 
2% van de internetverbindingen via 
glasvezelkabels functioneert, achterblijft 
bij andere wereldspelers als Japan en 
Zuid-Korea; verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie derhalve de 
verspreiding en toepassing van ultrasnelle 
breedbandnetwerken te versnellen;

Or. en

Amendement 115
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. erkent dat e-handel een 
instrument is dat kmo's in staat stelt 
nieuwe markten te betreden en hun 
klantenkring uit te breiden; verzoekt de 
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Commissie derhalve grensoverschrijdende 
e-handel te vergemakkelijken door 
bijvoorbeeld een betrouwbaar, veilig en 
doeltreffend online-betalingssysteem te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 116
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quinquies. wijst op de dringende 
noodzaak dat de EU het vertrouwen van 
het mkb en ondernemers in online handel 
vergroot en hen de middelen aan de hand 
doet om online handel te drijven teneinde 
de grensoverschrijdende handel te 
vergroten; verzoekt daarom om 
vereenvoudiging van licentiesystemen en 
het opzetten van een efficiënt kader voor 
auteursrechten;

Or. en

Amendement 117
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 sexies(nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 sexies. verzoekt de Commissie het vrije 
verkeer van diensten te bevorderen door 
de uitbreiding en volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn, 
om het mkb en ondernemers echte kansen 
te geven om te groeien en diensten en 
producten te verkopen aan de 500 miljoen 
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Europese consumenten;

Or. en

Amendement 118
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. nodigt het Secretariaat-generaal van de 
Commissie uit om in samenwerking met 
ondernemers organisaties en andere 
belanghebbenden een jaarlijkse prijs in te 
stellen voor de Europees commissaris die 
het "Denk eerst klein"-beginsel het meest 
doeltreffend en succesvol heeft toegepast;

26. nodigt het Secretariaat-generaal van de 
Commissie uit om in samenwerking met 
ondernemers organisaties en andere 
belanghebbenden in het kader van het 
Europees semester een jaarlijkse prijs in te 
stellen voor de Europees commissaris en/of 
de lidstaat die het "Denk eerst klein"-
beginsel het meest doeltreffend en 
succesvol heeft toegepast;

Or. de

Amendement 119
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de 
Commissiemededeling over de versterking 
van het concurrentievermogen van de
Europese industrie; betreurt evenwel het 
feit dat deze geen gewag maakt van het
concept van de concurrentievermogentest 
en ook niet van de ex-post evaluatie van 
wetgeving met gevolgen voor de industrie;
verzoekt de Commissie om regelmatig 
verslag uit te brengen over de vooruitgang 
op dit gebied; 

27. is ingenomen met het nieuwe 
programma voor het
concurrentievermogen van het mkb 
(COSME); neemt nota van de succesvolle 
acties van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(KCI), dat moet worden voortgezet en 
uitgebreid in het kader van het nieuwe 
programma, zoals de Groep van 
onafhankelijke belanghebbenden op hoog 
niveau inzake de vermindering van 
administratieve lasten, het Enterprise 
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Europe Network en de financiële 
instrumenten voor het verstrekken van 
aandelenfinanciering en leningen; 
benadrukt dat alle instrumenten, met 
name de niet-financiële, op basis van een 
kritische evaluatie van het KCI en in 
nauwe samenwerking met mkb-
organisaties moeten worden goedgekeurd;
benadrukt dat in het meerjarig financieel 
kader een toereikend budget moet worden 
toegewezen aan het COSME-programma, 
met name rekening houdend met de 
aanzienlijke tekortkomingen van de markt 
met betrekking tot de financiering van 
kmo's en met de noodzaak om de EU-
steun voor de overdracht van bedrijven te 
versterken; is in dit verband van mening 
dat nadere aandacht moet worden besteed 
aan de afbakening van activiteiten en 
middelen tussen het COSME-programma 
en het Horizon 2020-programma, zodat de 
zaken duidelijker zijn voor het mkb en een 
toereikende financiering wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 120
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de 
Commissiemededeling over de versterking 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt evenwel het 
feit dat deze geen gewag maakt van het 
concept van de concurrentievermogentest 
en ook niet van de ex-post evaluatie van 
wetgeving met gevolgen voor de industrie; 
verzoekt de Commissie om regelmatig 
verslag uit te brengen over de vooruitgang 
op dit gebied;

