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Amendement 78
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Oarlement en de Raad die het 
programma vaststelt voor het 
concurrentievermogen van
ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (2014 - 2020) 
(Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Oarlement en de Raad die het 
programma vaststelt voor het economisch
evenwicht van het bedrijfsleven: de 
ontwikkeling van de micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (2014 - 2020) 
(Voor de EER relevante tekst)

Or. pt

Amendement 79
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie heeft de Mededeling
"Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei" (hierna "de 
Europa 2020-strategie") in maart 2010 
goedgekeurd. De mededeling werd door 
de Europese Raad in juni 2010 
bekrachtigd. De Europa 2020-strategie is 
een reactie op de economische crisis en is 
bedoeld om Europa op het volgende 
decennium voor te bereiden. Het stelt vijf 
ambitieuze doelstellingen vast inzake 
klimaat en energie, werkgelegenheid, 
innovatie, onderwijs en sociale inclusie 
die in 2020 bereikt moeten zijn en legt 
essentiële groeifactoren vast die Europa 
dynamischer en concurrerender moeten 
maken. Er wordt ook benadrukt hoe 
belangrijk het is om de groei van de 
Europese economie te stimuleren en te 
komen tot een hoog 
werkgelegenheidsniveau, een 

(1) Er wordt benadrukt dat de Europa 
2020-strategie - goedgekeurd door de 
Commissie in maart 2010 door middel van 
de Mededeling "Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei", die 
duidelijk ondersteund werd door de 
belangrijkste Europese 
werkgeversbonden, het belangrijkste 
bestaande instrument is geweest in de 
Europese Unie, om de liberalisering en de 
privatisering van overheidsdiensten te 
bevorderen, de flexibiliteit en het 
aanpassingsvermogen van de 
arbeidsmarkten, de loonmatiging en de 
openstelling voor particuliere belangen 
van het merendeel van de sociale 
zekerheidsstelsels, met inbegrip van de 
pensioenstelsels en de nationale 
gezondheidszorgstelsels; 
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koolstofarme en energie-efficiënte 
economie die weinig hulpbronnen 
verbruikt, en sociale cohesie.

Or. pt

Amendement 80
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het beleid van liberalisering en 
privatisering dat is toegepast op zeer 
uiteenlopende sectoren van de economie, 
zoals onder andere de energiesector, 
transport, communicatie, heeft geleid tot 
de vorming van monopolies, tot een 
toename van de kosten van de 
productiefactoren, met ernstige gevolgen 
voor de activiteiten van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (mkmo);

Or. pt

Amendement 81
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om bij te dragen aan de versterking 
van het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
vooral kmo's, aan de versterking van de 
kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een 
evenwichtige economische groei dient een 
programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (hierna "het 
programma") worden vastgesteld.

(6) Om een economisch en sociaal 
evenwicht tussen bedrijven van 
verschillende omvang vast te stellen in de
Europese Unie, dat met name het 
ontstaan, de solide groei en de langdurige 
ontwikkeling voor de micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkmo) 
bevordert, evenals de versterking van de 
kennismaatschappij en de ontwikkeling 
gebaseerd op een evenwichtige 
economische groei, dient een programma 
voor het economisch evenwicht van het 
bedrijfsleven en de ontwikkeling van
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micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (hierna "het programma") 
worden vastgesteld.

Or. pt

Amendement 82
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om bij te dragen aan de versterking van 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
vooral kmo's, aan de versterking van de 
kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een 
evenwichtige economische groei moet een 
programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kmo's (hierna 
'het programma') worden vastgesteld.

(6) Om bij te dragen aan de versterking van 
een duurzaam concurrentievermogen van 
EU-ondernemingen, vooral kmo's, om 
bestaande kmo's te ondersteunen, om een 
ondernemerscultuur te stimuleren, 
alsmede de totstandkoming en groei van 
kmo's, moet een programma voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en voor kmo's (hierna 'het programma') 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

COSME moet prioriteit geven aan het ondersteunen van bestaande kmo's.

Amendement 83
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om bij te dragen aan de versterking van 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
vooral kmo's, aan de versterking van de 
kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een 
evenwichtige economische groei moet een 
programma voor het concurrentievermogen 

(6) Om bij te dragen aan de versterking van 
zowel het concurrentievermogen als de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
vooral kmo's, aan de versterking van de 
kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een 
evenwichtige economische groei moet een 
programma voor het concurrentievermogen 
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van ondernemingen en voor kmo's (hierna 
'het programma') worden vastgesteld.

van ondernemingen en voor kmo's (hierna 
'het programma') worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 84
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om bij te dragen aan de versterking van 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, 
vooral kmo's, aan de versterking van de 
kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een 
evenwichtige economische groei moet een 
programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kmo's (hierna 
'het programma') worden vastgesteld.

Om bij te dragen aan de versterking van 
een duurzaam concurrentievermogen van 
EU-ondernemingen, vooral kmo's, om een 
ondernemerscultuur te stimuleren, 
alsmede de totstandkoming en groei van 
kmo's, moet een programma voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en voor kmo's (hierna 'het programma') 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 85
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om de doelstellingen van de Small 
Business Act te kunnen vervullen en de 
uitvoering ervan te kunnen ondersteunen, 
moet ten minste 0,5% van de totale 
begroting van het meerjarig financieel 
kader voor 2014-2020 aan de uitvoering 
van dit programma worden toegewezen.

Or. en

Amendement 86
Inês Cristina Zuber
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
op duurzame wijze kunnen groeien. Een 
betere productiviteit is de sterkste 
stimulans voor duurzame inkomstengroei 
die op zijn beurt bijdraagt tot een 
verbetering van de levensstandaard. 
Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
zoals de Europese eengemaakte markt. Dit 
is vooral belangrijk voor kmo's die 99% 
van de ondernemingen in de Unie 
uitmaken, twee op drie bestaande banen in 
de privésector en 80% van de nieuwe 
banen verschaffen en goed zijn voor meer 
dan de helft van de totale toegevoegde 
waarde die door ondernemingen in de Unie 
is gecreëerd. Kmo's zijn een essentiële 
motor voor economische groei, 
werkgelegenheid en sociale integratie.

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
op duurzame wijze kunnen groeien. Deze 
doelstelling is niet bereikt maar heeft 
integendeel de groei, de autonomie en de 
langdurige ontwikkeling van met name de 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo) bemoeilijkt. Een 
betere productiviteit is de sterkste 
stimulans voor duurzame inkomstengroei 
die op zijn beurt bijdraagt tot een 
verbetering van de levensstandaard. 
Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
die voortvloeien uit een economisch 
evenwichtig kader van de Europese 
industriële structuur. Dit is vooral 
belangrijk voor de mkmo's die meer dan
99% van de ondernemingen in de Unie 
uitmaken, twee op drie bestaande banen in 
de privésector en meer dan 80% van de 
nieuwe banen verschaffen en goed zijn 
voor meer dan de helft van de totale 
toegevoegde waarde die door 
ondernemingen in de Unie is gecreëerd. 
Mkmo's zijn een essentiële motor voor 
economische groei, werkgelegenheid en 
sociale integratie.

Or. pt

Amendment 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is (8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
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bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
op duurzame wijze kunnen groeien. Een 
betere productiviteit is de sterkste 
stimulans voor duurzame inkomstengroei 
die op zijn beurt bijdraagt tot een 
verbetering van de levensstandaard. 
Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
zoals de Europese eengemaakte markt. Dit 
is vooral belangrijk voor kmo's die 99% 
van de ondernemingen in de Unie 
uitmaken, twee op drie bestaande banen in 
de privésector en 80% van de nieuwe 
banen verschaffen en goed zijn voor meer 
dan de helft van de totale toegevoegde 
waarde die door ondernemingen in de Unie 
is gecreëerd. Kmo's zijn een essentiële 
motor voor economische groei, 
werkgelegenheid en sociale integratie.

bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
op duurzame wijze kunnen groeien. 
Duurzaam concurrentievermogen 
weerspiegelt het vermogen om 
(economische) concurrentiekracht voor 
ondernemingen te bewerkstelligen en te 
handhaven met inachtneming van de 
doelstellingen aangaande duurzame 
ontwikkeling. Een betere productiviteit is 
de sterkste stimulans voor duurzame 
inkomstengroei die op zijn beurt bijdraagt 
tot een verbetering van de levensstandaard. 
Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
zoals de Europese eengemaakte markt. Dit 
is vooral belangrijk voor kmo's die 99% 
van de ondernemingen in de Unie 
uitmaken, twee op drie bestaande banen in 
de privésector en 80% van de nieuwe 
banen verschaffen en goed zijn voor meer 
dan de helft van de totale toegevoegde 
waarde die door ondernemingen in de Unie 
is gecreëerd. Kmo's zijn een essentiële 
motor voor economische groei, 
werkgelegenheid en sociale integratie.

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 3 (ontwerpverslag): 'Het bedrijfsleven' is vervangen door 
'ondernemingen', dat ondernemingen in alle economische sectoren omvat.

Amendement 88
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
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op duurzame wijze kunnen groeien. Een 
betere productiviteit is de sterkste 
stimulans voor duurzame inkomstengroei 
die op zijn beurt bijdraagt tot een 
verbetering van de levensstandaard. 
Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
zoals de Europese eengemaakte markt. Dit 
is vooral belangrijk voor kmo's die 99% 
van de ondernemingen in de Unie 
uitmaken, twee op drie bestaande banen in 
de privésector en 80% van de nieuwe 
banen verschaffen en goed zijn voor meer 
dan de helft van de totale toegevoegde 
waarde die door ondernemingen in de Unie 
is gecreëerd. Kmo's zijn een essentiële 
motor voor economische groei, 
werkgelegenheid en sociale integratie.

op duurzame wijze kunnen groeien. Een 
betere hulpbronnen- en 
energieproductiviteit is de sterkste 
stimulans voor duurzame groei die op zijn 
beurt bijdraagt tot een verbetering van de 
levensstandaard. Concurrentievermogen 
wordt ook bepaald door de mate waarin 
een bedrijf optimaal gebruik kan maken 
van geboden kansen, zoals de Europese 
eengemaakte markt. Dit is vooral 
belangrijk voor kmo's die 99% van de 
ondernemingen in de Unie uitmaken, twee 
op drie bestaande banen in de privésector 
en 80% van de nieuwe banen verschaffen 
en goed zijn voor meer dan de helft van de 
totale toegevoegde waarde die door 
ondernemingen in de Unie is gecreëerd. 
Kmo's zijn een essentiële motor voor 
economische groei, werkgelegenheid en 
sociale integratie.

Or. en

Amendment 89
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In de mededeling van de 
Commissie "Towards a rich job 
recovery"1 wordt geschat dat beleid dat 
een overgang naar een groene economie 
stimuleert, bijv. beleid op het gebied van 
klimaatverandering en een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en energie, 
tegen 2020 meer dan 9 miljoen banen kan 
genereren, met name in de kmo-sector; in 
het onderzoek wordt onderstreept dat de 
eco-industrie vergeleken met tal van 
andere sectoren een positief beeld laat 
zien wat betreft het creëren van nieuwe 
banen en volgens de voorspellingen een 
gezonde ontwikkeling zal blijven 
doormaken; initiatieven op EU-niveau 
waarmee de werkgelegenheidskansen van 
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groene groei kunnen worden benut, met 
name in kmo's, moeten deel uitmaken van 
dit programma.
_______________
1 COM(2012)0173.

Or. en

Amendement 90
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Concurrentievermogen is de voorbije 
jaren een belangrijk aspect geworden in de 
beleidsvorming van de Unie, als gevolg 
van de tekortkomingen van de markt en het 
beleid en van institutionele tekortkomingen 
die het concurrentievermogen van de EU-
ondernemingen, en met name van kmo's, 
ondermijnen.

(9) Concurrentievermogen is de voorbije 
jaren een belangrijk aspect geworden in de 
beleidsvorming van de Unie, als gevolg 
van de tekortkomingen van de markt, en 
van institutionele tekortkomingen van het 
beleid die het concurrentievermogen van 
de EU-ondernemingen, en met name van 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo's), ondermijnen, 
die dagelijks geconfronteerd worden met 
de dominantie van de markten door grote 
bedrijven en economische groepen.

Or. pt

Amendment 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Concurrentievermogen is de voorbije 
jaren een belangrijk aspect geworden in de 
beleidsvorming van de Unie, als gevolg 
van de tekortkomingen van de markt en het 
beleid en van institutionele tekortkomingen 
die het concurrentievermogen van de EU-
ondernemingen, en met name van kmo's, 
ondermijnen.

(9) Concurrentievermogen is de voorbije 
jaren een belangrijk aspect geworden in de 
beleidsvorming van de Unie, als gevolg 
van de tekortkomingen van de markt en het 
beleid en van institutionele tekortkomingen 
die het concurrentievermogen van de EU-
ondernemingen ondermijnen, en met name 
van kmo's, die bij de vestiging nog steeds 
te maken krijgen met buitensporige 
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administratieve lasten.

Or. en

Amendement 92
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het programma moet dan ook 
markttekortkomingen aanpakken die het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie op wereldschaal aantasten, 
vooral door factoren die het voor 
ondernemingen moeilijker maken om met 
ondernemingen in andere delen van de 
wereld te concurreren.

(10) Het programma moet dan ook 
markttekortkomingen aanpakken die het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie op wereldschaal aantasten, 
vooral door factoren die het voor 
ondernemingen moeilijker maken om met 
ondernemingen in andere delen van de 
wereld te concurreren, de uitvoering 
bevorderen van de prioriteiten van de 
Europa 2020-strategie, zoals innovatie, 
een groene economie en werkgelegenheid 
voor jongeren, de beginselen van de 
"Small Business Act" (SBA) toepassen, 
zorgen voor coördinatie met de overige 
Europese programma's, alsook rekening 
houden met de behoeften van kmo's en de 
administratieve lasten van dit type 
ondernemingen vereenvoudigen en 
verminderen.

