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Amendement 318
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen.

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen, met name voor micro-
ondernemingen en kmo's.

Or. ro

Amendement 319
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen.

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de oprichting, ontwikkeling, groei en 
overdracht van ondernemingen, met name 
van micro- en kleine ondernemingen.

Or. fr

Amendement 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen.

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor duurzame start-ups en de 
ontwikkeling en groei van ondernemingen.

Or. en

Amendement 321
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen.

1. De Commissie draagt bij aan de
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren door 
de geldende wetgeving te harmoniseren en 
de bureaucratische lasten die kmo's in de 
diverse lidstaten moeten dragen, te 
verminderen. De Commissie ondersteunt 
een ondernemingsklimaat dat bevorderlijk 
is voor de ontwikkeling, groei en 
consolidering van ondernemingen.

Or. it

Motivering

Ondernemingen zouden ook na de opstartfase moeten worden ondersteund teneinde hun 
marktpositie te versterken (consolidering) aan de hand van een op meer concurrentiekracht 
gerichte reorganisatie/herstructurering waarmee de nieuwe economische uitdagingen kunnen 
worden aangepakt, onder meer door harmonisering van de wetgeving.
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Amendement 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen.

1. De Commissie draagt bij aan de 
bevordering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van ondernemerschap te verbeteren. De 
Commissie ondersteunt een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen, met daarbij bijzondere 
aandacht voor de strategieën en behoeften 
van kmo's.

Or. en

Amendement 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
nieuwe, potentiële, jonge en vrouwelijke 
ondernemers.

Or. en

Amendement 324
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
aan ambachtslui, alsmede aan specifieke 
doelgroepen.

Or. fr

Amendement 325
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen, zoals 
door de crisis getroffen ondernemers 
tussen de dertig en zestig jaar.

Or. it

Motivering

De economische crisis heeft ondernemers boven de vijftig jaar sterk getroffen. Daarom 
moeten deze ondernemers worden opgenomen in de categorieën waar de Commissie 
bijzondere aandacht aan dient te schenken.

Amendement 326
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
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ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

ondernemers, ondernemers in de civiele 
sector en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

Or. en

Amendement 327
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen als 
migranten en sociaal achtergestelde of 
kwetsbare groeperingen zoals mensen met 
een handicap.

Or. en

Amendement 328
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen zoals 
bijvoorbeeld oudere ondernemers die over 
onschatbare ervaring en informele 
netwerken beschikken.

Or. en
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Motivering

Oudere burgers zijn met al hun ervaring en contacten van niet te overschatten belang. Zij 
kunnen startende ondernemingen een enorme steun in de rug geven en zo actieve leden 
worden van een vergrijzende samenleving.

Amendement 329
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
alsmede aan specifieke doelgroepen.

2. Bijzondere aandacht wordt vooral 
besteed aan jonge ondernemers, nieuwe en 
potentiële ondernemers en vrouwelijke 
ondernemers, alsmede aan specifieke 
doelgroepen en aan de overdracht van 
ondernemingen.

Or. de

Amendement 330
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers,
alsmede aan specifieke doelgroepen.

(2) Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
jonge ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, 
en dus ook aan de instanties die over de 
specifieke kennis beschikken om deze 
groepen te ondersteunen.

Or. hu

Amendement 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan bijdragen aan de 
totstandkoming van 
infrastructuurnetwerken voor het herstel 
van kunsten en ambachten, de daarvoor 
benodigde vaardigheden, alsook van de 
traditionele technieken die verband 
houden met het cultureel erfgoed en de 
sector van luxe goederen.

Or. en

Amendement 332
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan maatregelen van de 
lidstaten ondersteunen voor het opbouwen 
van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin, met name onder 
potentiële en nieuwe ondernemers.

3. De Commissie kan maatregelen van de 
lidstaten en de regio's ondersteunen voor 
het opbouwen van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin, ook op lokaal niveau,
met name onder potentiële en nieuwe 
ondernemers, onder meer door de 
ondernemers op verschillende manieren 
te coachen en begeleiden (te denken valt 
aan tijdelijke beheerders).

Or. it

Motivering

Het is zinvol een verwijzing op te nemen naar succesvolle initiatieven die reeds op regionaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd en tot doel hebben ondernemingen te helpen groeien door 
professionals van buiten het bedrijf in te zetten en de ondernemers te laten bijstaan (coaching, 
advisering, enzovoort).
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Amendement 333
Edit Herczog

 Voorstel voor een verordening
 Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie kan maatregelen van de 
lidstaten ondersteunen voor het opbouwen 
van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin, met name onder 
potentiële en nieuwe ondernemers.

(3) De Commissie kan maatregelen van de 
lidstaten ondersteunen voor het opbouwen 
van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin, met name onder 
potentiële en nieuwe ondernemers, en kan 
programma's ondersteunen die jongeren 
die nog niet ondernemen, stimuleren om 
zelfstandige te worden, en hen 
ondersteunen bij het ondernemersproces.

Or. hu

Amendement 334
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan maatregelen van de 
lidstaten ondersteunen voor het opbouwen 
van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin, met name onder 
potentiële en nieuwe ondernemers.

3. De Commissie kan maatregelen van de 
lidstaten ondersteunen voor het opbouwen 
van ondernemersopleiding, 
ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin, met name onder 
potentiële en nieuwe ondernemers alsook 
initiatieven bevorderen waarmee 
gefailleerde ondernemers aan een tweede 
kans geholpen worden.

Or. en

Amendement 335
Mario Pirillo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie ondersteunt acties ter 
bevordering van ondernemerschap ten 
behoeve van kmo's in de toeristische 
sector, om een kwalitatief, duurzaam 
toerisme te kunnen bevorderen, via met 
name het opsporen van beste praktijken 
die voordelen kunnen opleveren voor 
specifieke sectoren, zoals strand- of 
kusttoerisme.

Or. it

 Amendement 336
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
 Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid, aan het stimuleren 
van werkloze jongeren om zelfstandige en 
ondernemer te worden, rekening houdend 
met de specialiteiten van de doelgroep en 
met gebruikmaking van de 
doelgroepspecifieke kennis van de 
instanties voor de ontwikkeling van jonge 
ondernemers.

Or. hu

Amendement 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie kan met behulp van 
programma's voor levenslang leren of het
programma "Erasmus voor iedereen" de 
scholing van potentiële ondernemers op 
een hoger peil helpen brengen, zodat de 
technologische en leidinggevende 
vaardigheden van deze mensen worden 
versterkt.

Or. en

Amendement 338
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie ondersteunt de 
capaciteitsopbouw van intermediaire kmo-
organisaties, met het oog op beter en 
gemakkelijker beschikbaar advies over 
MVO voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 339
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie kan steun geven aan 
door de lidstaten genomen maatregelen 
voor belastingvermindering ten behoeve 
van kmo's.
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Or. it

Motivering

In deze tijden van crisis moeten alle acties, ook nationale acties, worden bevorderd die tot 
doel hebben de groei en de consolidering van ondernemingen te verbeteren.

Amendement 340
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De Commissie ondersteunt de 
oprichting in de lidstaten van 
universitaire spin-offs, business 
accelerators en starterscentra.

Or. it

Motivering

Het is noodzakelijk de rol die universiteiten kunnen spelen bij de oprichting van nieuwe 
ondernemingen en hun bijdrage in de vorm van nieuwe ideeën te ontwikkelen en te 
consolideren.