27. is ingenomen met de 
Commissiemededeling over de versterking 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; erkent dat de 
Commissie een begin heeft gemaakt met 
de uitvoering van de 
concurrentievermogentest en de ex-post 
evaluatie van wetgeving; dringt er bij de 
Commissie op aan dit concept consequent 
en grondig toe te passen, ook in gevallen 
waarin wijzigingen in de 
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uitvoeringsbepalingen van Europese 
wetgeving gevolgen hebben voor het 
concurrentievermogen van de industrie 
(bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen 
in de emissiehandel); verzoekt de 
Commissie om regelmatig verslag uit te 
brengen over de vooruitgang op dit gebied;

Or. de

Amendement 121
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de 
Commissiemededeling over de versterking 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt evenwel het 
feit dat deze geen gewag maakt van het 
concept van de concurrentievermogentest 
en ook niet van de ex-post evaluatie van 
wetgeving met gevolgen voor de industrie; 
verzoekt de Commissie om regelmatig 
verslag uit te brengen over de vooruitgang 
op dit gebied;

27. is ingenomen met de 
Commissiemededeling over de versterking 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; erkent dat de 
Commissie is begonnen met de invoering
van het concept van de 
concurrentievermogentest en de ex-post 
evaluatie van wetgeving met gevolgen voor 
de industrie; dringt aan op een 
consequente en systematische toepassing 
van deze concepten, ook bij wijzigingen 
van uitvoeringsbepalingen van Europese 
wetgeving (zoals de regels voor veilingen 
in het kader van de EU-regeling voor de 
handel in emissierechten); verzoekt de 
Commissie om regelmatig verslag uit te 
brengen over de vooruitgang op dit gebied;

Or. en

Amendement 122
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met de 
Commissiemededeling over de versterking 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt evenwel het 
feit dat deze geen gewag maakt van het 
concept van de concurrentievermogentest 
en ook niet van de ex-post evaluatie van 
wetgeving met gevolgen voor de industrie;
verzoekt de Commissie om regelmatig 
verslag uit te brengen over de vooruitgang 
op dit gebied;

27. is ingenomen met de 
Commissiemededeling over de versterking 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; verzoekt de Commissie 
om regelmatig verslag uit te brengen over 
de vooruitgang op dit gebied;

Or. en

Amendement 123
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat vrije handel en vrije 
toegang tot de wereldmarkten belangrijke 
katalysatoren zijn voor banen en groei en 
er in beslissende mate toe bijdragen om 
Europese kmo's in staat te stellen 
wereldleiders te worden; onderstreept 
derhalve het belang van vorderingen in de 
onderhandelingen op handelsgebied die 
tot een verdere vermindering van 
regelgevingsobstakels voor de handel 
waarvan kmo's een onevenredig groot 
effect ondervinden;

Or. en

Amendement 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie in uiteenlopende strategieën 
en mededelingen het belang van de 
maakindustrie onderkent voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in de EU; wijst 
wederom op de noodzaak tot een 
geïntegreerd industriebeleid dat gebaseerd 
is op de beginselen van de 
socialemarkteconomie;

28. is ingenomen met de mededeling van
de Commissie over de versterking van het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven; betreurt dat daarin geen 
gewag wordt gemaakt van het concept van 
de concurrentievermogentest en van de 
ex-post evaluatie van wetgeving met 
gevolgen voor de industrie; verzoekt de 
Commissie de concurrentievermogentest 
actief toe te passen bij haar 
effectbeoordeling en regelmatig verslag te 
doen van de op dit gebied geboekte 
vooruitgang; verzoekt de lidstaten deze 
test toe te passen bij de omzetting van EU-
wetgeving in hun nationale recht;

Or. en

Amendement 125
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie in uiteenlopende strategieën en 
mededelingen het belang van de 
maakindustrie onderkent voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in de EU; wijst
wederom op de noodzaak tot een 
geïntegreerd industriebeleid dat gebaseerd 
is op de beginselen van de 
socialemarkteconomie;

28. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie in uiteenlopende strategieën en 
mededelingen het belang van de 
maakindustrie onderkent voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in de EU; wijst 
wederom op de noodzaak tot een 
geïntegreerd industriebeleid dat gebaseerd 
is op de beginselen van de 
socialemarkteconomie en tot de 
bevordering van de overgang naar een 
duurzame, hulpbronnenefficiënte en 
veerkrachtige economie;

Or. en
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Amendement 126
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen te nemen om de door de 
Europese normaliseringsorganisaties 
uitgewerkte normen toegankelijker te 
maken voor kmo's; de toepassing van 
Europese normen vergemakkelijkt het in 
de handel brengen van door kmo's 
geleverde producten en diensten en draagt 
bij aan de concurrentiekracht van kmo's; 

Or. ro

Amendement 127
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. wijst erop dat het belangrijk is om 
op lokaal en regionaal niveau de 
participatie van kmo's in de planning op 
het gebied van energie-efficiëntie en 
milieubehoud aan te moedigen, aangezien 
de toepassingen in deze sector de kansen 
voor bedrijven aanzienlijk zullen 
vergroten;

Or. en

Amendement 128
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat de economische 
crisis uitsluitend te boven kan worden 
gekomen met goed ondernemerschap en 
groei van het mkb; acht het van groot 
belang dat het ondernemerspotentieel van 
jonge mensen, vrouwen en migranten 
wordt uitgebuit;

29. is van mening dat alleen
ondernemerschap en de juiste 
randvoorwaarden voor het 
concurrentievermogen en de groei van het 
mkb een uitweg bieden uit de 
economische crisis; acht het van groot 
belang om in alle gelederen van de 
samenleving, maar ook met betrekking tot 
specifieke doelgroepen, met name jonge 
mensen en vrouwen en aandacht te 
besteden aan het ondernemerspotentieel
nu het aantal startende kmo's beneden het 
gemiddelde ligt;

Or. en

Amendement 129
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat de economische 
crisis uitsluitend te boven kan worden 
gekomen met goed ondernemerschap en
groei van het mkb; acht het van groot 
belang dat het ondernemerspotentieel van 
jonge mensen, vrouwen en migranten 
wordt uitgebuit;

29. is van mening dat de economische 
crisis te boven kan worden gekomen met
goed ondernemerschap, groei van het mkb 
en investeringen in groene en slimme 
infrastructuur; acht het van groot belang 
dat het ondernemerspotentieel van jonge 
mensen, vrouwen en migranten wordt 
uitgebuit;

Or. en

Amendement 130
Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat de economische 
crisis uitsluitend te boven kan worden 
gekomen met goed ondernemerschap en 
groei van het mkb; acht het van groot 
belang dat het ondernemerspotentieel van 
jonge mensen, vrouwen en migranten 
wordt uitgebuit;

29. is van mening dat goed 
ondernemerschap en groei van het mkb er 
in aanzienlijke mate toe kunnen bijdragen 
de economische crisis te boven te komen; 
acht het van groot belang dat het 
ondernemerspotentieel van jonge mensen, 
vrouwen en migranten wordt uitgebuit,

Or. en

Amendement 131
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat de economische 
crisis uitsluitend te boven kan worden 
gekomen met goed ondernemerschap en 
groei van het mkb; acht het van groot
belang dat het ondernemerspotentieel van 
jonge mensen, vrouwen en migranten 
wordt uitgebuit;

29. is van mening dat de economische 
crisis uitsluitend te boven kan worden 
gekomen met goed ondernemerschap en 
groei van het mkb; onderstreept het grote
belang om het ondernemerspotentieel van 
jonge mensen, vrouwen en migranten te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 132
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. merkt op dat competente en 
hoogopgeleide ondernemers van groot 
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belang zijn om de uitdagingen van de 
internationale handel te kunnen 
aangaan; verzoekt de Commissie het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" uitdrukkelijk onder de 
aandacht te brengen en te bestuderen wat 
de mogelijkheden zijn voor een "Erasmus 
Mundus voor ondernemers" waarmee 
getalenteerde ondernemers ervaring 
kunnen opdoen in economische topregio's 
buiten de EU