Or. es

Amendement 93
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het programma moet dan ook 
markttekortkomingen aanpakken die het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie op wereldschaal aantasten, 
vooral door factoren die het voor 
ondernemingen moeilijker maken om met 

(10) Het programma moet dan ook 
markttekortkomingen aanpakken die het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie op wereldschaal aantasten, 
vooral door factoren die het voor 
ondernemingen moeilijker maken om met 
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ondernemingen in andere delen van de 
wereld te concurreren.

ondernemingen in andere delen van de 
wereld te concurreren, waaronder factoren 
die verband houden met het ontbreken 
van wederkerigheid in de voorwaarden 
voor toegang tot de markt tussen de EU 
en haar mededingers.

Or. fr

Motivering

Het optreden van de Unie dient gericht te zijn op strikte toepassing van het 
wederkerigheidsbeginsel, ten einde een reële gelijke toegang tot de Europese markt te 
waarborgen.

Amendment 94
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het programma moet dan ook 
markttekortkomingen aanpakken die het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie op wereldschaal aantasten, 
vooral door factoren die het voor 
ondernemingen moeilijker maken om met 
ondernemingen in andere delen van de 
wereld te concurreren.

(10) Het programma moet dan ook 
markttekortkomingen aanpakken die het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de economie van de 
Unie op wereldschaal aantasten, vooral 
door factoren die het voor ondernemingen 
moeilijker maken om te innoveren en om 
met ondernemingen in andere delen van de 
wereld te concurreren.

Or. en

Amendment 95
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het programma moet ook 
administratieve vereenvoudiging en de 
aanpassing van kmo's aan de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
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ondersteunen, evenals de toegang van 
kmo's tot alle relevante EU-programma's.

Or. en

Amendement 96
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma dient zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen16 . Er dient vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht dient ook te 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma dient eveneens oudere burgers 
aan te moedigen om ondernemer te worden 
of te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers te bevorderen.

(11) Het programma dient zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen16. Er dient vooral aandacht 
te worden besteed aan micro-
ondernemingen (reden waarom wordt 
aanbevolen het acroniem kmo te 
vervangen door mkmo), ondernemingen 
die ambachtelijke activiteiten verrichten en 
sociale ondernemingen. Aandacht dient 
ook te worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma dient eveneens oudere burgers 
aan te moedigen om ondernemer te worden 
of te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers te bevorderen.

Or. pt

Amendement 97
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen en aan alle hiermee 
verwante sectoren. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

Or. it

Amendement 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. De Commissie moet 
zorgen voor een nauwe betrokkenheid van 
de relevante belanghebbenden bij de 
uitvoering van het programma, met name 
van belangenorganisaties van kmo's; ook 
moet zij hierbij zoveel mogelijk 
gebruikmaken van de bestaande 
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ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, 
zoals migranten en ondernemers uit 
sociaal benadeelde of kwetsbare groepen, 
zoals personen met een functiebeperking. 
Het programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden 
of te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

structuren. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten, de zelfstandige en 
vrije beroepen en sociale ondernemingen. 
Aandacht moet ook worden besteed aan de 
specifieke kenmerken en vereisten van 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers.

Or. en

Motivering

COSME is specifiek voor kmo's in het leven geroepen. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, 
is een nauwere betrokkenheid van belangenorganisaties van kmo's van essentieel belang. Zo zou 
de Commissie de samenwerking met kmo-organisaties bij de ontwikkeling van kmo-beleid 
moeten ondersteunen, en zou ze rekening moeten houden met hun standpunten bij het 
voorbereiden van de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma. Het is belangrijk te 
verduidelijken dat, binnen de definitie van kmo's, COSME zich ook moet richten op de 
zelfstandige en vrije beroepen.

Amendement 99
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
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programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen. Deze speciale 
aandacht moet ook reiken tot het 
bevorderen van de overdracht van 
bedrijven, van spin-offs, spin-outs en het 
recht op een tweede kans voor 
ondernemers. 

Or. fr

Amendement 100
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen. Tevens moeten 
de overdracht en overname van 
ondernemingen worden bevorderd.

Or. de
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Amendement 101
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma moet zich vooral richten 
tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

Het programma moet zich vooral richten 
tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers, vrouwelijke ondernemers en
zelfstandigen, alsmede van specifieke 
doelgroepen, zoals migranten en 
ondernemers uit sociaal benadeelde of 
kwetsbare groepen, zoals personen met een 
functiebeperking, alsook aan de 
inzetbaarheid van jongeren en aan de 
opleiding van ondernemers en hun 
werknemers. Het programma moet oudere 
burgers ook aanmoedigen om ondernemer 
te worden of te blijven en tweede kansen 
voor ondernemers bevorderen.

Or. es

Amendment 102
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
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ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers, wier 
ervaring en informele netwerken van
onschatbare waarde kunnen zijn, ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

Or. en

Amendment 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 

(11) Het programma moet zich vooral
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro- en 
ambachtelijke ondernemingen in alle 
sectoren. Aandacht moet ook worden 
besteed aan de specifieke kenmerken en 
vereisten van jonge ondernemers, nieuwe 
en potentiële ondernemers en vrouwelijke 
ondernemers, alsmede voor specifieke 
doelgroepen, zoals migranten en 
ondernemers uit sociaal benadeelde of 
kwetsbare groepen, zoals personen met een 
functiebeperking. Het programma moet 
oudere burgers ook aanmoedigen om 
ondernemer te worden of te blijven en 
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aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

tweede kansen voor ondernemers 
bevorderen.

Or. en

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo's, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot micro-ondernemingen en 
kmo's, zoals gedefinieerd in Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003 betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen. Er 
moet vooral aandacht worden besteed aan 
micro-ondernemingen, ondernemingen die 
ambachtelijke activiteiten verrichten en 
sociale ondernemingen. Aandacht moet 
ook worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede voor specifieke doelgroepen, zoals 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking. Het 
programma moet oudere burgers ook 
aanmoedigen om ondernemer te worden of 
te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

Or. ro

Amendement 105
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het clusteren van kmo's is een 
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belangrijk instrument voor het versterken 
van het innoverend vermogen en het 
betreden van de buitenlandse markten; 
samenwerkingsvormen tussen bedrijven, 
zoals clusters, zakelijke netwerken, 
exportconsortia, moeten op juiste wijze 
worden ondersteund door passend beleid 
en middelen.

Or. it

Amendment 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het programma moet activiteiten 
financieren die de lasten voor kmo's 
helpen minimaliseren; gezien de vaak 
hoge nalevingskosten en indirecte impact 
van wetgeving (zoals minder kansen voor 
innovatie, kmo's en met name micro-
ondernemingen), moet het programma 
ook specifieke gevallen onderzoeken 
waarin deze ondernemingen baat zouden 
hebben bij een lichter regime, en hierbij 
rekening houden met 
effectbeoordelingen;

Or. en

Amendment 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Veel problemen rond 
concurrentievermogen in de Unie zijn te 
wijten aan het feit dat kmo's moeilijk 
toegang hebben tot financiering omdat zij 
hun kredietwaardigheid niet goed kunnen 
aantonen en moeilijk toegang krijgen tot 

(12) Veel problemen rond 
concurrentievermogen in de Unie zijn te 
wijten aan het feit dat kmo's moeilijk 
toegang hebben tot financiering omdat zij 
hun kredietwaardigheid niet goed kunnen 
aantonen en moeilijk toegang krijgen tot 
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durfkapitaal. Dit heeft een negatief effect 
op het aantal en de kwaliteit van de nieuw 
opgerichte ondernemingen en op de groei 
van ondernemingen. De toegevoegde 
waarde van de voorgestelde financiële 
instrumenten ligt voor de Unie onder meer 
in de versterking van de eengemaakte 
markt voor durfkapitaal en in de 
ontwikkeling van een pan-Europese 
financieringsmarkt voor kmo's. De 
maatregelen van de Unie moeten een 
aanvulling zijn op het gebruik door de 
lidstaten van financiële instrumenten voor 
kmo's. De organisaties die zijn belast met 
de uitvoering van de maatregelen, moeten 
zorgen voor additionaliteit en dubbele 
financiering met EU-middelen vermijden.

durfkapitaal. Dit heeft een negatief effect 
op het aantal en de kwaliteit van de nieuw 
opgerichte ondernemingen en op de groei 
van ondernemingen. De toegevoegde 
waarde van de voorgestelde financiële 
instrumenten ligt voor de Unie onder meer 
in de versterking van de eengemaakte 
markt voor durfkapitaal en in de 
ontwikkeling van een pan-Europese 
financieringsmarkt voor kmo's. De 
maatregelen van de Unie moeten een 
aanvulling zijn op het gebruik door de 
lidstaten van financiële instrumenten voor 
kmo's. De organisaties die zijn belast met 
de uitvoering van de maatregelen, moeten 
zorgen voor additionaliteit en dubbele 
financiering met EU-middelen vermijden.
Daarnaast is een ruimere mate van 
toegang tot betaalbare bankdiensten voor 
kleine en micro-ondernemingen in 
verschillende rechtsgebieden en valuta 
van cruciaal belang voor de ontwikkeling 
van exportgroei;

Or. en

Amendment 108
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Uit onderzoek blijkt ook dat niet 
alleen toegang tot financiering maar ook 
toegang tot kennis en vaardigheden, 
waaronder managementvaardigheden, 
voor kmo's cruciale factoren zijn om 
toegang te krijgen tot de bestaande 
fondsen, en om te innoveren, concurreren 
en groeien. Financiële instrumenten 
moeten daarom gepaard gaan met het 
ontwikkelen van mentorschap, 
coachingsregelingen en op kennis 
gebaseerde zakelijke dienstverlening.

Or. en
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Amendment 109
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Er moet ook worden beoordeeld 
hoe nieuwe ondernemers en kmo's baat 
kunnen hebben bij innovatieve 
financieringsinitiatieven als 
crowdfunding, of en hoe deze moeten 
worden gestimuleerd op EU-niveau, en of 
er behoefte is aan een wettelijk kader voor 
deze praktijken;

Or. en

Motivering

Met crowdfunding kan een grotere groep van kleinere investeerders investeren in projecten en 
kleine bedrijven, normaal gesproken via internetsites. In de Verenigde Staten is de Jumpstart 
Our Business Startups Act, of JOBS Act, aangenomen om het financieren van kleine bedrijven 
aan te moedigen en om een wettelijk kader voor crowdfunding te bieden, waarbij het beschermen 
van de investeerder wordt afgewogen tegen het bevorderen van economische groei.

Amendment 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 

(13) Het Enterprise Europe Network ("het 
netwerk") heeft zijn toegevoegde waarde 
voor Europese kmo's als centraal 
aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de interne markt en daarbuiten geboden 
mogelijkheden te benutten. Methoden, 
werkwijzen en voorwaarden met een 
Europese dimensie rond 
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alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen. De 
prestaties van het netwerk moeten verder 
worden geoptimaliseerd, met name door 
een nauwere samenwerking tussen het 
netwerk en de nationale aanspreekpunten 
van Horizon 2020; zo kunnen 
internationalisering en innovatiediensten 
verder integreren, wordt de samenwerking 
van het netwerk met andere 
belanghebbenden en reeds bestaande 
ondersteuningsstructuren bevorderd, 
neemt de raadpleging door ontvangende 
organisaties toe, neemt de bureaucreatie 
af, en wordt de IT-ondersteuning en het 
profiel van het netwerk verbeterd. Met het 
oog op verdere verbetering van de 
prestaties van het netwerk zou de 
Commissie in samenwerking met kmo-
organisaties en innovatieagentschappen 
de verschillende toezichtstructuren in de 
EU moeten inventariseren. De taken van 
het netwerk moeten worden vastgelegd in 
het programma, waaronder diensten op 
het gebied van informatie, feedback, 
samenwerking tussen bedrijven en 
internationalisering op de interne markt 
en in derde landen, innovatiediensten en 
diensten die de deelname van kmo's aan 
Horizon 2020 aanmoedigen.

Or. en

(Zie artikel 9 bis, bijlage I bis (nieuw)
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Motivering

Wijziging van amendement 7 (ontwerpverslag) inzake de nationale aanspreekpunten onder 
Horizon 2020, en toevoegingen inzake de mogelijke verbeteringen (samenwerking van het 
Netwerk met andere belanghebbenden en reeds bestaande ondersteuningsstructuren, integratie 
van internationalisering en innovatiediensten) en de vast te leggen taken van het netwerk in deze 
verordening.

Amendment 111
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen. De 
EEN-structuur kan echter niet 
garanderen dat kwaliteit van de diensten 
in alle lidstaten gelijk is. De 
toezichtstructuur moet dan ook worden 
versterkt om de doeltreffendheid van het 
netwerk te vergroten, om de bureaucratie 
te verminderen en om IT-ondersteuning 
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en het profiel van het netwerk te 
verbeteren; de Commissie moet de 
verschillende toezichtstructuren 
inventariseren en gebruik maken van 
patronen in de lidstaten, en ze moet de 
samenwerking met de nationale 
aanspreekpunten van Horizon 2020 
verbeteren.

Or. en

Amendment 112
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. Er 
moet echter meer worden gedaan om de 
doeltreffendheid van het netwerk te 
vergroten, met name wat betreft het 
invoeren van de voorgestelde diensten 
door kmo's; daarnaast dient de 
onevenwichtige geografische verdeling 
ook te worden aangepakt. Methoden, 
werkwijzen en voorwaarden met een 
Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
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een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

Or. en

Amendement 113
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen. Om de 
verspreiding van informatie zo 
doeltreffend mogelijk te maken, zou het 
EEN een informatiepakket naar alle 
nieuw geregistreerde bedrijven moeten 
sturen.

Or. en
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Amendement 114
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.
Ondanks de genoemde, reeds zichtbare 
successen is het nog steeds van belang dat 
de activiteiten van het EEN onder de 
aandacht van ondernemingen worden 
gebracht, en dat alle aanwezige potenties 
worden benut, aangezien ook gebrekkige 
advisering voor kmo's een obstakel is op 
de weg naar meer groei en een versterkt 
concurrentievermogen.