Amendement 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start-, groei- en 
overdrachtsfase te verbeteren en die een 
aanvulling zijn op het gebruik van 
financiële instrumenten voor kmo's door de 
lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
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kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid, Horizon 2020
en op nationaal, regionaal of lokaal niveau 
worden ondernomen. Dergelijke acties zijn 
bedoeld om het aanbod van zowel 
aandelenfinanciering als schuldfinanciering 
te stimuleren.

Or. en

Motivering

Aanvulling op amendement 41 (ontwerpverslag): de financiële instrumenten van dit 
programma dienen een aanvulling te vormen op de bestaande nationale, regionale en lokale 
regelingen. Niet alleen nationale en regionale autoriteiten helpen kmo's in belangrijke mate 
toegang te verkrijgen tot financiering, maar lokale autoriteiten als stedelijke overheden 
evenzeer.

Amendement 342
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start-, groei- en 
consolidatiefase te verbeteren en die een 
aanvulling zijn op het gebruik van 
financiële instrumenten voor kmo's door de 
lidstaten op nationaal en regionaal niveau. 
Om complementariteit te verzekeren, 
zullen deze acties nauw worden 
gecoördineerd met acties die in het kader 
van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

Or. it
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Amendement 343
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren. De 
Commissie besteedt bijzondere aandacht 
aan de zichtbaarheid van de 
communautaire financiering die aan 
kmo's wordt verleend, zodat de steun van 
de Europese Unie bekend en erkend 
wordt.

Or. fr

Amendement 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in alle fasen van hun 
levenscyclus te vergemakkelijken en
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
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verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te bevorderen en
stimuleren.

Or. fr

Amendement 345
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase en in 
de overdrachtsfase te verbeteren en die een 
aanvulling zijn op het gebruik van 
financiële instrumenten voor kmo's door de 
lidstaten op nationaal en regionaal niveau. 
Om complementariteit te verzekeren, 
zullen deze acties nauw worden 
gecoördineerd met acties die in het kader 
van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

Or. de

Amendement 346
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1



AM\908222NL.doc 17/110 PE492.830v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor micro-ondernemingen en kmo's in 
hun start- en groeifase te verbeteren en die 
een aanvulling zijn op het gebruik van 
financiële instrumenten voor micro-
ondernemingen en kmo's door de lidstaten 
op lokaal, nationaal en regionaal niveau. 
Om complementariteit te verzekeren, 
zullen deze acties nauw worden 
gecoördineerd met acties die in het kader 
van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

Or. ro

Amendement 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid, van 
Horizon 2020 en op nationaal niveau 
worden ondernomen. Dergelijke acties zijn 
bedoeld om het aanbod van zowel 
aandelenfinanciering als schuldfinanciering 
te stimuleren.
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Or. en

Amendement 348
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. Dergelijke 
acties zijn bedoeld om het aanbod van 
zowel aandelenfinanciering als
schuldfinanciering te stimuleren.

1. De Commissie ondersteunt acties die 
bedoeld zijn om de toegang tot financiering 
voor kmo's in hun start- en groeifase te 
verbeteren en die een aanvulling zijn op het 
gebruik van financiële instrumenten voor 
kmo's door de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau. Om complementariteit te 
verzekeren, zullen deze acties nauw 
worden gecoördineerd met acties die in het 
kader van Horizon 2020, het cohesiebeleid
en op nationaal en regionaal niveau 
worden ondernomen. Dergelijke acties zijn 
bedoeld om het aanbod en het gebruik van 
startkapitaal, particuliere fondsen, 
aandelen- en quasiaandelenfinanciering, 
alsook schuldfinanciering te stimuleren.

Or. en

Amendement 349
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als onderdeel van de in lid 1 bedoelde 
acties ontwikkelt de Commissie 
maatregelen, afhankelijk van de vraag op 
de markt, ter verbetering van 
grensoverschrijdende en 
meerlandenfinanciering, om zo kmo's te 

2. Als onderdeel van de in lid 1 bedoelde 
acties ontwikkelt de Commissie 
maatregelen, afhankelijk van de vraag op 
de markt, ter verbetering van 
grensoverschrijdende en 
meerlandenfinanciering, om zo kmo's te 
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helpen hun activiteiten in 
overeenstemming met de EU-wetgeving te 
internationaliseren.

helpen hun activiteiten in 
overeenstemming met de EU-wetgeving te 
internationaliseren of allianties en fusies 
met andere kmo's te bewerkstelligen.

Or. it

Motivering

Samenvoeging en schaalvergroting van kmo's dient te worden ondersteund wanneer dit leidt 
tot een meerwaarde voor het concurrentievermogen.

Amendement 350
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Om de financieringstekorten in de 
levenscyclus van ondernemingen te 
kunnen aanvullen moet de hulp aan 
startende innovatieve ondernemingen in 
de groeifase zo snel mogelijk worden 
ondersteund en moeten startende 
ondernemingen worden ondersteund bij 
het sneller bereiken van het stadium 
waarin zij kapitaal kunnen aantrekken. 
Om ervoor te zorgen dat net opgestarte 
projecten zo snel mogelijk begin- en 
risicokapitaal kunnen ontvangen, moet 
een impuls worden gegeven aan de 
risicokapitaalmarkt en daarmee aan de 
groei van bedrijven (en de economische 
groei van de EU).

Or. hu

Amendement 351
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er worden in het kader van 
initiatieven ter verbetering van de toegang 
tot financiering specifieke maatregelen 
getroffen waardoor ondernemers bij hun 
zoektocht naar toegang tot financiële 
instrumenten de nodige voorlichting 
krijgen ten aanzien van 
begeleidingsmogelijkheden, 
coachingprogramma's en de levering van 
kennisgestuurde diensten aan 
ondernemingen die van cruciaal belang 
kunnen zijn voor het verkrijgen van die 
toegang.

Or. en

Motivering

Kmo's louter financiële instrumenten ter beschikking stellen, is niet genoeg; er dient tevens 
behoorlijke begeleiding en behoorlijk advies te worden gegeven. Vaardigheden en 
leidinggevende capaciteiten (bijvoorbeeld het kunnen opstellen voor een goed businessplan) 
kunnen van even doorslaggevend belang zijn als de beschikbaarheid van financiering. De 
verschaffing van financieringsmogelijkheden middels de beschikbaarstelling van financiële 
instrumenten dient waar nodig dan ook gepaard te gaan met coachings- en 
begeleidingsmogelijkheden.

Amendement 352
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie onderzoekt als 
onderdeel van de in lid 1 bedoelde acties 
de mogelijkheden voor de ondersteuning, 
ontwikkeling of uitwerking van financiële 
instrumenten ten behoeve van kmo's, 
zoals bijvoorbeeld crowdfunding, dit in 
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overleg met de relevante 
belanghebbenden, waaronder kmo-
organisaties.

Or. en

Motivering

Met behulp van crowdfunding, gewoonlijk via internetportalen, kan een bredere groep 
kleinere investeerders bij elkaar worden gebracht om te investeren in projecten en kleinere 
ondernemingen. Zo is in de Verenigde Staten de zogeheten Jumpstart Our Business Startups 
Act, of ook wel "JOBS Act", tot stand gebracht ter bevordering van investeringen in kleinere 
ondernemingen en ter inrichting van een juridisch kader voor crowdfunding waarbinnen een 
goed evenwicht is gevonden tussen investeerdersbescherming en bevordering van de
economische groei.