Or. en

Amendement 133
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de lidstaten op om ambitieuze 
programma's op te stellen die stimuleren 
tot beter ondernemerschap; pleit voor 
maatregelen in het kader van dergelijke 
programma's ter verbetering van de 
toegang tot financiering, ter verlichting van 
de administratieve vereisten en ter 
uitbreiding van het 
"ondernemerschapsonderwijs"op scholen;

30. benadrukt dat de activiteiten van de 
EU met betrekking tot het mkb geen 
vervanging zijn voor, maar een 
aanvulling vormen op de acties van de 
lidstaten en de regio's, zodat de lidstaten 
die meer steun verlenen aan het mkb meer 
EU-steun moeten ontvangen, 
overeenkomstig het beginsel "voor wat 
hoort wat"; roept de lidstaten derhalve op 
om ambitieuze programma's op te stellen 
die stimuleren tot beter ondernemerschap; 
pleit voor maatregelen in het kader van 
dergelijke programma's ter verbetering van 
de toegang tot financiering, ter verlichting 
van de administratieve vereisten en ter 
uitbreiding van het 
"ondernemerschapsonderwijs"op scholen;

Or. en

Amendement 134
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de lidstaten op om ambitieuze 
programma's op te stellen die stimuleren 
tot beter ondernemerschap; pleit voor
maatregelen in het kader van dergelijke 
programma's ter verbetering van de 
toegang tot financiering, ter verlichting van 
de administratieve vereisten en ter 
uitbreiding van het 
"ondernemerschapsonderwijs" op scholen;

30. roept de lidstaten op om ambitieuze 
programma's op te stellen die stimuleren 
tot beter ondernemerschap; pleit voor 
maatregelen in het kader van dergelijke 
programma's ter verbetering van de 
toegang tot financiering, ter verlichting van 
de administratieve vereisten en ter 
uitbreiding van het 
"ondernemerschapsonderwijs" op scholen; 
is van mening dat deze maatregelen de 
initiatieven van de privésector die het 
mogelijk maken om de tijd die nodig is om 
kleine leningen te krijgen, te beperken, 
zoals partnerschappen tussen banken en 
accountants, zouden moeten 
ondersteunen;

Or. fr

Amendement 135
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de lidstaten op om ambitieuze 
programma's op te stellen die stimuleren 
tot beter ondernemerschap; pleit voor 
maatregelen in het kader van dergelijke 
programma's ter verbetering van de 
toegang tot financiering, ter verlichting van 
de administratieve vereisten en ter 
uitbreiding van het 
"ondernemerschapsonderwijs" op scholen;

30. roept de lidstaten op om ambitieuze 
programma's op te stellen die stimuleren 
tot beter ondernemerschap; pleit voor 
maatregelen in het kader van dergelijke 
programma's ter verbetering van de 
toegang tot financiering, ter verlichting van 
de administratieve vereisten en ter 
uitbreiding van het 
"ondernemerschapsonderwijs" op scholen; 
adviseert om voor studenten regelmatig op 
de praktijk gerichte, regionale 
studiewedstrijden te organiseren waarin 
naast hun lexicale kennis ook hun 
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ondernemersmentaliteit een rol speelt;

Or. hu

Amendement 136
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de lidstaten op om ambitieuze 
programma's op te stellen die stimuleren 
tot beter ondernemerschap; pleit voor 
maatregelen in het kader van dergelijke 
programma's ter verbetering van de 
toegang tot financiering, ter verlichting van 
de administratieve vereisten en ter 
uitbreiding van het 
"ondernemerschapsonderwijs" op scholen;

30. roept de lidstaten op om ambitieuze 
programma's op te stellen die stimuleren 
tot beter ondernemerschap; pleit voor 
maatregelen in het kader van dergelijke 
programma's ter verbetering van de 
toegang tot financiering en markten, ter 
verlichting van de administratieve 
vereisten en ter verbetering van de 
integratie van het 
"ondernemerschapsonderwijs" in de 
lesprogramma's van scholen;