Or. de

Amendment 115
Patrizia Toia
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.
Belangenorganisaties van kmo's staan 
dicht bij de doelgroep en moeten dus 
nauw worden betrokken bij het uitbreiden 
en functioneren van het netwerk.

Or. en

Motivering

Zie voor meer informatie artikel 9 ter.

Amendment 116
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteunende diensten bewezen 
door ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en in derde landen
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht in het buitenland en 
advies gegeven over financieringsbronnen 
en intellectuele eigendom en over eco-
innovatie en duurzame productie. Het heeft 
ook feedback gevraagd over de wetgeving 
en normen van de Unie. De unieke 
expertise van het netwerk is vooral 
belangrijk om een ongelijke 
informatieverspreiding te vermijden en om 
de met grensoverschrijdende transacties 
gepaard gaande transactiekosten te 
verlagen. Ook heeft het EEN de deelname 
van kmo's aan door de EU gefinancierde 
programma's zoals het zevende 
kaderprogramma (FP7) met succes 
gestimuleerd.

Or. en

Motivering

Om de huidige taken en prestaties van het EEN te kunnen beschrijven, moet de belangrijke taak 
van het aanmoedigen van kmo-deelname aan door de EU gefinancierde programma's worden 
genoemd.

Amendment 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo's als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de eengemaakte markt en daarbuiten 
geboden mogelijkheden te benutten. 
Methoden, werkwijzen en voorwaarden 
met een Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo's met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen. De 
samenwerking met andere 
markttoegangsinitiatieven, zowel op 
Europees als nationaal niveau, is cruciaal 
om de positie van Europese kmo's te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 118
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
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kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.

kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.
Wanneer deze steun- en 
begeleidingsmaatregelen onvoldoende 
blijken te zijn vanwege met name 
excessieve belemmeringen aangaande 
markttoegang voor buitenlandse 
ondernemingen, moet dit netwerk het 
mogelijk maken dat deze problemen bij 
nationale en Europese autoriteiten aan de 
orde worden gesteld, opdat er over 
geschikte maatregelen wordt nagedacht.

Or. fr

Motivering

De netwerken ter ondersteuning van de kmo's op internationaal terrein zijn een degelijk 
instrument waarmee de autoriteiten van betrouwbare informatie kunnen worden voorzien. Zij 
moeten ertoe worden aangespoord om de nationale en Europese autoriteiten te informeren over 
alle problemen waarmee kmo's op buitenlandse markten te maken hebben, zodat zij kunnen 
beoordelen of de betrokken handelspartners wel of het niet het wederkerigheidsbeginsel in acht 
nemen.
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Amendment 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.
Dergelijke diensten kunnen onder meer 
bestaan uit voorlichting over intellectuele 
eigendomsrechten, normen en kansen op 
openbare aanbestedingen.

Or. en

Motivering

Schrapping van de laatste zin van amendement 8 (ontwerpverslag): daar de Commissie 
momenteel onder het CIP de bestaande ondersteuningsdiensten in derde landen inventariseert, is 
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het niet nodig om hierom te vragen in de verordening. Om te verduidelijken dat de voorgestelde 
lijst met ondersteuningsdiensten indicatief van aard is, is 'dienen' gewijzigd in 'kunnen'.

Amendment 120
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. Het 
Eurobarometer-onderzoek van 2012 laat 
ook het door de EU onbenutte potentieel 
van de groei van kmo's op groene 
markten zien, zowel binnen als buiten 
Europa, in termen van 
internationalisering en toegang tot 
overheidsopdrachten. In overeenstemming 
met de Small Business Act, die de Unie en 
de lidstaten ertoe aanzette om kmo's te 
ondersteunen en aan te moedigen om van 
de groeiende markten buiten de Unie te 
profiteren, ondersteunt de EU een netwerk 
van Europese bedrijfstakorganisaties op 
meer dan twintig buitenlandse markten. 
Het verleent financiële steun aan het 
Centrum voor industriële samenwerking 
EU-Japan, bedrijfsorganisaties in Hong 
Kong, Maleisië en Singapore en aan het 
Europees bedrijfs- en technologiecentrum 
in India, EU-kmo-centra in China en 
Thailand en de China IPR SME Helpdesk. 
De Europese toegevoegde waarde wordt 
gecreëerd door de nationale inspanningen 
op dit vlak te bundelen, overlappingen te 
vermijden, samenwerking te bevorderen en 
diensten aan te bieden die niet over de 
nodige kritische massa zouden beschikken 
als zij op nationaal niveau werden 
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aangeboden.

Or. en

Motivering

Flash Eurobarometer 342 "Kmo's op weg naar efficiënt gebruik van hulpbronnen & groene 
markten", uitgevoerd in januari-februari 2012 en gepubliceerd in maart 2012

Amendment 121
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.
Dergelijke diensten dienen onder meer te 
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bestaan uit voorlichting over intellectuele 
eigendomsrechten, normen en kansen op 
openbare aanbestedingen. Voordat er 
nieuwe regelingen worden ingevoerd, 
moet de doeltreffendheid van Europese 
steunregelingen worden beoordeeld op 
basis van het 'in kaart brengen' van 
bestaande lokale, regionale, nationale en 
Europese steunregelingen. 

Or. en

Amendement 122
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
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kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.

kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.
Dienovereenkomstig moet allereerst een 
inventarisatie worden uitgevoerd van alle 
reeds aanwezige adviesdiensten, voordat 
de Commissie verdere actie onderneemt. 
Als vervolgstap kunnen kmo-verenigingen 
worden geraadpleegd.

Or. de

Amendment 123
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 
aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 

(14) De beperkte internationalisering van 
kmo's binnen en buiten Europa beïnvloedt 
hun concurrentievermogen. Volgens 
schattingen doet momenteel 25% van de 
kmo's in de Unie aan export of heeft dat in 
de afgelopen drie jaar gedaan, waarbij 
slechts 13% daarvan regelmatig buiten de 
Unie exporteert en slechts 2% in het 
buitenland heeft geïnvesteerd. In de 
toekomst zal echter 90% van de groei 
buiten de Unie worden gegenereerd. In 
overeenstemming met de Small Business 
Act, die de Unie en de lidstaten ertoe 
aanzette om kmo's te ondersteunen en aan 
te moedigen om van de groeiende markten 
buiten de Unie te profiteren, ondersteunt de 
EU een netwerk van Europese 
bedrijfstakorganisaties op meer dan twintig 
buitenlandse markten. Het verleent 
financiële steun aan het Centrum voor 
industriële samenwerking EU-Japan, 
bedrijfsorganisaties in Hong Kong, 
Maleisië en Singapore en aan het Europees 
bedrijfs- en technologiecentrum in India, 
EU-kmo-centra in China en Thailand en de 
China IPR SME Helpdesk. De Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd door 
de nationale inspanningen op dit vlak te 
bundelen, overlappingen te vermijden, 
samenwerking te bevorderen en diensten 



AM\905685NL.doc 37/123 PE491.338v01-00

NL

op nationaal niveau werden aangeboden. aan te bieden die niet over de nodige 
kritische massa zouden beschikken als zij 
op nationaal niveau werden aangeboden.

Or. en

Motivering

Om het belang van de markten van derde landen voor toekomstige groei in de EU te 
onderstrepen.

Amendment 124
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14bis) Met activiteiten op dit vlak kunnen 
gelijke voorwaarden worden geschapen 
voor kmo's die van plan zijn actief te 
worden buiten hun eigen land. Dergelijke 
activiteiten moeten onder andere 
informatie bevatten over intellectuele-
eigendomsrechten en technische normen.

Or. en

Motivering

Intellectuele-eigendomsrechten en technische normen vormen vaak obstakels voor bedrijven die 
actief willen worden buiten hun eigen land. Daarom moeten deze belangrijke aspecten expliciet 
worden genoemd.

Amendment 125
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Met activiteiten op dit vlak 
kunnen gelijke voorwaarden worden 
geschapen voor kmo's die van plan zijn 
actief te worden buiten hun eigen land. 
Dergelijke activiteiten moeten onder 
andere informatie bevatten over 
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intellectuele-eigendomsrechten en 
technische normen.

Or. en

Motivering

Intellectuele-eigendomsrechten en technische normen vormen vaak obstakels voor bedrijven die 
actief willen worden buiten hun eigen land. Daarom moeten deze belangrijke aspecten expliciet 
worden genoemd.

Amendement 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo's, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo's en de sectoren 
waarin zij het meest actief zijn. Er moeten 
initiatieven op het niveau van de Unie 
worden genomen om gelijke 
concurrentievoorwaarden voor kmo's te 
ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen.

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo's, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo's en de sectoren 
waarin zij het meest actief zijn. Er moeten 
initiatieven op het niveau van de Unie 
worden genomen om gelijke
concurrentievoorwaarden voor kmo's te 
ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen. Het is van 
groot belang om platformtechnologieën te 
ontwikkelen die zorgen voor een 
toonaangevende positie en 
concurrentievoordelen in een groot aantal 
sectoren met een economisch effect.

Or. en

Amendement 127
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo's, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo's en de sectoren 
waarin zij het meest actief zijn. Er moeten 
initiatieven op het niveau van de Unie 
worden genomen om gelijke 
concurrentievoorwaarden voor kmo's te 
ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen.

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo's, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo's en de sectoren 
waarin zij het meest actief zijn. De 
Commissie moet ervoor zorgen dat 
belangenorganisaties van kmo's en 
andere spelers, zoals normalisatie-
instellingen, werknemersorganisaties en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, nauw worden betrokken bij 
de ontwikkeling en uitvoering van EU-
initiatieven. Er moeten initiatieven op het 
niveau van de Unie worden genomen om 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
kmo's te ontwikkelen en om informatie en 
kennis op Europese schaal uit te wisselen.

Or. en

Amendement 128
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo's, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo's en de sectoren 
waarin zij het meest actief zijn. Er moeten 
initiatieven op het niveau van de Unie 
worden genomen om gelijke 
concurrentievoorwaarden voor kmo's te 
ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen.

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo's, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren. Er moet 
vooral aandacht worden besteed aan de 
belangen van de kmo's, met name de 
beperking van administratieve lasten, en 
de sectoren waarin zij het meest actief zijn. 
Er moeten ambitieuze initiatieven op het 
niveau van de Unie worden genomen om 
gelijke concurrentievoorwaarden voor 
kmo's te ontwikkelen en om informatie en 
kennis op Europese schaal uit te wisselen.
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Or. de

Amendement 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het programma moet ook 
beleidsontwikkeling voor kmo's en de 
samenwerking tussen beleidsmakers en 
belangenorganisaties van kmo's 
ondersteunen, bijvoorbeeld door 
bijeenkomsten, verslagen en 
gegevensbestanden te financieren. Deze 
activiteiten zouden gericht moeten zijn op 
een gemakkelijkere toegang van kmo's tot 
programma's en op vermindering van 
regelgeving, met name van hun 
administratieve lasten. De Unie zou 
vooral een nieuw, ambitieus doel moeten 
stellen om tegen 2020 de netto 
administratieve lasten in alle relevante 
EU-wetgeving met 25% te verminderen. 
Het kwantitatieve doel moet op basis van 
de behoeften van bedrijven, van kmo's in 
het bijzonder, worden aangevuld met 
kwalitatieve doelen.

Or. en

Motivering

Naast een kwantitatief doel voor de vermindering van administratieve lasten acht de rapporteur 
het nuttig om middels een bottom-upbenadering kwalitatieve doelen vast te stellen.

Amendement 130
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15bis) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen verder te 
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verbeteren, wordt de Europese 
aanbestedingsmarkt makkelijk 
toegankelijk gemaakt voor kmo's. Om 
zowel kostenbesparende als meer 
deelname van kmo's te realiseren, moet 
het gebruik van elektronische 
aanbestedingen worden aangemoedigd in 
overeenstemming met "Een strategie voor 
e-aanbesteding"1 en de richtlijn inzake 
"Overheidsopdrachten"2. 
_______________
1 COM(2012)0179.
2 COM(2011)0896.

Or. en

Amendement 131
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 15bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het concurrentievermogen van de 
Europese ondernemingen buiten de Unie 
hangt ook af van hun vermogen solide 
bases in Europa te leggen en hun 
mededingers op de wereldmarkt met 
gelijke wapens tegemoet te treden. De 
bevoegde nationale en Europese 
autoriteiten moeten de ontwikkeling van 
in Europa producerende kmo's 
ondersteunen door 20% van de openbare 
aanbestedingen voor deze kmo's te 
reserveren.

Or. fr

Motivering

Sommige concurrenten van de Unie bevoordelen hun eigen ondernemingen bij de toewijzing van 
openbare aanbestedingen. Om onze werkgelegenheid en het concurrentievermogen van onze 
bedrijven te beschermen, moet de Europese Unie een deel van haar openbare aanbestedingen 
reserveren voor bedrijven die in Europa produceren. Zo kunnen kmo's zich versterken en 
ontwikkelen, wat vervolgens hun vermogen om de internationale concurrentie het hoofd te 
bieden ten goede komt.
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Amendement 132
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het programma moet ook 
beleidsontwikkeling voor kmo's 
ondersteunen, bijvoorbeeld door 
bijeenkomsten, verslagen en 
gegevensbestanden te financieren. Deze 
activiteiten zouden gericht moeten zijn op 
een gemakkelijkere toegang van kmo's tot 
programma's en op vermindering van 
regelgeving, met name van hun 
administratieve lasten. Er zou een 
ambitieuze, op bedrijven gerichte 
benadering moeten worden toegepast om 
ervoor te zorgen dat het verminderen van 
regelgeving (en de administratieve lasten) 
aansluit op de praktische behoeften van 
bedrijven, met name van kmo's.

Or. en

Motivering

Het programma is bedoeld om de SBA uit te voeren en dient daarom ook bij te dragen aan de 
verdere ontwikkeling van kmo-beleid. Vermindering van de administratieve lasten vormt een 
belangrijk onderdeel en de Commissie zou op dit vlak moeten luisteren naar bedrijven en 
optimale omstandigheden voor hun groei moeten creëren.