Amendement 353
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijzonderheden over de in lid 1 
bedoelde acties zijn opgenomen in 
bijlage II.

3. Bijzonderheden over de in lid 1 
bedoelde acties zijn opgenomen in 
artikel 14, lid 1 bis.

Or. sl

Amendement 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties ter verbetering van de markttoegang Acties ter verbetering van de markttoegang 
en van de toegang tot ondersteunende 
diensten

Or. fr
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Amendement 355
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen acties gericht op een betere markttoegang en 
acties op het gebied van informatieverstrekking, advies en het monitoren van bedrijven. 
Daarom wordt de onderverdeling van artikel 9 in twee aparte artikels voorgesteld.

Amendement 356
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen. Het EEN dient niet ter 
vervanging van de activiteiten van 
bestaande organisaties voor kmo's en 
micro-ondernemingen, of om deze nog 
eens dunnetjes over te doen, maar om ze 
aan te vullen, en dient bij voorkeur in de 
kmo-organisaties te worden 
ondergebracht. De wijze waarop het EEN 
territoriaal ten uitvoer wordt gelegd, dient 
aan te sluiten op de diversiteit van kmo's, 
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alsook synergieën en samenhang met de 
rol reeds gespeeld door kmo-organisaties 
te bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

Hoewel het EEN bedoeld is als ondernemingsnetwerk zijn er in talloze regio's totaal geen 
kmo-organisaties bij betrokken. Het is daardoor onmogelijk om een netwerk tot stand te 
brengen tussen ondernemingen en ondernemersorganisaties.

Amendement 357
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen. De toekomstige activiteiten 
van het netwerk dienen een voortzetting te 
zijn van de huidige activiteiten en deze 
verder uit te bouwen en te verbeteren. Het 
netwerk levert geïntegreerde 
bedrijfsondersteunende diensten aan 
Europese kmo's die ondernemingskansen 
zoeken op de interne markt en in derde 
landen.

Or. en

Motivering

De ervaring en expertise binnen het netwerk dient te worden ingezet voor intensievere 
ondersteuning van kmo's in de toekomst. Bovendien zou het nuttig zijn indien er een meer 
gedetailleerde beschrijving van de geplande activiteiten gegeven werd.

Amendement 358
Reinhard Bütikofer



PE492.830v01-00 24/110 AM\908222NL.doc

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen. Zij maakt evenwel een 
analyse van de doeltreffendheid, het 
beheer en de geografische spreiding ervan 
teneinde de gebruikmaking van de 
geboden diensten door kmo's, de 
betrokkenheid van de desbetreffende 
belanghebbenden bij het beheer van het 
netwerk alsook de geografische spreiding 
van het netwerk, te verbeteren.

Or. en

Amendement 359
Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen en 
ondernemingen in de met de EU 
geassocieerde landen en gebieden overzee
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

Or. fr

Amendement 360
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, breidt de Commissie 
haar steun aan het Enterprise Europe 
Network verder uit, zonder echter 
onnodige verdubbelingen te creëren.

Or. de

Amendement 361
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen.

1. Om het concurrentievermogen en de 
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen door de doeltreffendheid van 
het functioneren van de actoren van het 
lokale netwerk te toetsen.

Or. it

Amendement 362
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het netwerk biedt onder meer de 
volgende diensten en maatregelen:
a) informatie- en adviesdiensten ten 
aanzien van EU-initiatieven en 
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-wetgeving;
b) ondersteuning ter vergroting van de 
kennis en vaardigheden van het 
management en aldus ter vergroting van 
het concurrentievermogen van kmo's;
c) ondersteuning ter verbetering van de 
financiële kennis van kmo's;
d) maatregelen ter vergroting van de 
toegang van kmo's tot expertise op het 
vlak van energiezuinigheid, klimaat en 
milieu;
e) bevordering van andere bronnen van 
EU-financiering;
f) bevordering van grensoverschrijdende 
bedrijfs-, O&O-, technologie- en 
innovatiepartnerschappen;
g) een communicatiekanaal tussen kmo's 
en de Commissie.

Or. en

Motivering

Het zou nuttig zijn om een beschrijving te geven van de mogelijke taken van het netwerk. Deze 
moeten evenwel niet te beperkend worden geformuleerd om zo ruimte open te laten voor 
aanpassingen aan toekomstige ontwikkelingen.

Amendement 363
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking. Zij steunt met name de 
actie ter begeleiding van kmo's die door 
hun belangenorganisaties op Europees of 
nationaal niveau wordt uitgevoerd, met 
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name acties die ten doel hebben:
- het programma uit te voeren,
- de kmo's met de communautaire 
regelgeving in overeenstemming te 
brengen,
- de toegang van de kmo's tot de Europese 
programma's en financiering te 
vergemakkelijken,
- goede praktijken te identificeren en 
samenwerking tussen die organisaties tot 
stand te brengen.

Or. fr

Amendement 364
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking en maatregelen gericht op 
het bevorderen van de deelname van 
kmo's en micro-ondernemingen aan het 
proces van de uitwerking van en 
aanpassing aan de Europese eisen en 
normen, alsmede de naleving ervan door 
een gedeelte van de bedrijven.

Or. es

Amendement 365
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

2. De Commissie dient acties te 
ondersteunen ter verbetering van de 
toegang van kmo's tot de eengemaakte 
markt, onder meer door 
informatieverstrekking en bewustmaking.
Verder dient zij kmo-organisaties nauwer 
te betrekken bij de ontwikkeling van 
beleidsinitiatieven voor de eengemaakte 
markt, bijvoorbeeld op het vlak van 
openbare aanbestedingen, 
normalisatieprocessen en
intellectueeleigendomsstelsels.

Or. en

Amendement 366
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en
bewustmaking.

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking,
bewustmaking en opleiding.

Or. fr

Amendement 367
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
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eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking, de 
inrichting van platforms en 
bewustmaking.

Or. en

Amendement 368
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

2. De Commissie zal acties ondersteunen 
om de toegang van kmo's tot de 
eengemaakte markt te verbeteren, onder 
meer door informatieverstrekking en 
bewustmaking.

Or. de

Amendement 369
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het kader van de 
tenuitvoerlegging van dit artikel zal de 
Commissie bijzondere aandacht besteden 
aan de kleine en micro-ondernemingen, 
alsook aan de coherentie van de acties die 
uit hoofde van punten 1 en 2 worden 
uitgevoerd.

Or. fr
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Amendement 370
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Kmo's kunnen in het kader van 
het programma worden ondersteund op het 
gebied van normen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 
landen.

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Teneinde verdubbelingen te 
voorkomen, maakt de Europese 
Commissie eerst een inventarisatie van de 
reeds bestaande adviesmogelijkheden op 
dit gebied alvorens nieuwe adviezen 
worden opgesteld. In een volgende fase 
worden kmo-organisaties geraadpleegd 
om de behoeften van de ondernemingen te 
inventariseren. Kmo's kunnen in het kader 
van het programma worden ondersteund op 
het gebied van normen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 
landen.

Or. de

Amendement 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Kmo's kunnen in het kader 
van het programma worden ondersteund
op het gebied van normen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 
landen.