Or. en

Amendement 137
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. steunt de initiatieven van de 
privésector die erop gericht zijn de 
toegang van het mkb, en in het bijzonder 
van micro-ondernemingen, tot 
financiering te bevorderen, zoals 
partnerschappen tussen banken en 
accountants die erop gericht zijn de 
termijn voor het krijgen van een kleine 
lening (minder dan 25 000 euro) te 
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beperken tot twee weken, is van mening 
dat deze partnerschappen doeltreffend 
zijn voor micro-ondernemingen omdat 
accountants enerzijds alle financiële 
documenten die bankiers nodig hebben 
voorbereiden en online plaatsen en zij een 
matige garantie bieden op de ramingen 
die door micro-ondernemingen verstrekt 
worden, terwijl banken anderzijds 
gestandaardiseerde 
financieringsaanvragen online plaatsen 
en weigeringen van 
financieringsaanvragen motiveren;

Or. fr

Amendement 138
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de Commissie nieuwe 
financieringsinitiatieven voor 
ondernemers en startende bedrijven, zoals 
"crowdfunding", te bestuderen en te 
beoordelen op welke wijze deze van nut 
kunnen zijn voor kmo's en of deze 
initiatieven dienen te worden 
gestimuleerd; is van mening dat 
bovendien moet worden geëvalueerd of 
het nodig is een wetgevingskader voor 
dergelijke praktijken in de EU vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 139
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om binnen het volgend meerjarig 
financieel kader ervoor te zorgen dat 
kmo's gemakkelijker toegang krijgen tot 
Europese financiering, hetgeen hun 
toegang tot de interne markt zou moeten 
verbeteren;

Or. ro

Amendement 140
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis nieuw

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om de 
investeringsmogelijkheden voor 
innovatieve startende ondernemingen te 
verruimen door belemmeringen voor het 
ontstaan van een EU-brede markt voor 
durfkapitaal weg te nemen;

Or. en

Amendement 141
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst erop dat het noodzakelijk is 
de hinderpalen op te sporen en weg te 
werken die de groei van micro-
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ondernemingen en kmo's en de verdere 
groei van kmo's belemmeren;

Or. lv

Amendement 142
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
het gebrek aan kennis en vaardigheden 
bij kmo's ten aanzien van groene 
technologieën, praktijken en 
bedrijfsmodellen aan te pakken; meent 
dat acties nodig zijn om behoeften met 
betrekking tot vaardigheden vast te stellen 
en tekorten aan vakkrachten via 
onderwijs- en 
beroepsopleidingsstrategieën, de 
ontwikkeling van opleidingen en op kmo's 
gerichte programma's voor de 
ontwikkeling van vaardigheden te 
verhelpen;

Or. en

Amendement 143
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. is van mening dat in de 
toekomstige COSME- en Horizon 2020-
programma's en de 
structuurfondsprogramma's in het kader 
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van het volgende meerjarig financieel 
kader voldoende middelen moeten worden 
gereserveerd ter ondersteuning van kmo's 
met het oog op hulpbronnenefficiënte en 
duurzame innovatie en schepping van 
nieuwe banen;

Or. en

Amendement 144
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 quinquies. verzoekt om de toewijzing 
van een ambitieuze begroting voor het 
mkb-instrument dat in het kader van 
Horizon 2020 wordt opgezet en dat 
gerichte steun zal bieden voor innovatie 
en aan kmo's met een groot 
groeipotentieel; is van mening dat het 
instrument moet worden uitgevoerd in het 
kader van één specifieke structuur die is 
afgestemd op de behoeften van kmo's;

Or. en

Amendement 145
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de Commissie een routekaart 
op te stellen voor een concurrerende 
belastingheffing op het mkb in het kader 
waarvan de lidstaten worden 

Schrappen
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aangemoedigd om hun belastingstelsel 
dusdanig aan te passen dat de niet-
arbeidsgerelateerde loonkosten van jonge 
ondernemingen worden verlaagd en ze 
een groter deel van hun winst kunnen 
herinvesteren in de eigen bedrijfsvoering; 
stelt voor de routekaart te baseren op 
beste praktijken alsook om er 
pilootprojecten in op te nemen;