Amendement 133
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet een gunstig 
ondernemingsklimaat voor EU-
ondernemingen worden geschapen door 
middel van maatregelen ter verbetering 
van het ontwerp, de uitvoering en de 
evaluatie van beleid en maatregelen ter 
stimulering van samenwerking in 
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beleidsvorming en de uitwisseling van 
goede praktijken, waaronder de 
vermindering van administratieve lasten. 
Deze maatregelen kunnen studies, 
effectbeoordelingen, evaluaties en 
conferenties omvatten, evenals het 
opstellen van adviesgroepen op Europees 
niveau, zoals de Groep van 
onafhankelijke belanghebbenden op hoog 
niveau inzake administratieve lasten. De 
Unie zou vooral een nieuw, ambitieus doel 
moeten stellen om tegen 2020 de netto 
administratieve lasten in alle relevante 
EU-wetgeving met 25% te verminderen.

Or. en

Amendement 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het programma moet ook 
beleidsontwikkeling voor kmo's 
ondersteunen, evenals de samenwerking 
tussen beleidsmakers, 
belangenorganisaties van kmo's, 
regionale overheden en financiële 
intermediairs, bijvoorbeeld door 
bijeenkomsten, verslagen en 
gegevensbestanden te financieren. Deze 
activiteiten zouden gericht moeten zijn op 
een gemakkelijkere toegang van kmo's tot 
programma's en op vermindering van 
regelgeving, met name van hun 
administratieve lasten. Er zou een 
ambitieuze, op bedrijven gerichte 
benadering moeten worden toegepast om 
ervoor te zorgen dat het verminderen van 
regelgeving (en de administratieve lasten) 
aansluit op de praktische behoeften van 
bedrijven, met name van kmo's.

Or. en
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Motivering

Voor financiële instrumenten voor kmo's is ook de samenwerking tussen beleidsmakers, 
belangenorganisaties van kmo's, regionale overheden en financiële intermediairs essentieel.

Amendement 135
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Daar nalevingskosten in kleine 
ondernemingen vaak hoger zijn, moet een 
verbetering van de randvoorwaarden en 
het ondernemingsklimaat activiteiten 
bevatten waarin de vermindering van de 
buitensporige administratieve lasten voor 
kmo's wordt beoordeeld en aangepakt. 
Het probleem moet worden aangepakt als 
een proces: een groot aantal 
belanghebbenden en deskundigengroepen 
wordt geraadpleegd, met name de Groep 
van onafhankelijke belanghebbenden op 
hoog niveau inzake administratieve 
lasten, met als doel vereenvoudiging en 
een betere regelgeving te stimuleren en te 
zorgen voor een hoog niveau van sociale, 
milieu- en consumentenbescherming en 
gelijke concurrentievoorwaarden in de 
interne markt.

Or. en

Amendement 136
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Daar elektronische identificatie 
een belangrijk element in de Europese 
handel is, moet de wederzijdse erkenning 
en interoperabiliteit van e-identificatie, 



AM\905685NL.doc 45/123 PE491.338v01-00

NL

elektronische authenticatie, elektronische 
handtekeningen en Private Key 
Infrastructure (PKI) worden gestimuleerd 
om deze hulpmiddelen efficiënt te kunnen 
gebruiken.

Or. en

Motivering

Deze maatregelen voor een elektronische overheid zijn met name gunstig voor kmo's die bij 
grensoverschrijdende handel op grote problemen stuiten.

Amendement 137
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Er moet bij de ontwikkeling van 
kmo-beleid en nieuwe activiteiten 
rekening worden gehouden met de 
standpunten van belanghebbenden, 
waaronder belangenorganisaties van 
kmo's; hiervoor moeten bestaande 
structuren zoals het Europees netwerk 
van mkb-gezanten (SME Envoy) optimaal 
worden benut; zo worden doublures en 
extra bureaucratische lagen voorkomen.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang om bij het ontwerpen van kmo-beleid rekening te houden met de 
deskundigheid en ervaring van belangenorganisaties van kmo's. Dit moet echter zo worden 
gedaan dat er geen aanvullende administratieve lasten of doublures van bestaande structuren 
ontstaan.

Amendement 138
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Er moet bij de ontwikkeling van 
kmo-beleid en nieuwe activiteiten 
rekening worden gehouden met de 
standpunten van belanghebbenden, 
waaronder belangenorganisaties van 
kmo's; hiervoor moeten bestaande 
structuren zoals het Europees netwerk 
van mkb-gezanten (SME Envoy) optimaal 
worden benut; zo worden doublures en 
extra bureaucratische lagen voorkomen.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang om bij het ontwerpen van kmo-beleid rekening te houden met de 
deskundigheid en ervaring van belangenorganisaties van kmo's. Dit moet echter zo worden 
gedaan dat er geen aanvullende administratieve lasten of doublures van bestaande structuren 
ontstaan.

Amendement 139
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quater) Volgens de mededeling van de 
Commissie "De voordelen van 
elektronische facturering voor Europa 
benutten"1 is e-facturatie voor Europese 
bedrijven de sleutel tot lagere 
facturatiekosten en meer efficiëntie. E-
facturatie heeft ook nog andere voordelen 
zoals meer efficiëntie, kortere 
betalingstermijnen, minder fouten, betere 
btw-inning en lagere kosten.
_______________
1 COM(2010)0712.

Or. en

Amendement 140
Amalia Sartori
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, beperkte 
hulpbronnen en nieuwe maatschappelijke 
tendensen creëren voor sommige sectoren 
uitdagingen en kansen. Bijvoorbeeld 
ontwerpgebaseerde sectoren die voor 
wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog 
percentage van kmo's, moeten zich 
aanpassen om de voordelen te grijpen en 
het onbenutte potentieel aan te boren van 
de grote vraag naar gepersonaliseerde, 
inclusieve producten. Omdat deze 
uitdagingen gelden voor alle kmo's in de 
Unie in deze sectoren, is een gezamenlijke 
inspanning op het niveau van de Unie 
noodzakelijk.

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, beperkte 
hulpbronnen en nieuwe maatschappelijke 
tendensen creëren voor vele sectoren die 
voor wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog 
percentage van kmo's. Bijvoorbeeld 
ontwerpgebaseerde sectoren moeten zich 
aanpassen om te profiteren van het 
onbenutte potentieel van de grote vraag
naar gepersonaliseerde, inclusieve 
producten. Ontwerpgebaseerde 
consumptiegoederen vertegenwoordigen 
een belangrijke economische sector in de 
Unie en ondernemingen op dat gebied 
dragen aanzienlijk bij aan groei en 
nieuwe banen. Omdat deze uitdagingen 
gelden voor alle kmo's in de Unie in deze 
sectoren, is een gezamenlijke inspanning 
op het niveau van de Unie noodzakelijk om 
extra groei te bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

Ontwerpgebaseerde consumptiegoederen vertegenwoordigen een belangrijke economische 
sector in de Unie en ondernemingen op dat gebied dragen aanzienlijk bij aan groei en nieuwe 
banen. Daarom moet het programma ondernemingen in deze sector steunen, die tegelijkertijd 
wordt gekenmerkt door een groot aandeel kmo's.

Amendement 141
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, beperkte 
hulpbronnen en nieuwe maatschappelijke 
tendensen creëren voor sommige sectoren 

(17) Wereldwijde concurrentie, 
demografische veranderingen, beperkte 
hulpbronnen en nieuwe maatschappelijke 
tendensen creëren voor vele sectoren die 
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uitdagingen en kansen. Bijvoorbeeld
ontwerpgebaseerde sectoren die voor 
wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog 
percentage van kmo's, moeten zich 
aanpassen om de voordelen te grijpen en 
het onbenutte potentieel aan te boren van 
de grote vraag naar gepersonaliseerde, 
inclusieve producten. Omdat deze 
uitdagingen gelden voor alle kmo's in de 
Unie in deze sectoren, is een gezamenlijke 
inspanning op het niveau van de Unie 
noodzakelijk.

voor wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog 
percentage van kmo's. Bijvoorbeeld 
ontwerpgebaseerde sectoren moeten zich 
aanpassen om te profiteren van het 
onbenutte potentieel van de grote vraag 
naar gepersonaliseerde, inclusieve 
producten. Ontwerpgebaseerde 
consumptiegoederen vertegenwoordigen 
een belangrijke economische sector in de 
Unie en ondernemingen op dat gebied 
dragen aanzienlijk bij aan groei en 
nieuwe banen. Omdat deze uitdagingen 
gelden voor alle kmo's in de Unie in deze 
sectoren, is een gezamenlijke inspanning 
op het niveau van de Unie noodzakelijk om 
extra groei te bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

Ontwerpgebaseerde consumptiegoederen vertegenwoordigen een belangrijke economische 
sector in de Unie en ondernemingen op dat gebied dragen aanzienlijk bij aan groei en nieuwe 
banen. Daarom moet het programma ondernemingen in deze sector steunen, die tegelijkertijd 
wordt gekenmerkt door een groot aandeel kmo's.

Amendement 142
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het programma moet ook 
specifieke activiteiten steunen om het 
Small Business Act-initiatief uit te voeren, 
waardoor bij kmo's een groter bewustzijn 
van milieu- en energieproblemen wordt 
gecreëerd, en om hen bij te staan bij het 
uitvoeren van wetgeving, bij het 
beoordelen van hun milieu- en 
energieprestaties en bij het upgraden van 
hun vaardigheden en kwalificaties.

Or. en
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Motivering

Beginsel 9 uit de Small Business Act (SBA): "Het mkb in staat stellen in te spelen op uitdagingen 
op milieugebied."

Amendement 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, 
vooral door de beschikbaarstelling van 
gegevens en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage met 10% van het 
bruto binnenlands product (bbp) van de 
Unie en met 12% van de totale 
werkgelegenheid, waarmee het de op twee 
na belangrijkste sociaal-economische 
activiteit is in de Unie, en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat.

Or. en

Motivering

Het toerisme vertegenwoordigt een belangrijke economische sector in de Unie en 
ondernemingen op dat gebied dragen aanzienlijk bij aan groei en nieuwe banen. Door gegevens 
beschikbaar te stellen, wordt het belang van toerisme onderstreept.
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Amendement 144
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Deze sector speelt een 
cruciale rol in de economische 
ontwikkeling van de Unie en bij het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie. Daarom moet de
toeristische sector worden opgenomen in 
zowel de algemene als de specifieke 
doelstellingen van het programma. Er is 
een duidelijke toegevoegde waarde voor 
het toerisme-initiatief op het niveau van de 
Unie, vooral door de beschikbaarstelling 
van gegevens en analyses, door 
transnationale promotiestrategieën te 
ontwikkelen en beste praktijken uit te 
wisselen.

Or. en

Amendement 145
Ioan Enciu
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Deze sector speelt een 
cruciale rol in de economische 
ontwikkeling van de Unie en bij het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie. Daarom moet de 
toeristische sector worden opgenomen in 
zowel de algemene als de specifieke 
doelstellingen van het programma. Er is 
een duidelijke toegevoegde waarde voor 
het toerisme-initiatief op het niveau van de 
Unie, vooral door de beschikbaarstelling 
van gegevens en analyses, door 
transnationale promotiestrategieën te 
ontwikkelen en beste praktijken uit te 
wisselen.

Or. en

Amendement 146
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. (18 
bis) Het Verdrag van Lissabon onderkent 
het belang van toerisme en stelt de 
specifieke bevoegdheden van de Unie op 
dit gebied vast waarmee de maatregelen 
van de lidstaten moeten worden aangevuld. 
Een dergelijk initiatief in deze sector heeft 
een duidelijke meerwaarde op EU-niveau, 
vooral als het gaat om het aanleveren en 
analyseren van gegevens, de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende 
reclamestrategieën en de uitwisseling van 
beproefde praktijken.

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon onderkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie op dit gebied 
vast waarmee de maatregelen van de 
lidstaten moeten worden aangevuld. 
Ondanks deze erkenning wordt de sector 
door geen enkel specifiek programma van 
de Europese Unie begunstigd en wordt hij 
niet beschouwd als een prioriteit in 
andere programma's, zoals die waarop het 
cohesiebeleid betrekking heeft. Een 
dergelijk initiatief in deze sector heeft een 
duidelijke meerwaarde op EU-niveau, 
vooral als het gaat om het aanleveren en 
analyseren van gegevens, de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende 
reclamestrategieën en de uitwisseling van 
beproefde praktijken.

Or. fr

Amendement 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
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"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en cultureel erfgoed en stelt 
de specifieke bevoegdheden van de Unie 
vast die op dit gebied de maatregelen van 
de lidstaten moeten aanvullen. Via het 
toerisme levert erfgoed een belangrijke 
bijdrage aan de economie. Er is een 
duidelijke toegevoegde waarde voor het 
toerisme-initiatief op het niveau van de 
Unie, vooral door de beschikbaarstelling 
van gegevens en analyses, door 
transnationale promotiestrategieën te 
ontwikkelen en beste praktijken uit te 
wisselen en door bij te dragen aan de 
duurzaamheid van lokale middelen en 
werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 148
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
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aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en
beste praktijken uit te wisselen.

aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen die in 
staat zijn de duurzaamheid en de kwaliteit 
van de Europese toeristische 
bestemmingen te bevorderen, alsmede het 
opsporen van beste praktijken die 
specifieke sectoren ten goede kunnen 
komen, zoals maritiem en kusttoerisme.

Or. it

Amendement 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
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van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen, wat meer 
activiteiten op dit vlak rechtvaardigt.

Or. en

Amendement 150
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens 
en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Het programma moet 
initiatieven op het gebied van toerisme 
ondersteunen indien er een duidelijke 
toegevoegde waarde op het niveau van de 
Unie is, vooral door de beschikbaarstelling 
van gegevens en analyses, door 
transnationale promotiestrategieën te 
ontwikkelen en beste praktijken uit te 
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wisselen.