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken. Dit betreft 
informatieverstrekking over 
belemmeringen voor markttoetreding en 
ondernemingskansen, alsook betere
ondersteunende informatiediensten op die 
markten op het gebied van normen, 
openbare aanbestedingen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 



AM\908222NL.doc 31/110 PE492.830v01-00

NL

landen. Dergelijke maatregelen vormen 
een aanvulling op de kernactiviteiten ter 
bevordering van de handel en doen deze 
niet nog eens dunnetjes over;

Or. en

Amendement 372
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Kmo's kunnen in het kader van 
het programma worden ondersteund op het 
gebied van normen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 
landen.

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken, zoals de terbeschikkingstelling 
van diagnosemiddelen, de verspreiding 
van informatie en ondersteuning om de 
internationale activiteiten van die 
ondernemingen te bestendigen. Kmo's 
kunnen in het kader van het programma 
worden ondersteund op het gebied van 
normen en intellectuele-eigendomsrechten 
in prioritaire derde landen. Er wordt 
gekeken naar het geheel van behoeften 
van de kmo's, ongeacht of deze 
ondernemingen voor het eerst, 
occasioneel of regelmatig uitvoeren.

Or. fr

Amendement 373
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
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de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Kmo's kunnen in het kader van 
het programma worden ondersteund op het 
gebied van normen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 
landen.

de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Kmo's worden in het kader van 
het programma ondersteund, met name 
middels informatieverstrekking over 
belemmeringen voor markttoetreding en 
ondernemingskansen, alsook middels
betere ondersteunende diensten op het 
gebied van onder meer normen en 
intellectuele-eigendomsrechten in 
prioritaire derde landen

Or. en

Motivering

Het zou nuttig zijn om een meer gedetailleerde beschrijving te geven van de mogelijke 
activiteiten ter ondersteuning van de internationalisering van kmo's. Deze activiteiten moeten 
evenwel niet te beperkend worden geformuleerd om zo ruimte open te laten voor 
aanpassingen aan toekomstige ontwikkelingen.

Amendement 374
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Kmo's kunnen in het kader van 
het programma worden ondersteund op het 
gebied van normen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 
landen.

3. Specifieke maatregelen zijn erop gericht 
de toegang van kmo's tot markten buiten de 
Unie te vergemakkelijken en de bestaande 
ondersteunende diensten op die markten te 
versterken. Kmo's kunnen in het kader van 
het programma worden ondersteund op het 
gebied van normen en intellectuele-
eigendomsrechten en douaneprocedures in 
prioritaire derde landen en op de interne 
markt.

Or. it

Motivering

Ondernemingen moeten geholpen worden bij het verkrijgen van een positie op de interne 
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markt en de markten buiten Europa. Daarbij moet het risico op verstoring van het goederen-
en dienstenverkeer worden verminderd via kennis over en het herzien van de 
douaneprocedures op basis van de beste praktijken.

Amendement 375
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Acties in het kader van het programma 
kunnen gericht zijn op de bevordering van 
internationale industriële samenwerking, 
met inbegrip van dialogen over industrie en 
regelgeving. Specifieke maatregelen 
kunnen gericht zijn op de reductie van
verschillen tussen de Unie en andere 
landen inzake de regelgevingskaders voor 
industrieproducten, op het industriebeleid 
en op de verbetering van het 
ondernemingsklimaat.

4. Acties in het kader van het programma 
kunnen gericht zijn op de bevordering van 
internationale industriële samenwerking en 
samenwerking in de met de onderneming 
verbonden tertiaire sector, met inbegrip 
van dialogen over industrie en regelgeving. 
Specifieke maatregelen kunnen gericht zijn 
op de reductie van verschillen tussen de 
Unie en andere landen inzake de 
regelgevingskaders voor 
industrieproducten en -diensten, op het 
industriebeleid en op de verbetering van 
het ondernemingsklimaat.

Or. it

Motivering

Het is wenselijk om in het kader van de acties en indicatoren te komen tot een evenwichtigere 
effectbeoordeling van het COSME-programma dat tot doel heeft naast industriële ook 
dienstverlenende en toeristische ondernemingen te ondersteunen.

Amendement 376
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Acties in het kader van het programma 
kunnen gericht zijn op de bevordering van 
internationale industriële samenwerking, 

4. Acties in het kader van het programma 
kunnen gericht zijn op de bevordering van 
internationale industriële samenwerking, 
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met inbegrip van dialogen over industrie en 
regelgeving. Specifieke maatregelen 
kunnen gericht zijn op de reductie van 
verschillen tussen de Unie en andere 
landen inzake de regelgevingskaders voor 
industrieproducten, op het industriebeleid 
en op de verbetering van het 
ondernemingsklimaat.

met inbegrip van dialogen over en 
wederkerigheid inzake industrie en 
regelgeving. Specifieke maatregelen 
kunnen gericht zijn op de reductie van 
verschillen tussen de Unie en andere 
landen inzake de regelgevingskaders voor 
industrieproducten, op het industriebeleid 
en op de verbetering van het 
ondernemingsklimaat.

Or. fr

Motivering

De acties van de Unie moeten een strikte toepassing van het beginsel van wederkerigheid 
beogen, opdat een daadwerkelijke gelijke toegang tot de Europese markt kan worden 
gegarandeerd.

Amendement 377
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Acties in het kader van het programma 
kunnen gericht zijn op de bevordering van 
internationale industriële samenwerking, 
met inbegrip van dialogen over industrie en 
regelgeving. Specifieke maatregelen 
kunnen gericht zijn op de reductie van 
verschillen tussen de Unie en andere 
landen inzake de regelgevingskaders voor 
industrieproducten, op het industriebeleid
en op de verbetering van het 
ondernemingsklimaat.

4. Acties in het kader van het programma 
kunnen gericht zijn op de bevordering van 
internationale samenwerking, met inbegrip 
van dialogen over industrie en regelgeving. 
Specifieke maatregelen kunnen gericht zijn 
op de reductie van verschillen tussen de 
Unie en andere landen inzake de 
regelgevingskaders voor producten, op het 
ondernemingsbeleid en op de verbetering 
van het ondernemingsklimaat.

Or. en

Motivering

Het woord "industriële" en het woorddeel "industrie" dienen te worden geschrapt. Er bestaat 
geen enkele reden om deze acties te beperken tot louter industriële samenwerking, 
industrieproducten en het industriebeleid.
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Amendement 378
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie ondersteunt 
maatregelen waarmee kmo's bij het 
Europese en internationale 
normalisatieproces betrokken worden en 
waardoor Europese en internationale 
normen en vereisten aangepast worden 
aan de behoeften en specifieke kenmerken 
van kmo's en waardoor de 
tenuitvoerlegging van deze normen 
binnen kmo's wordt ondersteund

Or. en

(Normalisatie wordt algemeen erkend als een belangrijk instrument voor markttoegang 
doordat normen er eenvoudiger toegankelijk en minder duur door worden.)

Amendement 379
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Specifieke maatregelen hebben ten 
doel een rechtvaardige toewijzing van 
overheidsopdrachten aan in Europa 
producerende kmo's te garanderen. 20% 
van de overheidsopdrachten moet voor die 
ondernemingen worden bestemd.

Or. fr

Motivering

Bij de toekenning van overheidsopdrachten geven sommige concurrenten van de Unie de 
voorkeur aan hun eigen ondernemingen. Om onze banen en het concurrentievermogen van 
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onze ondernemingen te beschermen moet de Europese Unie een deel van haar 
overheidsopdrachten bestemmen voor in Europa producerende ondernemingen. Op die 
manier zullen de kmo's sterker kunnen worden en zich kunnen ontwikkelen, waardoor zij 
vervolgens beter in staat zullen zijn het hoofd te bieden aan de internationale concurrentie.