Or. en

Amendement 146
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de Commissie een routekaart 
op te stellen voor een concurrerende 
belastingheffing op het mkb in het kader 
waarvan de Paragraafstaten worden 
aangemoedigd om hun belastingstelsel 
dusdanig aan te passen dat de niet-
arbeidsgerelateerde loonkosten van jonge 
ondernemingen worden verlaagd en ze een 
groter deel van hun winst kunnen 
herinvesteren in de eigen bedrijfsvoering; 
stelt voor de routekaart te baseren op beste 
praktijken alsook om er pilootprojecten in 
op te nemen;

31. verzoekt de Commissie een routekaart 
op te stellen voor een concurrerende 
belastingheffing op het mkb in het kader 
waarvan de Paragraafstaten worden 
aangemoedigd om een fiscaal systeem op 
maat van het mkb op te stellen dat de 
kapitalisatie en de productie-efficiëntie 
bevordert, en hun belastingstelsel dusdanig 
aan te passen dat de niet-
arbeidsgerelateerde loonkosten van jonge 
ondernemingen worden verlaagd en ze een 
groter deel van hun winst kunnen 
herinvesteren in de eigen bedrijfsvoering; 
stelt voor de routekaart te baseren op beste 
praktijken alsook om er pilootprojecten in 
op te nemen en een evenredige belasting 
in overweging te nemen voor in het bedrijf 
gemaakte en gehouden inkomsten en een 
gunstigere vorm voor wie een betere 
omzet heeft;

Or. it
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Amendement 147
Kent Johansson, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de Commissie een routekaart 
op te stellen voor een concurrerende 
belastingheffing op het mkb in het kader 
waarvan de lidstaten worden 
aangemoedigd om hun belastingstelsel 
dusdanig aan te passen dat de niet-
arbeidsgerelateerde loonkosten van jonge 
ondernemingen worden verlaagd en ze een 
groter deel van hun winst kunnen 
herinvesteren in de eigen bedrijfsvoering;
stelt voor de routekaart te baseren op 
beste praktijken alsook om er 
pilootprojecten in op te nemen;

31. is van mening dat hervormingen in de 
lidstaten ter verlaging van de niet-
arbeidsgerelateerde loonkosten van kmo's 
aanzienlijk bijdragen tot hun 
groeipotentieel en jonge ondernemingen in 
staat stellen een groter deel van hun winst 
kunnen herinvesteren in de eigen 
bedrijfsvoering;

Or. en

Amendement 148
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de Commissie een routekaart 
op te stellen voor een concurrerende 
belastingheffing op het mkb in het kader 
waarvan de lidstaten worden 
aangemoedigd om hun belastingstelsel 
dusdanig aan te passen dat de niet-
arbeidsgerelateerde loonkosten van jonge 
ondernemingen worden verlaagd en ze een 
groter deel van hun winst kunnen 
herinvesteren in de eigen bedrijfsvoering; 
stelt voor de routekaart te baseren op beste 
praktijken alsook om er pilootprojecten in 
op te nemen;

31. verzoekt de Commissie een routekaart 
op te stellen voor een concurrerende 
belastingheffing op het mkb in het kader 
waarvan de lidstaten worden 
aangemoedigd om hun belastingstelsel 
dusdanig aan te passen dat de niet-
arbeidsgerelateerde loonkosten van jonge 
ondernemingen worden verlaagd en ze een 
groter deel van hun winst kunnen 
herinvesteren in de eigen bedrijfsvoering; 
stelt voor de routekaart te baseren op beste 
praktijken;
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Or. en

Amendement 149
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. dringt aan op grotere 
inspanningen gericht op de 
tenuitvoerlegging van wederzijdse 
erkenning ter bevordering van 
grensoverschrijdende activiteiten van 
kmo's; pleit voor de instelling van een 
éénloketsysteem voor de btw, zodat 
ondernemers aan hun verplichtingen 
kunnen voldoen in het land van herkomst 
van het bedrijf;