Or. en

Amendement 151
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product (bbp) van de Unie en 
de schepping van nieuwe banen en hebben 
een groot potentieel voor de ontwikkeling 
van ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat. Het 
Verdrag van Lissabon erkent het belang 
van toerisme en stelt de specifieke 
bevoegdheden van de Unie vast die op dit 
gebied de maatregelen van de lidstaten 
moeten aanvullen. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, 
vooral door de beschikbaarstelling van 
gegevens en analyses, door transnationale 
promotiestrategieën te ontwikkelen en 
beste praktijken uit te wisselen.

(18) Zoals beschreven in de Mededeling 
van de Commissie van 30 juni 2010 
"Europa, toeristische topbestemming in de 
wereld – een nieuw beleidskader voor het 
toerisme in Europa", die bekrachtigd werd 
in de conclusies van de Europese Raad in 
oktober 2010, is toerisme een belangrijke 
sector van de Europese economie. 
Ondernemingen in deze sector leveren een 
aanzienlijke bijdrage met 10% van het 
bruto binnenlands product (bbp) van de 
Unie en met 12% van de totale 
werkgelegenheid, waarmee het de op twee 
na belangrijkste sociaal-economische 
activiteit is in de Unie, en hebben een 
groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, omdat deze 
sector voornamelijk uit kmo's bestaat.

Or. en

Motivering

Het toerisme vertegenwoordigt een belangrijke economische sector in de Unie en 
ondernemingen op dat gebied dragen aanzienlijk bij aan groei en nieuwe banen. Door gegevens 
beschikbaar te stellen, wordt het belang van toerisme onderstreept.
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Amendement 152
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het Verdrag van Lissabon erkent 
het belang van toerisme en stelt de 
specifieke bevoegdheden van de Unie vast 
die op dit gebied de maatregelen van de 
lidstaten moeten aanvullen. Deze sector 
speelt een cruciale rol in de economische 
ontwikkeling van de Unie en bij het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie. Daarom is 
toerisme opgenomen in de algemene en 
specifieke doelstellingen van het 
programma. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, 
vooral wat betreft de verbetering van de 
kennis over toerisme door de 
beschikbaarstelling van gegevens en 
analyses, de ontwikkeling van 
transnationale promotiestrategieën en de 
uitwisseling van beste praktijken.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Lissabon erkent het belang van toerisme en stelt de specifieke bevoegdheden 
van de Unie op dit gebied vast, die in dit programma worden uitgevoerd. Er moeten dan ook 
meer details worden opgenomen in de tekst.

Amendement 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het Verdrag van Lissabon erkent 
het belang van toerisme en stelt de 
specifieke bevoegdheden van de Unie vast 
die op dit gebied de maatregelen van de 
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lidstaten moeten aanvullen. Deze sector 
speelt een cruciale rol in de economische 
ontwikkeling van de Unie en bij het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie. Daarom is 
toerisme opgenomen in de algemene en 
specifieke doelstellingen van het 
programma. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor het toerisme-
initiatief op het niveau van de Unie, 
vooral wat betreft de verbetering van de 
kennis over toerisme door de 
beschikbaarstelling van gegevens en 
analyses, de ontwikkeling van 
transnationale promotiestrategieën en de 
uitwisseling van beste praktijken.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Lissabon erkent het belang van toerisme en stelt de specifieke bevoegdheden 
van de Unie op dit gebied vast, die in dit programma worden uitgevoerd. Er moeten dan ook 
meer details worden opgenomen in de tekst.

Amendement 154
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) De Europese Unie is de 
toeristische topbestemming in de wereld 
wat het aantal internationale aankomsten 
betreft en het is noodzakelijk deze 
toppositie verder te versterken door de
uitdagingen aan te pakken die 
voortvloeien uit enerzijds een grotere 
mondiale concurrentie en een markt met 
een continu fluctuerende vraag en 
anderzijds de noodzaak om meer en 
permanentere duurzaamheid te 
waarborgen.

Or. en
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Motivering

Zie boven.

Amendement 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18ter) De Europese Unie is de 
toeristische topbestemming in de wereld 
wat het aantal internationale aankomsten 
betreft en het is noodzakelijk deze 
toppositie verder te versterken door de 
uitdagingen aan te pakken die 
voortvloeien uit enerzijds een grotere 
mondiale concurrentie en een markt met 
een continu fluctuerende vraag en 
anderzijds de noodzaak om meer en 
permanentere duurzaamheid te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Lissabon erkent het belang van toerisme en stelt de specifieke bevoegdheden 
van de Unie op dit gebied vast, die in dit programma worden uitgevoerd. Er moeten dan ook 
meer details worden opgenomen in de tekst.

Amendement 156
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quater) Het toerisme in Europa wordt 
geconfronteerd met talrijke uitdagingen: 
de wereldwijde economische crisis, de 
concurrentie van bestemmingen buiten de 
EU, de diversificatie van het toeristisch 
aanbod, de gevolgen van 
klimaatverandering, de seizoengebonden 
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fluctuaties in de toeristische activiteiten, 
de demografische ontwikkeling in 
Europa, de steeds groter wordende 
weerslag van de informatie en 
communicatietechnologie, en vele andere 
onvoorziene omstandigheden waarmee de 
sector van tijd tot tijd te kampen heeft. 
Daarom moet de Europese Unie de 
leidende positie van de toeristische sector 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Zie boven.

Amendement 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quater) Het toerisme in Europa wordt 
geconfronteerd met talrijke uitdagingen: 
de wereldwijde economische crisis, de 
concurrentie van bestemmingen buiten de 
EU, de diversificatie van het toeristisch 
aanbod, de gevolgen van 
klimaatverandering, de seizoengebonden 
fluctuaties in de toeristische activiteiten, 
de demografische ontwikkeling in 
Europa, de steeds groter wordende 
weerslag van de informatie en 
communicatietechnologie, en vele andere 
onvoorziene omstandigheden waarmee de 
sector van tijd tot tijd te kampen heeft. 
Daarom moet de Europese Unie de 
leidende positie van de toeristische sector 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Lissabon erkent het belang van toerisme en stelt de specifieke bevoegdheden 
van de Unie op dit gebied vast, die in dit programma worden uitgevoerd. Er moeten dan ook 
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meer details worden opgenomen in de tekst.

Amendement 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het programma moet maatregelen 
aangeven voor de doelstellingen, de 
benodigde financiële middelen om deze 
doelstellingen te bereiken; verschillende 
soorten uitvoeringsmaatregelen en de 
regelingen voor monitoring en evaluatie en 
voor de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie.

(19) Het programma moet maatregelen 
aangeven voor de doelstellingen, de 
benodigde financiële middelen om deze 
doelstellingen te bereiken; verschillende 
soorten uitvoeringsmaatregelen en de 
regelingen voor monitoring en evaluatie en 
voor de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie. Er moet met name 
aandacht worden besteed aan de 
monitoring van financiële instrumenten. 
Een nieuwe reeks prestatie-indicatoren 
moet de invoering van deze financiële 
instrumenten flexibeler maken.

Or. en

Motivering

Flexibiliteit zou het trefwoord moeten zijn bij de uitvoering van een goed systeem voor toegang 
tot financiering voor kmo's.

Amendement 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het programma moet een aanvulling 
zijn op andere programma's van de Unie en 
tegelijk erkennen dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
moet werken. Dezelfde subsidiabele kosten 
mogen dus geen twee keer gefinancierd 
worden. Teneinde toegevoegde waarde en 
een aanzienlijke impact van de EU-
financiering te bereiken, moeten nauwe 

(20) Het programma moet een aanvulling 
zijn op andere programma's van de Unie en 
tegelijk erkennen dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
moet werken. Dezelfde subsidiabele kosten 
mogen dus geen twee keer gefinancierd 
worden. Teneinde toegevoegde waarde en 
een aanzienlijke impact van de EU-
financiering te bereiken, moeten nauwe 
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synergieën tussen het programma, andere 
programma's van de Unie en de 
structuurfondsen worden ontwikkeld.

synergieën tussen het programma en 
andere programma's van de Unie, met 
name Horizon 2020, en de 
structuurfondsen worden ontwikkeld. Deze 
synergieën dragen mogelijk ook bij tot de 
nationale en regionale bottom-up 
ervaring van Eureka en Eurostars bij het 
ondersteunen van mkb-innovatie en 
onderzoeksactiviteiten.

Or. en

Amendement 160
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het programma moet een aanvulling 
zijn op andere programma's van de Unie en 
tegelijk erkennen dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
moet werken. Dezelfde subsidiabele kosten 
mogen dus geen twee keer gefinancierd 
worden. Teneinde toegevoegde waarde en 
een aanzienlijke impact van de EU-
financiering te bereiken, moeten nauwe 
synergieën tussen het programma, andere 
programma's van de Unie en de 
structuurfondsen worden ontwikkeld.

(20) Het programma moet een aanvulling 
zijn op andere programma's van de Unie en 
tegelijk erkennen dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
moet werken. Dezelfde subsidiabele kosten 
mogen dus geen twee keer gefinancierd 
worden. Teneinde toegevoegde waarde en 
een aanzienlijke impact van de EU-
financiering te bereiken, moeten nauwe 
synergieën tussen het programma, andere 
programma's van de Unie zoals in het 
bijzonder Horizon 2020 en de 
structuurfondsen worden ontwikkeld.

Or. de

Amendement 161
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De besluiten om een kmo 
financiële steun toe te kennen, moeten 
worden voorafgegaan door een 
transparant proces. Het toekennen en 
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uitbetalen van deze steun moet 
transparant, onbureaucratisch en in 
overeenstemming met 
gemeenschappelijke regels zijn.

Or. en

Amendement 162
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het programma moet gemonitord en 
geëvalueerd worden om aanpassingen 
mogelijk te maken.

(25) Het programma moet gemonitord en 
geëvalueerd worden om aanpassingen 
mogelijk te maken. Er moet jaarlijks een 
verslag over de uitvoering worden 
opgesteld, waarin de geboekte 
vooruitgang en de geplande activiteiten 
worden behandeld; het verslag moet 
worden gepresenteerd aan de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 163
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een actieprogramma van de Unie 
ingesteld teneinde het
concurrentievermogen van bedrijven te 
versterken, met speciale aandacht voor
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo) (hierna te noemen "programma"), 
voor de periode tussen 1 januari 2014 en 
31 december 2020.

Er wordt een actieprogramma van de Unie 
ingesteld ten einde een economisch en 
sociaal evenwicht in te stellen tussen
bedrijven van verschillende omvang dat
met name het ontstaan, de solide groei en 
de langdurige ontwikkeling voor de 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo) bevordert (hierna 
"het programma"), voor de periode tussen 
1 januari 2014 en 31 december 2020.

Or. pt
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Amendement 164
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) (hierna "het 
programma"), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 
2020.

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op zelfstandige, micro-, kleine, 
ambachtelijke en middelgrote 
ondernemingen, ondernemingen van de 
sociale economie en vrije beroepen (hierna 
"het programma"), wordt vastgesteld voor 
de periode van 1 januari 2014 tot 31 
december 2020.

Or. en

Motivering

Het programma dient zich te richten op alle kmo's en dient rekening te houden met 
ondernemingen in alle soorten en maten.

Amendement 165
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) (hierna "het 
programma"), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 
2020.

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op zelfstandige, micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) en 
vrije beroepen (hierna "het programma"), 
wordt vastgesteld voor de periode van 1 
januari 2014 tot 31 december 2020.

Or. en

Motivering

Het programma dient zich te richten op alle kmo's en dient rekening te houden met 
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ondernemingen in alle soorten en maten.

Amendement 166
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) (hierna "het 
programma"), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2020.

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), micro-
ondernemingen en ondernemingen die 
ambachtelijke activiteiten verrichten
(hierna "het programma"), wordt 
vastgesteld voor de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020.

Or. es

Motivering

COSME moet voorzien in maatregelen die specifiek voor dit type ondernemingen zijn bedoeld.

Amendement 167
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) (hierna 'het 
programma'), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 
2020.

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op zelfstandige, micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (hierna "het 
programma"), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 
2020.

Or. en

Motivering

Het programma dient zich te richten op alle kmo's en dient rekening te houden met 
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ondernemingen in alle soorten en maten.

Amendement 168
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) (hierna "het 
programma"), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 
2020.

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op micro-ondernemingen en kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's) 
(hierna "het programma"), wordt 
vastgesteld voor de periode van 1 januari 
2014 tot 31 december 2020.

Or. ro

Amendement 169
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van ondernemingen, met het 
accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) (hierna "het 
programma"), wordt vastgesteld voor de 
periode van 1 januari 2014 tot 31 december 
2020.

Een programma voor maatregelen van de 
Unie om het concurrentievermogen te 
verbeteren van micro-ondernemingen en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) (hierna "het programma"), wordt 
vastgesteld voor de periode van 1 januari 
2014 tot 31 december 2020.

Or. de

Amendement 170
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule



AM\905685NL.doc 67/123 PE491.338v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo's op 
Europees en wereldniveau:

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen:

Or. de

Amendement 171
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo's op 
Europees en wereldniveau:

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van Europese kmo's:

Or. en

Motivering

Correctie van amendement 19 (ontwerpverslag).