Amendement 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Enterprise Europe Network

1. De Commissie blijft het Enterprise 
Europe Network (het "netwerk") 
ondersteunen om geïntegreerde 
bedrijfsondersteunende diensten te 
leveren in het bijzonder voor kmo's.
Gezien de traditionele deskundigheid en 
vaardigheden van bestaande Europese 
netwerken ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven kan netwerkpartners 
financiële steun worden toegekend voor 
het verlenen van met name:
a) informatie-, advies-, feedback-, 
bedrijfssamenwerkings- en 
internationaliseringsdiensten op de 
eengemaakte markt en in derde landen;
b) diensten voor innovatie en voor de 
overdracht van technologie en kennis;
c) diensten ter bevordering van de 
deelname van kmo's aan Europese 
programma's, zoals Horizon 2020 en de 
structuurfondsen.
2. Bijzonderheden betreffende deze 
diensten zijn opgenomen in bijlage II bis.
3. Alle door het netwerk namens andere 
EU-programma's verleende diensten 
worden door deze programma's 
gefinancierd.
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4. De Commissie maakt in samenwerking 
met kmo-organisaties en 
innovatieagentschappen een 
inventarisatie van de verschillende 
beheersstructuren en gebruikspatronen in 
de lidstaten teneinde nadere maatregelen 
te kunnen treffen ter verbetering van de 
prestaties van het netwerk.

Or. en

Amendement 381
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Acties op het gebied van 

informatieverstrekking, advies en het 
monitoren van bedrijven

1. De Commissie moet ervoor zorgen dat 
kmo's een betere toegang hebben tot de 
programma's van de EU en voorzien in 
maatregelen voor technische bijstand om 
kmo's te informeren en adviseren.
2. Om het concurrentievermogen en de
markttoegang voor EU-ondernemingen 
verder te verbeteren, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network 
ondersteunen, dat als taak heeft zich 
duidelijk uit te spreken in samenspraak 
met de Europese organisaties die de kmo's 
vertegenwoordigen.

Or. es

Motivering

Een van de prioriteiten moet zijn het garanderen van de toegang voor alle kmo's tot 
informatie, advies en monitoring.
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Amendement 382
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Acties ter verbetering van de begeleiding 

van kmo's en van de toegang tot 
ondersteunende diensten

1. Om een actie ter bevordering van het 
verstrekken van informatie en advies aan 
kmo's voort te zetten, blijft de Commissie 
het Enterprise Europe Network (EEN) 
ondersteunen. Om de toegankelijkheid 
voor kmo's te verbeteren en een coherente 
begeleiding te bevorderen, werkt het 
netwerk nauw samen met de verschillende 
bestaande netwerken op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau.
2. De Commissie ondersteunt eveneens de 
actie ter begeleiding van kmo's die door 
hun belangenorganisaties op Europees of 
nationaal niveau wordt uitgevoerd, met 
name acties die ten doel hebben: 
- het programma uit te voeren,
- de kmo's met de communautaire 
regelgeving in overeenstemming te 
brengen,
- de toegang van de kmo's tot de Europese 
programma's en financiering te 
vergemakkelijken,
- goede praktijken te identificeren en 
samenwerking tussen die organisaties tot 
stand te brengen.
3. In het kader van de tenuitvoerlegging 
van dit artikel zal de Commissie 
bijzondere aandacht besteden aan de 
kleine en micro-ondernemingen, alsook 
aan de coherentie van de acties die uit 
hoofde van punten 1 en 2 worden 
uitgevoerd.
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Or. fr

Motivering

De synergie en de optimalisering van de acties ter begeleiding en ondersteuning van kmo's 
moeten worden bevorderd en idealiter wordt er gestreefd naar de oprichting van centrale 
aanspreekpunten.

Amendement 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitvoering van het 
programma stelt de Commissie een
jaarlijks werkprogramma vast in 
overeenstemming met de in artikel 16, lid 
2, genoemde onderzoeksprocedure. De 
jaarlijkse werkprogramma's stellen de 
beoogde doelstellingen, de verwachte 
resultaten, de uitvoeringsmethode en het 
totale bedrag ervan vast. Zij bevatten 
tevens een beschrijving van de te 
financieren acties, een aanwijzing voor het 
aan elke actie toegewezen bedrag en een 
indicatief uitvoeringstijdschema, alsmede 
passende indicatoren om erop toe te zien 
hoe doeltreffend resultaten worden behaald 
en doelstellingen worden bereikt. Voor 
subsidies omvatten zij de prioriteiten, de 
essentiële evaluatiecriteria en het maximale 
medefinancieringspercentage.

1. Met het oog op de uitvoering van het 
programma stelt de Commissie in 
overeenstemming met de in artikel 16, lid 
2, genoemde onderzoeksprocedure
afzonderlijk jaarlijkse werkprogramma's 
vast voor financiële instrumenten 
enerzijds en niet-financiële anderzijds. De 
jaarlijkse werkprogramma's stellen de 
beoogde doelstellingen, de verwachte 
resultaten, de uitvoeringsmethode en het 
totale bedrag ervan vast. Zij bevatten 
tevens een beschrijving van de te 
financieren acties, een aanwijzing voor het 
aan elke actie toegewezen bedrag en een 
indicatief uitvoeringstijdschema, 
betalingsprofiel, belangrijke informatie 
over de financiële instrumenten zoals de 
omvang van de garantie en de verhouding 
tot Horizon 2020, alsmede passende 
indicatoren om erop toe te zien hoe 
doeltreffend resultaten worden behaald en 
doelstellingen worden bereikt. Voor 
subsidies omvatten zij de prioriteiten, de 
essentiële evaluatiecriteria en het maximale 
medefinancieringspercentage.

Or. en
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Motivering

Er dient samenhang tussen de financiële instrumenten van COSME en Horizon 2020 te 
worden aangebracht.

Amendement 384
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie dient de 
totstandbrenging van geïntegreerde en 
gebruikersvriendelijke online systemen in 
de lidstaten te bevorderen, waarmee alle 
voor de kmo relevante informatie en 
programma's beschikbaar komen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van 
aanvraagprocedures, looptijd, regels en 
voorschriften, overzichten van lopende en 
afgeronde projecten, alsook verslagen.

Or. en

Amendement 385
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het werkprogramma wordt 
opgesteld in overleg met organisaties van 
belanghebbenden; niet alleen kmo-
organisaties maar tevens andere 
belanghebbenden als normalisatie-
instellingen, arbeidsorganisaties en 
milieugroeperingen.

Or. en
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Amendement 386
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De uitwerking, uitvoering en 
beoordeling van het jaarprogramma 
gebeuren in overleg met de Europese 
organisaties van ondernemingen en 
kmo's.

Or. fr

Amendement 387
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De uitwerking, uitvoering en 
beoordeling van het jaarprogramma 
gebeuren in overleg met de Europese 
organisaties van ondernemingen en 
kmo's.