Or. en

Amendement 150
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. verzoekt de Commissie om de 
lidstaten ertoe aan te sporen voor een 
gelijke speelveld voor alle 
financieringsvormen te zorgen; is van 
mening dat dringend maatregelen moeten 
worden getroffen om bedrijven minder 
afhankelijk te maken van 
schuldfinanciering; is voorstander van 
een gelijke fiscale behandeling van 
aandelen- en schuldfinanciering;

Or. en
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Amendement 151
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 quater. dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de continuïteit van 
kmo's te bevorderen door middel van een 
regelgevingsklimaat dat de overdracht van 
bedrijven vergemakkelijkt; beveelt aan om 
fiscale obstakels (zoals schenk- en 
erfbelasting) die de continuïteit van 
familiebedrijven kunnen ondermijnen, 
weg te nemen;

Or. en

Amendement 152
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 quinquies. onderstreept de noodzaak 
van lagere belastingen op arbeid en 
investeringen;

Or. en

Amendement 153
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie en de 
Paragraafstaten op om specifieke 

32. roept de Commissie en de 
Paragraafstaten op om specifieke 
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maatregelen te treffen ter bevordering van 
het sociale ondernemerschap in Europa, in 
het bijzonder middels verbetering van de 
toegang tot publieke en particuliere 
financiering en verbetering van de 
mobiliteit en erkenning van geschoolde 
arbeidskrachten;

maatregelen te treffen ter bevordering van 
het sociale ondernemerschap in Europa, in 
het bijzonder middels verbetering van de 
toegang tot publieke en particuliere 
financiering, beperking van de 
loondiscriminatie tussen de geslachten, 
bevordering van maatregelen voor een 
beter evenwicht tussen het privé- en het 
gezinsleven en verbetering van de 
mobiliteit en erkenning van geschoolde 
arbeidskrachten;

Or. it

Amendement 154
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie en de lidstaten op 
om specifieke maatregelen te treffen ter 
bevordering van het sociale 
ondernemerschap in Europa, in het 
bijzonder middels verbetering van de 
toegang tot publieke en particuliere 
financiering en verbetering van de 
mobiliteit en erkenning van geschoolde 
arbeidskrachten;

32. roept de Commissie en de lidstaten op 
om concrete maatregelen te treffen ter 
bevordering van het sociale 
ondernemerschap in Europa, in het 
bijzonder middels verbetering van de 
toegang tot publieke en particuliere 
financiering, verbetering van de mobiliteit 
en erkenning van geschoolde 
arbeidskrachten en verbetering van de 
kwaliteit en de beschikbaarheid van 
adviezen inzake de sociale 
verantwoordelijkheid van ondernemingen 
aan kmo's;

Or. en

Amendement 155
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32
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Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie en de lidstaten op 
om specifieke maatregelen te treffen ter 
bevordering van het sociale 
ondernemerschap in Europa, in het 
bijzonder middels verbetering van de 
toegang tot publieke en particuliere 
financiering en verbetering van de 
mobiliteit en erkenning van geschoolde 
arbeidskrachten; 

32. roept de Commissie en de lidstaten op 
om specifieke maatregelen te treffen ter 
bevordering van het sociale 
ondernemerschap in Europa, in het 
bijzonder middels verbetering van de 
toegang tot publieke en particuliere 
financiering en verbetering van de 
mobiliteit en erkenning van geschoolde 
arbeidskrachten en leerlingen; meent 
evenwel dat dit niet mag resulteren in een 
indeling in "goede" en "slechte"
ondernemers;

Or. en

Amendement 156
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt het belang van een goed 
functionerende grondstoffenvoorziening, 
ook voor het mkb;
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
concrete maatregelen te nemen om de 
continuïteit van de 
grondstoffenvoorziening op lange termijn 
te garanderen en voor een efficiënter 
gebruik van grondstoffen te zorgen, met 
name door een vrije en billijke toegang tot
op de internationale markt verhandelde 
grondstoffen en een bredere toepassing 
van technieken voor efficiënt 
hulpbronnenbeheer en recycling te 
verzekeren, met inachtneming van de 
kosten-batenverhouding;

Or. de
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