Amendement 172
Romana Jordan

 Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo's op 
Europees en wereldniveau:

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo's in de EU 
en in derde landen die aan het 
programma meewerken overeenkomstig 
artikel 5:

Or. sl
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Amendement 173
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
 Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo's op 
Europees en wereldniveau:

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van micro-
ondernemingen en kmo's op plaatselijk, 
regionaal, Europees en wereldniveau:

Or. ro

Amendement 174
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo's op 
Europees en wereldniveau:

1. Het programma draagt bij aan de 
volgende algemene doelstellingen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
specifieke behoeften van kmo's in de Unie:

Or. en

Amendement 175
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) economisch en sociaal evenwicht 
instellen tussen bedrijven van 
verschillende omvang;

Or. pt
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Amendement 176
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer die
in de toeristische sector, gezien de 
belangrijke bijdrage van deze sector aan 
het bbp van de Unie en het grote aandeel 
van kmo's in deze sector;

Or. en

Amendement 177
Inês Cristina Zuber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) de oprichting van mkmo's 
aanmoedigen en de voorwaarden 
garanderen voor financiering, 
zelfstandigheid, concurrentievermogen en 
duurzaamheid die noodzakelijk zijn voor 
hun solide groei en langdurige 
ontwikkeling, onder meer in de toeristische 
sector;

Or. pt

Amendement 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen;
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de toeristische sector;

Or. en

Amendement 179
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, in het 
bijzonder van micro-ondernemingen en 
kmo's, onder meer in de toeristische sector;

Or. ro

Amendement 180
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-kmo's, onder meer in de 
toeristische sector;

Or. de

Amendement 181
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen;
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Or. en

Amendement 182
Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen;

Or. sl

Amendement 183
Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen, onder meer in 
de toeristische sector;

(a) versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de EU-ondernemingen;

Or. en

Amendement 184
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aanmoediging van een 
ondernemerscultuur en bevordering van 
de oprichting en de groei van kmo's.

(b) Volledige toegang en financiering 
garanderen voor mkmo's voor de 
verlening en actualisering.

Or. pt
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Amendement 185
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aanmoediging van een 
ondernemerscultuur en bevordering van de 
oprichting en de groei van kmo's.

(b) aanmoediging van een 
ondernemerscultuur, vanaf het middelbaar 
onderwijs, en bevordering van de 
oprichting, de consolidatie en de groei van 
kmo's.

Or. it

Motivering

De doelstelling van het programma dient erop gericht te zijn alle levensfases van een 
onderneming te ondersteunen, dus ook de consolidatie ervan, waaronder ook 
herstructurering/reorganisatie ter versterking van de concurrentiepositie kan worden verstaan. 
Al in het middelbaar onderwijs, en in het bijzonder in het beroepsonderwijs, moet een cultuur en 
opleiding worden onderwezen die is gericht op het ondernemerschap.

Amendement 186
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aanmoediging van een 
ondernemerscultuur en bevordering van de 
oprichting en de groei van kmo's.

(b) aanmoediging van een 
ondernemerscultuur en bevordering van de 
oprichting en de groei van micro-
ondernemingen en kmo's.

Or. ro

Amendement 187
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de tenuitvoerlegging van de
beginselen van de SBA en de toepassing 
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van de prioriteiten daarvan in het 
communautaire beleid en de 
communautaire programma's.

Or. en

Motivering

De SBA stelt tien beginselen vast en omvat beleids- en wetgevingsmaatregelen om het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van kmo's te bevorderen. De uitvoering van de SBA helpt om de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken, maar de tekst van het voorstel bevat 
geen enkele andere verwijzing naar de SBA.

Amendement 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– lid 1 –letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bijdrage tot de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de Small 
Business Act voor Europa

Or. fr

Amendement 189
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) stimuleren van de duurzame 
ontwikkeling van kmo's;

Or. es

Motivering

Het is belangrijk dat bij de algemene doelstellingen ook expliciet duurzame ontwikkeling wordt 
genoemd.

Amendement 190
Josefa Andrés Barea
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) toepassen van de beginselen van de 
SBA en uitvoeren van de prioriteiten 
daarvan in EU-beleid en -programma's;

Or. es

Amendement 191
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het kader van de maatregelen ten 
aanzien van kmo's en krachtens het 
programma, schenken de Commissie en 
de lidstaten bijzondere aandacht aan de 
verscheidenheid van verschijningsvormen 
die deze ondernemingen vertonen.

Or. fr

Amendement 192
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het kader van de maatregelen 
met betrekking tot kmo's en krachtens het 
programma, schenken de Commissie en 
de lidstaten bijzondere aandacht aan de 
verscheidenheid van verschijningsvormen 
die deze ondernemingen vertonen.

Or. fr

Amendement 193
Patrizia Toia
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het groeipercentage van de industriële 
sector van de Unie in verhouding tot de 
totale stijging van het bruto binnenlands 
product (bbp);

(a) het groeipercentage van de industriële 
sector en de met de industrie verwante 
dienstensector van de Unie in verhouding 
tot de totale stijging van het bruto 
binnenlands product (bbp);

Or. it

Motivering

Het programma dient zich niet alleen op de industriële sector te richten, maar ook op de 
dienstensector.

Amendement 194
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het groeipercentage van de industriële 
sector van de Unie in verhouding tot de 
groei van het bruto binnenlands product 
(bbp),

(a) het groeipercentage van de industriële 
sector van de Unie van elke lidstaat 
afzonderlijk en van de Unie in verhouding 
tot de groei van het bruto binnenlands 
product (bbp),

Or. pt

Amendement 195
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het groeipercentage van de industriële 
sector van de Unie in verhouding tot de 
totale stijging van het bruto binnenlands 
product (bbp);

(a) het groeipercentage van de industriële 
en dienstverlenende sector van de Unie in 
verhouding tot de totale stijging van het 
bruto binnenlands product (bbp);

Or. ro
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Amendement 196
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) verlaging van de kosten van de 
productiefactoren zoals onder andere 
energie, transport, communicatie;

Or. pt

Amendement 197
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de groei van de industriële productie 
van de eco-ondernemingen in de Unie;

(b) de groei van de nationale productie in 
elke lidstaat afzonderlijk en de industriële 
productie van de eco-ondernemingen in de 
Unie;

Or. pt

Amendement 198
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de groei van de industriële productie in 
de Unie in eco-ondernemingen;

(b) de groei van de industriële productie in 
de Unie in eco-ondernemingen, en ook van 
het ecologisch verantwoorde aanbod van 
producten en diensten;

Or. it

Motivering

Eco-ondernemingen vormen een sector waar de hoofdactiviteit (core business) gericht is op de 
productie van goederen en diensten die milieuschade aan water, lucht en bodem willen 
beteugelen, voorkomen, beperken, minimaliseren of herstellen. Dit geldt ook voor problemen met 
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betrekking tot afvalverwerking, geluidshinder en ecosystemen. Het gaat hier om technologieën, 
producten en diensten die milieurisico's verminderen en milieuvervuiling tot een minimum 
beperken.

Amendement 199
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de groei van de industriële productie in 
de Unie in eco-ondernemingen;

(b) de groei van de industriële productie in 
de Unie, in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, in eco-ondernemingen; 

Or. ro

Amendement 200
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting voor kmo's,

(c) vermindering van de administratieve 
belasting en regelgeving voor kmo's, 
alsook veranderingen in het kmo-
starterspercentage, het aantal 
overdrachten van ondernemingen en 
faillissementen;

Or. en

Amendement 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting voor kmo's,

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting en regelgeving voor kmo's,

Or. en
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Amendement 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting voor kmo's,

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting voor zowel nieuwe als reeds 
bestaande kmo's,

Or. en

Amendement 203
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting voor kmo's;

(c) de reductie van de administratieve 
belasting voor micro-ondernemingen en 
kmo's;

Or. ro

Amendement 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veranderingen in de administratieve 
belasting voor kmo's,

(c) vermindering van de administratieve 
belasting en regelgeving voor kmo's, 

Or. en

Amendement 205
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)



AM\905685NL.doc 79/123 PE491.338v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de SBA en de toepassing 
van de prioriteiten daarvan in het 
communautaire beleid en de 
communautaire programma's;

Or. en

Motivering

De uitvoering van de SBA helpt om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken, 
maar de tekst van het voorstel bevat geen enkele andere verwijzing naar de SBA.

Amendement 206
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) toename van de investeringen in 
schone technologie;

Or. it

Motivering

In overeenstemming met de Europa 2020-strategie.

Amendement 207
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) vereenvoudiging van het wetgevend 
kader;

Or. it

Amendement 208
Inês Cristina Zuber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) kmo-groei in termen van toegevoegde 
waarde en aantal werknemers;

(d) mkmo-groei in termen van toegevoegde 
waarde, aantal werknemers en vaste 
arbeidscontracten

Or. pt

Amendement 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) kmo-groei op het gebied van 
toegevoegde waarde en aantal 
werknemers,

(d) kmo-groei;

Or. en

Amendement 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) verschil tussen het aantal nieuw 
gevestigde kmo's en het aantal reeds 
bestaande;

Or. en

Amendement 211
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ondersteuning van het clusteren en 
vergroten van de omvang van kmo's;

Or. it

Motivering

Het clusteren en het vergroten van de omvang van kmo's moet worden ondersteund daar waar 
het van toegevoegde waarde is voor het concurrentievermogen.

Amendement 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) en kmo-omlooptijd. Schrappen

Or. en

Amendement 213
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) toename van het aantal micro-
ondernemingen en kmo's;

Or. ro

Amendement 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) toename van het 
concurrentievermogen van kmo's van de 
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Unie in vergelijking met dat van kmo's 
van de belangrijkste concurrenten;

Or. en

Amendement 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 –letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) toename van het aandeel van kmo's 
in de grensoverschrijdende handel binnen 
of buiten de Unie;

Or. en

Amendement 216
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het programma ondersteunt de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie
en draagt bij aan het bereiken van de 
doelstelling van een "slimme, duurzame
en inclusieve groei". In het bijzonder
draagt het programma bij aan de 
hoofddoelstelling inzake werkgelegenheid.

3. Het programma ondersteunt de 
evenwichtige ontwikkeling van de 
industriële sectoren in de lidstaten en 
draagt bij aan het economische en sociale 
evenwicht tussen bedrijven van 
verschillende omvang, moedigt de
oprichting van mkmo's aan en zorgt voor 
de voorwaarden voor financiering, 
concurrentievermogen en duurzaamheid, 
die noodzakelijk zijn voor hun solide, 
slimme groei en langdurige ontwikkeling
en garandeert een volledige toegang en 
financiering voor mkmo's voor hun 
verlening en actualisering, en levert een 
belangrijke bijdrage aan de 
werkgelegenheid

Or. pt
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Amendement 217
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in 
de Unie, waaronder in de toeristische 
sector;

a) verbetering van de toegang voor kmo's 
tot financiering in de vorm van eigen 
vermogen en schuld;

Or. en

Amendement 218
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) het huidige gebrek aan evenwicht in 
de onderling verschillende omvang van 
bedrijven verkleinen;

Or. pt

Amendement 219
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector;

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie;

Or. it

Amendement 220
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector;

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie; 

Or. en

Amendement 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector;

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen, toegang 
tot de markt en de duurzaamheid van de 
ondernemingen in de Unie waaronder in de 
toeristische sector, de sector cultureel 
erfgoed, de creatieve bedrijfstak, en kunst 
en ambachten;

Or. en

Amendement 222
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector;

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, waaronder in de toeristische sector, 
gezien de belangrijke bijdrage van deze 
sector aan het bbp van de Unie en aan de 
werkgelegenheid en het grote aantal 
kmo's dat actief is in deze sector;

Or. en
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Amendement 223
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Text proposed by the Commission Amendment

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

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie in sectoren als bijvoorbeeld toerisme, 
mechanica, houtverwerking, 
levensmiddelen, enz.

Or. lv

Amendement 224
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de 
Unie, in het bijzonder van micro-
ondernemingen en kmo's, waaronder in de 
toeristische sector.

Or. ro

Amendement 225
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in 
de Unie, waaronder in de toeristische 
sector;

a) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de kmo's in de Unie, 
waaronder in de toeristische sector;
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Or. de

Amendement 226
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) bevordering van innovatie binnen 
bedrijven in het kader van de aanpassing 
aan en overgang naar een 
klimaatbestendige economie met een laag 
koolstofgebruik en een efficiënt gebruik 
van energie en hulpbronnen;

Or. en

Amendement 227
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3– lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) waardering van de belangrijke rol 
van de mkmo's in hun sociale dimensie 
door hen aan te moedigen, met name 
banen te creëren met volledige rechten;

Or. pt

Amendement 228
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) bevordering van de 
aantrekkelijkheid en de duurzaamheid 
van toeristische bedrijven;

Or. it
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Amendement 229
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) verbetering van de toegang voor 
kmo's tot financiering in de vorm van 
eigen vermogen en schuld;

Or. en

Amendement 230
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) verbetering van de toegang tot 
advisering;

Or. de

Amendement 231
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) bevordering van ondernemerschap 
en van de ondernemerschapscultuur;

Or. en

Amendement 232
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen;

b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen, door 
middel van behoeften, vastgesteld door 
elke lidstaat afzonderlijk;

Or. pt

Amendement 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen.

b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen, te 
weten vrouwelijke en jonge ondernemers;

Or. en

Amendement 234
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Bevordering van ondernemerschap,
waaronder bij specifieke doelgroepen;

b) bevordering van ondernemerschap en 
van de ondernemerschapscultuur;

Or. en

Amendement 235
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van ondernemerschap,
waaronder bij specifieke doelgroepen;

b) bevordering van ondernemerschap en 
van de ondernemerschapscultuur;
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Or. en

Amendement 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van ondernemerschap,
waaronder bij specifieke doelgroepen;

b) bevordering van ondernemerschap;

Or. en

Amendement 237
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen;

b) vevordering van ondernemerschap, 
waaronder bij specifieke doelgroepen, ook 
met focus op faciliteiten voor 
bedrijfsoverdracht;

Or. de

Amendement 238
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) verbetering van de toegang tot de
markten, in het bijzonder in de Unie en op
mondiaal niveau;

Or. en

Amendement 239
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) verbetering van de toegang voor micro-
ondernemingen en kmo's tot financiering 
in de vorm van eigen vermogen en schuld;

Or. ro

Amendement 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) verbetering van de toegang voor kmo's
tot financiering en financiële 
instrumenten in de vorm van eigen 
vermogen en schuld;

Or. en

Amendement 241
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in 
de Unie, in het bijzonder kmo's, in alle 
sectoren, waaronder de toeristische 
sector;

Or. en

Amendement 242
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) verbetering van de toegang tot markten,
in het bijzonder binnen de Unie en op
mondiaal niveau;

Or. en

Amendement 243
Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) verbetering van de toegang tot markten,
binnen de Unie, maar ook op mondiaal 
niveau;

Or. en

Amendement 244
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) verbetering van de toegang voor micro-
ondernemingen en kmo's tot markten 
binnen de Unie en wereldwijd. 