Or. fr

Amendement 388
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) opsporen van goede praktijken en 
beleidsbenaderingen, en hun verdere 

b) opsporen en verspreiden van goede 
praktijken en beleidsbenaderingen, en hun 
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ontwikkeling; verdere ontwikkeling;

Or. en

Amendement 389
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) opsporen van goede praktijken en 
beleidsbenaderingen, en hun verdere 
ontwikkeling;

b) opsporen van goede praktijken en 
beleidsbenaderingen, en hun verdere 
ontwikkeling en verspreiding;

Or. en

Amendement 390
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, en in het bijzonder van 
kmo's en micro-ondernemingen, met het 
oog op het identificeren van gebieden van 
de bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

Or. fr
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Amendement 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met het oog op het
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten
worden voorgesteld;

c) gezondheidstests van bestaande 
wetgeving en effectbeoordelingen van 
nieuwe maatregelen van de Unie die 
bijzonder relevant zijn voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
teneinde gebieden van de bestaande 
wetgeving te identificeren die 
vereenvoudigd moeten worden en ervoor 
te zorgen dat de belasting voor kmo's op 
gebieden waarvoor nieuwe 
wetgevingsmaatregelen worden 
voorgesteld, tot een minimum beperkt 
blijft;

Or. en

Amendement 392
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, en in het bijzonder van 
kmo's en micro-ondernemingen, met het 
oog op het identificeren van gebieden van 
de bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

Or. fr
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Amendement 393
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld, waarbij een kmo-test 
wordt uitgevoerd die beantwoordt aan het 
beginsel "Eerst aan de kleintjes denken" 
en een grondige analyse omvat van alle 
vereenvoudigingsmogelijkheden, vooral 
voor micro-entiteiten;

Or. de

Amendement 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) effectbeoordelingen van maatregelen 
van de Unie die bijzonder relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met het oog op het 
identificeren van gebieden van de 
bestaande wetgeving die vereenvoudigd 
moeten worden of van gebieden waarop 
nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten 
worden voorgesteld;

c) gezondheidstests van bestaande 
wetgeving en effectbeoordelingen van 
nieuwe maatregelen van de Unie die 
bijzonder relevant zijn voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
teneinde gebieden van de bestaande 
wetgeving te identificeren die 
vereenvoudigd moeten worden of waar er 
specifieke uitzonderingen voor kmo's 
kunnen worden aangebracht, alsook om 
ervoor te zorgen dat de belasting voor 
kmo's op gebieden waarvoor nieuwe 
wetgevingsmaatregelen moeten worden 
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voorgesteld, tot een minimum beperkt 
blijft;

Or. en

Motivering

Gezondheidstests zijn ook belangrijk voor de analyse van de reeds bestaande EU-wetgeving 
en om ervoor te zorgen dat de belasting van de Europese ondernemingen, kmo's in het 
bijzonder, tot een minimum beperkt blijft.

Amendement 395
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) evaluatie van wetgeving die een invloed 
heeft op ondernemingen, specifiek 
industriebeleid en concurrentiegerelateerde 
maatregelen. 

d) evaluatie van wetgeving die een invloed 
heeft op ondernemingen, kmo's en 
daarbinnen kleine en micro-
ondernemingen in het bijzonder, specifiek 
industriebeleid en concurrentiegerelateerde 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Er dient bij letter d) over de "evaluatie van wetgeving die invloed heeft op ondernemingen" 
verduidelijkt te worden dat bij deze twee maatregelen speciaal de nadruk gelegd wordt op 
kmo's, meer in het bijzonder kleine en micro-ondernemingen. Dit is tevens een pragmatische 
uitwerking van het beginsel "denk eerst klein".

Amendement 396
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) evaluatie van wetgeving die een invloed d) evaluatie van wetgeving die een invloed 
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heeft op ondernemingen, specifiek 
industriebeleid en concurrentiegerelateerde 
maatregelen.

heeft op ondernemingen, en in het 
bijzonder op kmo's en micro-
ondernemingen, specifiek industriebeleid 
en concurrentiegerelateerde maatregelen.

Or. fr

Amendement 397
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) evaluatie van wetgeving die een invloed 
heeft op ondernemingen, specifiek 
industriebeleid en concurrentiegerelateerde 
maatregelen. 

d) evaluatie van wetgeving die een invloed 
heeft op ondernemingen, kmo's in het 
bijzonder, specifiek industriebeleid en 
concurrentiegerelateerde maatregelen. 

Or. en

Amendement 398
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) evaluatie van wetgeving die een invloed 
heeft op ondernemingen, specifiek 
industriebeleid en concurrentiegerelateerde 
maatregelen.

d) evaluatie van wetgeving die een invloed 
heeft op ondernemingen, en in het 
bijzonder op kmo's en micro-
ondernemingen, specifiek industriebeleid 
en concurrentiegerelateerde maatregelen.

Or. fr

Amendement 399
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de opvolging en de beoordeling van 
de tenuitvoerlegging van de Small 
Business Act en de "Denk eerst klein"-
aanpak.

Or. fr

Amendement 400
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze ondersteunende maatregelen als 
bedoeld in lid 1 maken niet 
noodzakelijkerwijs deel uit van de in 
artikel 10 genoemde jaarlijkse 
werkprogramma's.

2. Deze ondersteunende maatregelen als 
bedoeld in lid 1 maken deel uit van de in 
artikel 10 genoemde jaarlijkse 
werkprogramma's.

Or. en

Amendement 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze ondersteunende maatregelen als 
bedoeld in lid 1 maken niet 
noodzakelijkerwijs deel uit van de in 
artikel 10 genoemde jaarlijkse 
werkprogramma's.

2. Deze ondersteunende maatregelen als 
bedoeld in lid 1 maken niet 
noodzakelijkerwijs deel uit van de in 
artikel 10 genoemde jaarlijkse 
werkprogramma's en vertegenwoordigen 
niet meer dan [2,5%] van de totale voor 
het programma beschikbare financiële 
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middelen.

Or. en

Amendement 402
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt een jaarlijks 
toezichtverslag op waarin de doelmatigheid 
en de doeltreffendheid van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, resultaten en, zo mogelijk, de 
impact worden onderzocht. Het verslag 
bevat informatie over het bedrag van de 
klimaatgerelateerde uitgaven en over de
impact van de steun in het kader van 
klimaatveranderingsdoelstellingen, voor 
zover de verzameling van deze informatie 
geen ongerechtvaardigde administratieve 
belasting voor kmo's vormt.

2. De Commissie stelt een jaarlijks 
toezichtverslag op waarin de doelmatigheid 
en de doeltreffendheid van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, resultaten en, zo mogelijk, de 
impact worden onderzocht. Het verslag 
bevat informatie over het bedrag van de 
klimaatgerelateerde uitgaven en over de 
impact van de steun in het kader van 
klimaatveranderingsdoelstellingen, voor 
zover de verzameling van deze informatie 
geen ongerechtvaardigde administratieve 
belasting voor kmo's vormt. Het jaarlijkse 
verslag wordt voorgelegd aan de 
desbetreffend bevoegde commissie van het 
Europees Parlement en openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 403
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk in 2018 stelt de Commissie een 
evaluatieverslag op over de 

3. Uiterlijk in 2018 stelt de Commissie een 
evaluatieverslag op over de 
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verwezenlijking van de doelstellingen van 
de in het kader van het programma 
ondersteunde acties, op het gebied van 
resultaten en impact, het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen en de Europese 
toegevoegde waarde daarvan, met het oog 
op een beslissing over de vernieuwing, 
wijziging of opschorting van de 
maatregelen. Het evaluatieverslag heeft 
daarnaast ook betrekking op mogelijke 
vereenvoudigingen, interne en externe 
coherentie van het programma, 
aanhoudende relevantie van alle 
doelstellingen, evenals de bijdrage van de 
maatregelen aan de prioriteiten van de 
Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Het evaluatieverslag 
houdt rekening met de evaluatieresultaten 
betreffende het langetermijneffect van de 
voorgaande maatregelen.

verwezenlijking van de doelstellingen van 
de in het kader van het programma 
ondersteunde acties, op het gebied van 
resultaten en impact, het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen, de toegankelijkheid voor 
de doelgroepen en de Europese 
toegevoegde waarde daarvan, met het oog 
op een beslissing over de vernieuwing, 
wijziging of opschorting van de 
maatregelen. Het evaluatieverslag heeft 
daarnaast ook betrekking op mogelijke 
vereenvoudigingen, interne en externe 
coherentie van het programma, 
aanhoudende relevantie van alle 
doelstellingen, evenals de bijdrage van de 
maatregelen aan de prioriteiten van de 
Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Het evaluatieverslag 
houdt rekening met de evaluatieresultaten 
betreffende het langetermijneffect van de 
voorgaande maatregelen.