Or. ro

Amendement 245
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) verbetering van de toegang tot 
markten door bevordering van de 
aanpassing van Europese normen en 



PE491.338v01-00 92/123 AM\905685NL.doc

NL

regelgeving aan de behoeften en 
realiteiten van micro- en kleine 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 246
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) verbetering van de toegang tot 
markten door bevordering van de 
aanpassing van Europese normen en 
regelgeving aan de behoeften en 
realiteiten van micro- en kleine 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

De drie in de amendementen vermelde specifieke doelstellingen moeten worden toegevoegd. 
Toegang tot en aanpassing aan normen en overdracht aan ondernemingen zijn een van de tien 
beginselen van de Small Business Act.

Amendement 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ondersteuning en consolidering van 
de ontwikkeling van een hoogwaardige 
Europese industrie en de invoering van 
een 'Europees keurmerk' als symbool van 
uitmuntendheid.

Or. en

Amendement 248
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) versterking van maatregelen 
waarmee kmo's, met name micro-
ondernemingen, toegang kunnen krijgen 
tot ondersteunende diensten en hiertoe 
worden aangemoedigd.

Or. fr

Amendement 249
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) vergemakkelijken van de toegang 
tot advies voor kmo's.

Or. es

Amendement 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) bevordering van het opnemen in de 
markt van creatieve bedrijfstakken, 
ontwerpinnovatie, cultureel erfgoed, 
traditionele en gekwalificeerde kunst en 
ambachten, met het oog op hun 
erkenning.

Or. en

Amendement 251
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) verbetering van de toegang tot 
advies en bevordering van ondersteuning 
voor kmo's, met speciale nadruk op 
micro- en kleine bedrijven.

Or. en

Amendement 252
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) verbetering van de toegang tot 
advies en bevordering van steun voor 
kmo's, met speciale nadruk op micro- en 
kleine bedrijven.

Or. en

Amendement 253
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) vergemakkelijking van de 
overdracht van ondernemingen.

Or. en

Amendement 254
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) vergemakkelijking van de 
overdracht van ondernemingen.
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Or. en

Amendement 255
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quinquies) ondersteuning voor de rol en 
de activiteiten van intermediaire 
organisaties voor kmo's.

Or. en

Amendement 256
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. de maatregelen in het kader van de 
specifieke doelstellingen dragen bij tot de 
uitvoering van de Small Business Act.
a) verbetering van de toegang tot markten 
door bevordering van de aanpassing van 
Europese normen en regelgeving aan de 
behoeften en realiteiten van micro- en 
kleine ondernemingen;
b) verbetering van de toegang tot advies 
en bevordering van steun voor kmo's, met 
speciale nadruk op micro- en kleine 
bedrijven;
c) vergemakkelijking van de overdracht 
van ondernemingen;
d) ondersteuning voor de rol en de 
activiteiten van intermediaire organisaties 
voor kmo's.

Or. en

Motivering

Toegang tot en aanpassing aan normen en overdracht van ondernemingen zijn een van de tien 
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beginselen van de Small Business Act – toegang tot advies kan een aanvullende maatregel of 
doelstelling zijn.

Amendement 257
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De maatregelen in het kader van de 
specifieke doelstellingen dragen bij tot de 
uitvoering van de mededeling van de 
Commissie "Denk eerst klein - een 
"Small Business Act" voor Europa"1.
_______________
1 COM(2008)0394.

Or. en

Amendement 258
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De noodzakelijke aanpassing van 
ondernemingen aan een koolstofarme, uit 
klimaatoogpunt veerkrachtige, energie-
en hulpbronnenefficiënte economie wordt 
bij de uitvoering van het programma 
bevorderd.

Schrappen

Or. en

Amendement 259
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De noodzakelijke aanpassing van 2. De noodzakelijke aanpassing van 
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ondernemingen aan een koolstofarme, uit 
klimaatoogpunt veerkrachtige, energie- en 
hulpbronnenefficiënte economie wordt bij 
de uitvoering van het programma 
bevorderd.

ondernemingen aan een koolstofarme, uit 
klimaatoogpunt veerkrachtige, energie- en 
hulpbronnenefficiënte economie wordt bij 
de planning en uitvoering van het 
programma bevorderd.

Or. en

Amendement 260
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De noodzakelijke aanpassing van 
ondernemingen aan een koolstofarme, 
klimaatbestendige, energie- en 
hulpbronnenefficiënte economie wordt bij 
de uitvoering van het programma 
bevorderd.

2. De noodzakelijke aanpassing van 
ondernemingen aan de 
informatiemaatschappij en aan een 
koolstofarme, klimaatbestendige, energie-
en hulpbronnenefficiënte economie wordt 
bij de uitvoering van het programma 
bevorderd.

Or. ro

Amendement 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 
euro, waarvan ongeveer 1,4 miljard euro 
aan financiële instrumenten zal worden 
toegewezen.

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt ongeveer
0,5% van het meerjarig financieel kader 
en minstens 60% zal aan financiële 
instrumenten worden toegewezen.

Or. it

Motivering

Het uiteindelijke bedrag zal worden toegekend op basis van de resultaten van de MFK-
onderhandelingen. Om echt effectief te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat het programma over 
een financieel kader beschikt van minimaal 0,5% van het MFK en dat minstens 60% hiervan 
daadwerkelijk wordt ingezet ter financiële ondersteuning van de kmo's.
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Amendement 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 
euro, waarvan ongeveer 1,4 miljard euro 
aan financiële instrumenten zal worden 
toegewezen.

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 
euro, waarvan niet minder dan 1,4 miljard 
euro aan financiële instrumenten zal 
worden toegewezen.

Or. en

Amendement 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 
euro, waarvan ongeveer 1,4 miljard euro
aan financiële instrumenten zal worden 
toegewezen.

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt [2,522 miljard 
euro], waarvan ten minste [1, 4 miljard 
euro/55,5%] aan financiële instrumenten 
zal worden toegewezen.

Or. en

Amendement 264
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 
euro, waarvan ongeveer 1,4 miljard euro
aan financiële instrumenten zal worden 
toegewezen.

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt [2,522 miljard 
euro], waarvan ongeveer 65% aan 
financiële instrumenten zal worden 
toegewezen.

Or. en
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Amendement 265
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 
euro, waarvan ongeveer 1,4 miljard euro 
aan financiële instrumenten zal worden 
toegewezen.

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 
euro, waarvan ten minste [1,4 miljard euro 
/ 55,5%] aan financiële instrumenten zal 
worden toegewezen.

Or. sl

Amendement 266
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het financiële kader, dat wordt 
vastgesteld in het kader van deze 
verordening, kan ook de kosten dekken met 
betrekking tot activiteiten in verband met 
voorbereiding, monitoring, controle, audits 
en evaluaties die vereist zijn voor het 
beheer van het programma en het 
verwezenlijken van de doelstellingen ; in 
het bijzonder studies, vergaderingen van 
deskundigen, informatie- en 
communicatieacties, met inbegrip van 
bekendmaking van de beleidsprioriteiten 
van de Unie voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstellingen 
van de verordening, kosten die gepaard 
gaan met de IT-netwerken die gericht zijn 
op informatieverwerking en -uitwisseling, 
samen met alle andere kosten voor 
technische en administratieve bijstand die 
de Commissie maakt voor het beheer van 
het programma. 

2. Het financiële kader, dat wordt 
vastgesteld in het kader van deze 
verordening, kan ook de kosten dekken met 
betrekking tot activiteiten in verband met 
voorbereiding, monitoring, controle, audits 
en evaluaties die vereist zijn voor het 
beheer van het programma en het 
verwezenlijken van de doelstellingen ; in 
het bijzonder studies, vergaderingen van 
deskundigen, informatie- en 
communicatieacties, met inbegrip van 
bekendmaking van de beleidsprioriteiten 
van de Unie voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstellingen 
van de verordening, kosten die gepaard 
gaan met de IT-netwerken die gericht zijn 
op informatieverwerking en -uitwisseling, 
samen met alle andere kosten voor 
technische en administratieve bijstand die 
de Commissie maakt voor het beheer van 
het programma. Deze kosten mogen niet 
meer bedragen dan 5% van het totale 
financiële kader.

Or. ro
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Amendement 267
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelname van derde landen Deelneming van de landen en gebieden 
overzee en van derde landen

Or. fr

Amendement 268
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 –letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) van de landen en gebieden overzee 
zoals bedoeld in Besluit [2001/822/EG van 
de Raad van 27 november 2001 
betreffende de associatie van de LGO met 
de Europese Economische Gemeenschap, 
zoals gewijzigd door Besluit 2007/249/EG 
van 19 maart 2007]

Or. fr

Amendement 269
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties ter verbetering van de 
raamvoorwaarden voor het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen

Acties ter verbetering van de 
raamvoorwaarden voor het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder 
micro-ondernemingen en kmo's

Or. ro
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Amendement 270
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder 
kmo's, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder 
kmo's, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, en de 
consolidatie, de duurzaamheid en de groei 
van ondernemingen in Europa te 
verbeteren, waarbij bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de oprichting van 
ondernemingen in innovatieve sectoren 
met een hoog ontwikkelingspotentieel, en 
aan de ontwikkeling van een 
oorsprongsaanduiding (made in).

Or. it

Motivering

Het Reglement zou alle levensfases van een onderneming moeten ondersteunen, dus ook de 
consolidatie ervan, waaronder ook herstructurering/reorganisatie ter versterking van de 
concurrentiepositie kan worden verstaan.

Amendement 271
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het
concurrentievermogen en de duurzame
ontwikkeling van EU-ondernemingen, in 
het bijzonder kmo's, om de 
doeltreffendheid, coherentie en consistentie 
van nationale beleidsprogramma's ter 
bevordering van het 

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van de 
voorwaarden voor financiering, 
zelfstandigheid, concurrentievermogen en 
de duurzaamheid die noodzakelijk zijn 
voor de solide groei en langdurige
ontwikkeling van mkmo's in de Unie, om 
de doeltreffendheid, coherentie en 
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concurrentievermogen, de duurzaamheid 
en de groei van ondernemingen in Europa 
te verbeteren.

consistentie van nationale 
beleidsprogramma's in de bevordering en 
ontwikkeling van een economisch 
evenwicht van het bedrijfsleven van elke 
lidstaat afzonderlijk te verbeteren;

Or. pt

Amendement 272
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder
kmo's, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van kmo's, om de doeltreffendheid, 
coherentie en consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.

Or. de

Amendement 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder
kmo's, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, bovenal kmo's, 
om de doeltreffendheid, coherentie en 
consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.
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Or. en

Amendement 274
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder 
kmo's, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder 
kmo's, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van lokale, regionale en 
nationale beleidsprogramma's ter 
bevordering van het 
concurrentievermogen, de duurzaamheid 
en de groei van ondernemingen in Europa 
te verbeteren, waaronder de toeristische 
sector.

Or. fr

Amendement 275
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder 
kmo's, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van EU-ondernemingen, in het bijzonder 
van micro-ondernemingen en kmo's, om 
de doeltreffendheid, coherentie en 
consistentie van nationale 
beleidsprogramma's ter bevordering van 
het concurrentievermogen, de 
duurzaamheid en de groei van 
ondernemingen in Europa te verbeteren.

Or. ro
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Amendement 276
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen
die bedoeld zijn om nieuwe 
concurrentievermogenstrategieën te 
ontwikkelen. Dergelijke acties kunnen het 
volgende omvatten:

2. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om nieuwe 
concurrentievermogenstrategieën en 
strategieën voor permanente groei van 
ondernemingen te ontwikkelen, alsmede 
acties gericht op uitvoering van de Small 
Business act voor Europa. Dergelijke 
acties kunnen het volgende omvatten:

Or. fr

Amendement 277
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen
die bedoeld zijn om nieuwe 
concurrentievermogenstrategieën te 
ontwikkelen. Dergelijke acties kunnen het 
volgende omvatten:

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
die bedoeld zijn om nieuwe 
concurrentievermogenstrategieën te 
ontwikkelen, geïntegreerd in de 
versterking van de voorwaarden voor 
financiering die noodzakelijk zijn voor 
solide groei en langdurige ontwikkeling 
van mkmo's. Dergelijke acties kunnen het 
volgende omvatten:

Or. pt

Amendement 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 2. De Commissie ondersteunt acties die 
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die bedoeld zijn om nieuwe 
concurrentievermogenstrategieën te 
ontwikkelen. Dergelijke acties kunnen het 
volgende omvatten:

bedoeld zijn om nieuwe 
concurrentievermogenstrategieën en 
strategieën voor permanente groei van 
ondernemingen te ontwikkelen, alsmede 
acties gericht op uitvoering van de Small 
Business act voor Europa. Dergelijke 
acties kunnen het volgende omvatten:

Or. fr

Amendement 279
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot groei en langdurige 
ontwikkeling van mkmo's, evenals hun 
moeilijke toegang tot de markten, het 
concurrentievermogen en de oneerlijke 
concurrentie met het oog op het gewicht 
in de markt van grote economische 
groepen, die de duurzaamheid en de 
overleving van mkmo's verslechteren, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, om te keren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

Or. pt

Amendement 280
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
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betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, samenwerking van Europese 
clusters ter bevordering van het 
concurrentievermogen en versterking van 
hun aantrekkingskracht, de instelling van 
raamvoorwaarden en de ontwikkeling van 
duurzame producten, diensten en processen 
en steun van maatregelen in het kader 
van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van ondernemingen 
te waarborgen;

Or. fr

Amendement 281
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren 
en een efficiënte en betrouwbare logistiek, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

Or. it

Motivering

Het strategisch belang van de logistieke activiteiten als sleutelfactor voor het 
concurrentievermogen samen met de ontwikkeling van de infrastructuur moet worden benadrukt.
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Amendement 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien 
van rampen, te verbeteren en om de
ontwikkeling van passende 
infrastructuren, clusters van wereldklasse 
en zakelijke netwerken, raamvoorwaarden
en de ontwikkeling van duurzame 
producten, diensten en processen te 
waarborgen;

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen te 
verbeteren, beste praktijken te delen 
inzake raamvoorwaarden en het beheer 
van clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken en grensoverschrijdende 
samenwerking tussen clusters aan te 
moedigen en de ontwikkeling van 
duurzame producten, diensten en processen 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 283
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden zoals in het 
bijzonder de beperking van 
administratieve lasten en de ontwikkeling 
van duurzame producten, diensten en 
processen te waarborgen;

Or. de
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Amendement 284
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te waarborgen;

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot concurrentievermogen en 
duurzaamheid van ondernemingen, met 
inbegrip van weerbaarheid ten aanzien van 
rampen, te verbeteren en om de 
ontwikkeling van passende infrastructuren, 
clusters van wereldklasse en zakelijke 
netwerken, raamvoorwaarden en de 
ontwikkeling van duurzame producten, 
technieken, diensten en processen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 285
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Maatregelen om sectoren te 
waarborgen in crisis, of wanneer zij 
ernstig bedreigd worden met 
faillissementen, met name de mkmo's, in 
elk van de lidstaten afzonderlijk, met 
specifieke interventieprogramma's en -
maatregelen, met name in onder andere 
de lokale handel, de civiele bouwsector, de 
textielsector, de metaalindustrie;

Or. pt

Amendement 286
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter a bis (nieuw)



AM\905685NL.doc 109/123 PE491.338v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) maatregelen ter bevordering van het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-kmo's in de 
toeristische sector, onder meer door 
samenwerking tussen de lidstaten te 
bevorderen aan de hand van een 
uitwisseling van goede praktijken.

Or. en

Amendement 287
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) acties ter ondersteuning en 
verbetering van de rol van 
belangenorganisaties van kmo's in het 
begeleiden en adviseren van kmo's;

Or. en

Amendement 288
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen om de samenwerking bij de 
beleidsvorming en de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten, andere 
landen die aan het programma deelnemen 
en de belangrijkste concurrenten van de 
Unie aan te moedigen, en om de 
internationale aspecten van het beleid 
inzake concurrentievermogen aan te 
pakken;

b) maatregelen om de samenwerking bij de 
beleidsvorming en de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten, andere 
landen die aan het programma deelnemen 
en de belangrijkste concurrenten van de 
Unie aan te moedigen, en om de
internationale aspecten van het beleid 
inzake concurrentievermogen aan te 
pakken, waarbij ook aandacht wordt 
gegeven aan mechanismen ter 
bescherming tegen goedkope import 
(dumping) uit landen die geen lid zijn van 
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de Europese Gemeenschap;

Or. it

Motivering

Het Reglement zou moeten zorgen voor beschermings- en verdedigingsmechanismen voor 
Europese kmo's in verband met oneerlijke concurrentie vanuit niet EU-landen. Uiteraard met 
inachtneming van de regelgeving op het gebied van concurrentie en vrije handel.

Amendement 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen om de samenwerking bij de 
beleidsvorming en de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten, andere 
landen die aan het programma deelnemen 
en de belangrijkste concurrenten van de 
Unie aan te moedigen, en om de 
internationale aspecten van het beleid 
inzake concurrentievermogen aan te 
pakken.

b) maatregelen om de samenwerking bij de 
beleidsvorming en de uitwisseling van 
goede praktijken tussen de lidstaten, andere 
landen die aan het programma deelnemen 
en de belangrijkste mondiale 
handelspartners van de Unie aan te 
moedigen.

Or. en

Amendement 290
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis)maatregelen ter verbetering van de 
raamvoorwaarden, in het bijzonder voor 
kmo's, door vermindering van de 
administratieve belasting. Dergelijke 
maatregelen kunnen onder meer 
betrekking hebben op:
- de instelling van kwalitatieve en 
kwantitatieve netto reductiedoelen met 
inachtneming van bestaande wetgeving, 
alsmede van nieuwe wetgeving die in 
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werking treedt nadat het doel is gesteld;
- de instelling van onafhankelijke 
deskundigengroepen die de Commissie 
adviseren over het verminderen van de 
administratieve belasting die betrekking 
heeft op de wetgeving van de Unie; 
- informatie en uitwisseling van beste 
praktijken met betrekking tot de omzetting 
van EU-wetgeving in nationale wetgeving, 
waaronder de systematische toepassing 
van een kmo-test.

Or. en

Amendement 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) maatregelen ter stimulering van 
samenwerking in de uitwisseling van 
goede praktijken tussen 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 292
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondersteuning voor de uitwisseling 
van beste praktijken, samenwerking en 
informatie tussen belangenorganisaties 
van kmo's;

Or. en

Amendement 293
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een beleid voor micro-ondernemingen en 
kmo's en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor micro-
ondernemingen en kmo's.

Or. ro

Amendement 294
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een mkmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, opdat de communautaire 
fondsen daadwerkelijk worden 
overgemaakt naar en betrekking hebben 
op mkmo's en voornamelijk met het oog 
op een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor mkmo's;

Or. pt

Amendement 295
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid in nauwe samenwerking 
met de kmo-verenigingen als spreekbuis 
van de kmo's en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
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programma's en maatregelen voor kmo's.

Or. de

Amendement 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, en tussen deze laatsten en 
de kmo-organisaties, voornamelijk met het 
oog op een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

Or. fr

Amendement 297
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, het maatschappelijk 
middenveld en het bedrijfsleven, 
voornamelijk met het oog op een betere 
toegankelijkheid van programma's en 
maatregelen voor kmo's.

Or. en

Amendement 298
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
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een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's, 
in overeenstemming met de principes van 
de Small Business Act en met bijzondere 
aandacht voor de rol die de plaatselijke 
autoriteiten kunnen spelen.

Or. it

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de kleine ondernemingen en met de beginselen van de 
Small Business Act, in het bijzonder "Think small first"; de plaatselijke autoriteiten dienen erbij 
te worden betrokken, omdat ze vertrouwd zijn met de kmo's binnen hun eigen gebied en hun 
behoeften kennen.

Amendement 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's.

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een kmo-beleid en samenwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk met het oog op 
een betere toegankelijkheid van 
programma's en maatregelen voor kmo's op 
Europees, regionaal en nationaal niveau, 
met inbegrip van Horizon 2020 en het 
Structuurfonds.

Or. en

Amendement 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen ter bevordering van het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van kmo's in de 
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toeristische sector door een gunstig 
klimaat voor de ontwikkeling van 
ondernemingen in deze sector aan te 
moedigen en samenwerking tussen 
lidstaten te stimuleren.

Or. en

Motivering

In het Verdrag van Lissabon wordt het belang van toerisme erkend. De specifieke bevoegdheden 
van de Unie op dit gebied zijn er in vastgesteld en deze bevoegdheden worden door dit 
programma uitgevoerd. Daarom moet de tekst meer bijzonderheden omvatten.

Amendement 301
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE Group-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ondersteuning voor kmo's in het 
uitvoeren van wetgeving, het beoordelen 
en verbeteren van hun prestaties op het 
gebied van milieu en energie, het op een 
hoger niveau brengen van hun 
vaardigheden en kwalificaties, het 
ontwikkelen van nieuwe duurzame 
bedrijfsmodellen en waardeketens waarin 
efficiënt wordt omgesprongen met 
hulpbronnen.

Or. en

Amendement 302
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ondersteuning voor het 
samenvoegen, inclusief het oprichten van 
clusters, transnationale netwerken, en 
voor het vergroten van de omvang van 
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kmo's.

Or. it

Amendement 303
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen ter bevordering van het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-kmo's in de 
toeristische sector, onder meer door het 
bevorderen van samenwerking tussen de 
lidstaten aan de hand van een uitwisseling 
van goede praktijken.

Or. en

Amendement 304
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ondersteuning voor 
netwerken/uitwisselingen van 
ervaringen/beste praktijken tussen 
belangenorganisaties van kmo's met 
betrekking tot de uitvoering van de Small 
Business Act.

Or. en

Amendement 305
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen voor het toepassen van 
de SBA-beginselen "denk eerst klein" en 
"een enkele keer".

Or. es

Amendement 306
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de ontwikkeling ondersteunen van 
systemen die het voor burgers van de 
Europese Unie eenvoudiger maken om in 
een andere dan hun eigen lidstaat een 
onderneming te starten en toe te treden tot 
de markt, opdat de mogelijkheden van de 
Europese interne markt beter kunnen 
worden geëxploiteerd;

Or. hu

Amendement 307
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 –letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) er moet prioriteit worden gegeven 
aan ondersteuning voor particuliere 
ondernemingen met de nadruk op kmo's 
bij het op de markt brengen van 
innovatieve ideeën op het gebied van 
milieu.

Or. en

Amendement 308
Edit Herczog
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de ontwikkeling van een kennisbasis 
en e-learningsysteem voor ondernemen in 
Europa in de talen van alle 27 lidstaten 
met een adviesregister en een online 
adviesplatform, opdat lidstaatspecifieke 
economische informatie eenvoudig en 
snel kan worden verkregen.

Or. hu

Amendement 309
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. maatregelen ter bevordering van het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van kmo's in de 
toeristische sector door een gunstig 
klimaat voor de ontwikkeling van 
ondernemingen in deze sector aan te 
moedigen en samenwerking tussen 
lidstaten te stimuleren.

Or. en

Motivering

Toerisme is in de Unie een belangrijke economische sector en ondernemingen hierin dragen 
aanzienlijk bij tot groei en banen.

Amendement 310
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
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concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op 
basis van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven 
ter verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage mkmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de 
afzonderlijke lidstaten evenals van de 
Unie. Dergelijke initiatieven zullen de 
ontwikkeling van de nationale producten
stimuleren, de productiviteit verhogen, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van 
ondernemingen verbeteren, waardoor een 
economische groei mogelijk wordt 
gemaakt die van cruciaal belang is om de 
sociale problemen het hoofd te kunnen 
bieden die voortkomen uit de 
systeemcrisis, met name voor de zwakkere 
economieën.

Or. pt

Amendement 311
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage micro-ondernemingen en 
kmo's en die een grote bijdrage leveren de 
groei van de werkgelegenheid en aan het 
bbp van de Unie. Dergelijke initiatieven 
bevorderen de ontwikkeling van nieuwe 
markten en de levering van goederen en 
diensten op basis van de meest 
concurrerende bedrijfsmodellen of van 
gewijzigde waardeketens. Zij omvatten 
initiatieven ter verbetering van de 
productiviteit, het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen, de duurzaamheid en het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Or. ro

Amendement 312
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie
en aan de opkomst van innovatieve 
sectoren, zoals de creatieve sector 
gerelateerd aan innovaties op ICT-gebied. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Or. it

Motivering

Om het concurrentievermogen van de kmo's te verbeteren moet er worden ingezet op innovatieve 
en creatieve sectoren.

Amendement 313
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 

3. De Commissie ondersteunt initiatieven 
die de opkomst van concurrerende sectoren 
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concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

versnellen. Dergelijke initiatieven 
bevorderen de ontwikkeling van nieuwe 
markten en de levering van goederen en 
diensten op basis van de meest 
concurrerende bedrijfsmodellen, van
verbeterde producten en processen, 
veranderde organisatiestructuren of van 
gewijzigde waardeketens. Zij omvatten 
initiatieven ter verbetering van de 
productiviteit, duurzaamheid, met name
het efficiënte gebruik van hulpbronnen en 
energie, en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Met de 
activiteiten wordt het gebruik van nieuwe 
bedrijfsmodellen en het commerciële 
gebruik van relevante ideeën voor nieuwe 
producten en diensten aangemoedigd.

Or. en

Motivering

Activiteiten moeten gericht zijn op sectoroverschrijdende initiatieven die een zo breed mogelijk 
scala aan kmo's ten goede komen. Naast concurrerende bedrijfsmodellen en verbeterde 
waardeketens kan de opkomst van concurrerende industrieën voordeel putten uit verbeterde 
producten en processen en veranderde organisatiestructuren.

Amendement 314
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo's en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
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efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Or. en

Motivering

Er is geen reden dit te beperken tot sectoroverschrijdende activiteiten.

Amendement 315
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie kan voor deze 
doeleinden tevens sectorspecifieke 
activiteiten ondersteunen op terreinen die 
worden gekenmerkt door een hoog 
percentage kmo's en die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie, 
zoals de toeristische sector en de sector 
van ontwerpgebaseerde 
consumptiegoederen.

Or. en

Motivering

De Commissie moet in staat worden gesteld sectorspecifieke initiatieven te ondersteunen.

Amendement 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie kan voor deze 
doeleinden tevens sectorspecifieke 
activiteiten ondersteunen op terreinen die 
worden gekenmerkt door een hoog 
percentage kmo's en die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie, 
zoals de toeristische sector en de sector 
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van ontwerpgebaseerde 
consumptiegoederen.

Or. en

Motivering

De Commissie moet in staat worden gesteld sectorspecifieke initiatieven te ondersteunen.

Amendement 317
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie verbindt zich ertoe 
indicatoren te ontwikkelen voor het 
ondernemerschap van de kmo's en de 
bijbehorende gegevens te verzamelen. De 
gegevens worden op plaatselijk niveau 
verzameld en op Europees niveau 
samengevoegd ten einde de 
vergelijkbaarheid en de lering op basis 
van goede praktijken of niet-functioneren 
te waarborgen.

Or. it

Motivering

Teneinde een effectieve strategie voor de kmo's te ontwikkelen is het van belang te beschikken 
over deugdelijke indicatoren die het samenvoegen van gegevens en het vergelijken ervan 
mogelijk maken, waardoor slecht functioneren kan worden voorkomen.