Or. en

Amendement 404
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er wordt een reeks 
prestatiekernindicatoren ontwikkeld als 
basis ter beoordeling van de mate waarin 
de doelstellingen van de in het kader van 
het programma ondersteunde acties zijn 
bereikt. Zij worden afgemeten tegen 
vooraf vastgestelde ijkpunten die de 
situatie vóór de uitvoering van de acties 
weerspiegelen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Aangezien de indicatoren in deze verordening worden vastgesteld door de medewetgevers, is 
de ontwikkeling van verdere indicatoren overbodig.

Amendement 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er wordt een reeks 
prestatiekernindicatoren ontwikkeld als 
basis ter beoordeling van de mate waarin 
de doelstellingen van de in het kader van 
het programma ondersteunde acties zijn 
bereikt. Zij worden afgemeten tegen vooraf 
vastgestelde ijkpunten die de situatie vóór 
de uitvoering van de acties weerspiegelen.

5. Er wordt in samenwerking met 
deskundigen en de desbetreffende 
belanghebbenden, waaronder kmo-
organisaties, regionale autoriteiten en 
financiële tussenpersonen, een reeks 
prestatiekernindicatoren ontwikkeld als 
basis ter beoordeling van de mate waarin 
de doelstellingen van de in het kader van 
het programma ondersteunde acties zijn 
bereikt. Zij worden afgemeten tegen vooraf 
vastgestelde ijkpunten die de situatie vóór 
de uitvoering van de acties weerspiegelen.

Or. en

Amendement 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's, mede voor de 
startfase en de overdrachtsfase. De 
financiële instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit. De toewijzing van 
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middelen aan verschillende faciliteiten 
gebeurt op basis van de marktvraag en 
rekening houdend met de standpunten 
terzake van kmo-organisaties, regionale 
autoriteiten en financiële tussenpersonen.

Or. en

Amendement 407
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit. De 
financieringsinstrumenten moeten op elk 
moment in de levenscyclus van een kmo 
kunnen worden ingezet.

Or. de

Amendement 408
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit. Bij de toewijzing 
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van de middelen wordt voorrang gegeven 
aan schuldinstrumenten.

Or. en

Amendement 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's en/of kmo's tijdens 
elke fase van hun levenscyclus. De 
financiële instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

Or. fr

Amendement 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
kmo's in de startfase en de groeifase. De 
financiële instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

Or. en
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Amendement 411
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
groeigerichte kmo's. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

1. Financiële instrumenten in het kader van 
het programma worden aangewend om 
financiering toegankelijker te maken voor 
kmo's die zich in de opstartfase bevinden 
of willen groeien en consolideren. De 
financiële instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.

Or. it

Motivering

In samenhang met de wijzigingen die worden voorgesteld op artikel 8.

Amendement 412
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De vermogensfaciliteit van het 
programma voor concurrentievermogen 
en kmo's, de Equity Facility for Growth 
(EFG), moet worden uitgevoerd als een 
onderdeel van een enkel 
eigenvermogensinstrument van de EU ter 
ondersteuning van de groei van EU-
ondernemingen en RDI vanaf de 
allereerste beginfase tot de groeifase en 
financieel worden ondersteund door het 
Horizon 2020-programma en dit 
programma.
De EFG dient van hetzelfde 
uitvoeringsmechanisme gebruik te maken 
als de eigenvermogensfaciliteit voor RDI 
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die in het kader van Horizon 2020 moet 
worden opgezet in overeenstemming met 
de onderstaande voorwaarden.
De leninggarantiefaciliteit (LGF) moet 
worden uitgevoerd als onderdeel van een 
enkel EU-schuldinstrument voor de groei 
van EU-ondernemingen en RDI, onder 
gebruikmaking van hetzelfde 
uitvoeringsmechanisme als het 
vraaggestuurde kmo-onderdeel van de 
schuldfaciliteit in het kader van 
Horizon 2020 (RSI II) in 
overeenstemming met de onderstaande 
voorwaarden.
De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten moeten voldoen 
aan de bepalingen inzake financiële 
instrumenten in het Financieel Reglement 
en in de gedelegeerde handeling die de 
uitvoeringsvoorschriften vervangt en met 
meer gedetailleerde specifieke 
operationele vereisten die in de 
Commissierichtsnoeren moeten worden 
uiteengezet.
De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten moeten een 
aanvulling vormen op het gebruik van 
financiële instrumenten voor kmo's door 
de lidstaten in het kader van het 
cohesiebeleid. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten kunnen in 
voorkomend geval zorgen voor het 
samenvoegen van financiële middelen met 
lidstaten die bereid zijn een gedeelte bij te 
dragen van de aan hen toegewezen 
middelen uit de structuurfondsen in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van de verordening inzake 
structuurfondsen]. Ontvangsten en 
terugbetalingen in verband met de 
faciliteit voor hoge groei en innovatieve 
kmo's (GIF 2) in het kader van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
moeten worden toegewezen aan het 
programma voor concurrentievermogen 
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en kmo's.
De financiële instrumenten voor 
groeigerichte kmo's moeten worden 
toegepast in overeenstemming met de 
relevante regels voor overheidssteun van 
de Unie.

Or. sl

Amendement 413
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De EFG moet gericht zijn op 
fondsen die durfkapitaal en 
mezzaninefinanciering bieden, zoals 
achtergestelde leningen en 
participatieleningen, voor ondernemingen 
in de expansie- en groeifase, met name 
voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend werken, terwijl het 
mogelijk moet zijn te investeren in 
ondernemingen in de beginfase in 
samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI in het 
kader van Horizon 2020. In het laatste 
geval mag de investering uit de EFG niet 
hoger zijn dan 20% van de totale EU-
investering, behalve bij meerfasefondsen, 
waar financiering uit de EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI 
verhoudingsgewijs zal worden verstrekt, 
op basis van het investeringsbeleid van de 
fondsen. De EFG moet buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de 
ontmanteling van een verworven 
onderneming vermijden. De Commissie 
kan beslissen de drempel van 20% te 
wijzigen in het licht van veranderende 
marktomstandigheden.
Ondersteuning moet gebeuren in de vorm 
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van een van de volgende investeringen:
(a) rechtstreeks door het Europees 
Investeringsfonds (EIF) of andere 
organisaties die namens de Commissie 
voor de uitvoering moeten zorg dragen; of
(b) door paraplufondsen of 
investeringsmechanismen die 
grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door andere 
organisaties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
samen met privé-investeerders en/of 
nationale financiële 
overheidsinstellingen.

Or. sl

Amendement 414
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De LGF moet rechtstreeks 
worden beheerd door het EIF of andere 
organisaties die namens de Commissie 
met de tenuitvoerlegging zijn belast. De 
faciliteit biedt:
(a) tegengaranties en andere 
risicodelingsregelingen voor 
garantiestelsels;
(b) directe garanties en andere 
risicodelingsregelingen voor andere 
financiële intermediairs die voldoen aan 
de criteria om in aanmerking te komen.
De LGF bestaat uit de volgende twee 
acties:
de eerste actie, schuldfinanciering via 
leningen waaronder achtergestelde en 
participatieleningen, of leasing, moet de 
specifieke moeilijkheden verminderen 
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waarmee kmo's worden geconfronteerd 
om toegang te krijgen tot financiering, 
ofwel ten gevolge van het veronderstelde 
hoge risico of van onvoldoende 
beschikbaar onderpand;
de tweede actie, de effectisering van kmo-
schuldfinancieringsportefeuilles, moet de 
bijkomende schuldfinanciering voor 
kmo's mobiliseren door middel van 
geschikte risicodelingsregelingen met de 
beoogde instellingen
Ondersteuning voor deze transacties moet 
gebeuren onder voorwaarde dat de 
broninstellingen een aanzienlijk deel van 
de resulterende liquiditeiten of het 
gemobiliseerde kapitaal moeten gebruiken 
voor nieuwe leningen aan kmo's binnen 
een redelijke tijdspanne. Het bedrag van 
deze nieuwe schuldfinanciering moet 
worden berekend in verhouding tot het 
bedrag van het gegarandeerde 
portefeuillerisico en moet individueel, 
samen met de tijdspanne, 
overeengekomen worden met de 
broninstelling.
De LGF dekt, behalve voor leningen in de 
geëffectiseerde portefeuille, leningen met 
een minimumlooptijd van 12 maanden. 
De LGF moet zodanig zijn opgezet dat 
kan worden gerapporteerd over de 
innovatieve ondersteunde kmo's, zowel 
wat het aantal als de omvang van de 
leningen betreft.

Or. sl

Amendement 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële instrumenten voor 2. De financiële instrumenten voor 
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groeigerichte kmo's kunnen in voorkomend 
geval worden gecombineerd met andere 
financiële instrumenten van de lidstaten en 
hun beheersautoriteiten in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
XXX/201X [nieuwe verordening inzake de 
structuurfondsen]], en met subsidies van de 
Unie, waaronder in het kader van deze 
verordening.

groeigerichte kmo's en/of kmo's tijdens 
elke fase van hun levenscyclus kunnen in 
voorkomend geval worden gecombineerd 
met andere financiële instrumenten van de 
lidstaten en hun beheersautoriteiten in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
XXX/201X [nieuwe verordening inzake de 
structuurfondsen]], en met subsidies van de 
Unie, waaronder in het kader van deze 
verordening.

Or. fr

Amendement 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële instrumenten voor 
groeigerichte kmo's kunnen in 
voorkomend geval worden gecombineerd 
met andere financiële instrumenten van de 
lidstaten en hun beheersautoriteiten in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
XXX/201X [nieuwe verordening inzake de 
structuurfondsen]], en met subsidies van de 
Unie, waaronder in het kader van deze 
verordening.

2. De financiële instrumenten voor kmo's 
kunnen in voorkomend geval worden 
gecombineerd met andere financiële 
instrumenten van de lidstaten en hun 
beheersautoriteiten in overeenstemming 
met [artikel 33, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) nr. XXX/201X [nieuwe 
verordening inzake de structuurfondsen]], 
en met subsidies van de Unie, waaronder in 
het kader van deze verordening.

Or. en

Amendement 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële instrumenten voor 
groeigerichte kmo's kunnen in 
voorkomend geval worden gecombineerd 
met andere financiële instrumenten van de 
lidstaten en hun beheersautoriteiten in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van Verordening (EU) nr. 
XXX/201X [nieuwe verordening inzake de 
structuurfondsen]], en met subsidies van de 
Unie, waaronder in het kader van deze 
verordening.

2. De financiële instrumenten voor kmo's 
kunnen in voorkomend geval worden 
gecombineerd met andere financiële 
instrumenten van de lidstaten en hun 
beheersautoriteiten in overeenstemming 
met [artikel 33, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) nr. XXX/201X [nieuwe 
verordening inzake de structuurfondsen]], 
en met subsidies van de Unie, waaronder in 
het kader van deze verordening.

Or. en

Amendement 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten kunnen een 
aanvulling vormen op de financiële 
instrumenten voor kmo's waarvan de 
lidstaten in het kader van het 
cohesiebeleid gebruik maken.

Or. en

Amendement 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten kunnen in 
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voorkomend geval samenvoeging van 
financiële middelen met lidstaten en/of 
regio's mogelijk maken, die bereid zijn 
een deel van de aan hen in 
overeenstemming met [artikel 33, lid 1, 
onder a), van de verordening inzake 
structuurfondsen] uit de structuurfondsen 
toegewezen middelen bij te dragen. 

Or. en

Amendement 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De financiële instrumenten van het 
programma worden nauw gecoördineerd 
met de schuld- en 
eigenvermogensfaciliteiten van 
Horizon 2020, om zo één enkel instrument 
voor tussenpersonen tot stand te brengen 
en middels één enkele informatiebron 
kmo's dat Programma te kunnen laten 
kiezen dat het beste aansluit op hun 
behoeften.

Or. en

Motivering

Dit is om te verduidelijken dat gezien het feit dat niet van financiële tussenpersonen verwacht 
kan worden dat zij zich aansluiten bij de financiële instrumenten van zowel COSME en 
Horizon 2020, beide programma's nauw onderling moeten worden gecoördineerd om zo één 
enkel instrument voor tussenpersonen tot stand te brengen en kmo's met behulp van één 
enkele informatiebron, bijv. een speciale EU-website, de weg te wijzen naar de 
ondersteunende programma's die het beste aansluiten bij hun behoeften.

Amendement 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie en de lidstaten 
treffen passende maatregelen voor de 
verspreiding van informatie over de 
beschikbare financiële instrumenten 
binnen kmo's en onder tussenpersonen.

Or. en

Amendement 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De financiële instrumenten voor 
kmo's worden toegepast overeenkomstig 
de desbetreffende Europese wetgeving 
inzake staatssteun. De voorwaarden voor 
uitsluiting van de financiële instrumenten 
van de regelgeving inzake staatssteun 
worden duidelijk in de richtsnoeren en de 
handboeken van het programma 
uiteengezet

Or. en

Motivering

Teneinde de procedures en de toegang tot COSME te vereenvoudigen, dienen de 
voorwaarden voor mogelijke uitsluiting van de financiële instrumenten van de regelgeving 
inzake staatssteun (bijvoorbeeld een "de minimis"-drempel of contractvoorwaarden) duidelijk 
in de richtsnoeren en handboeken van COSME te worden uiteengezet.

Amendement 423
Patrizia Toia
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het is noodzakelijk te waarborgen 
dat de informatie over de beschikbaarheid 
van financiële instrumenten ook 
doordringt tot het lokale niveau. De 
procedures voor het gebruik van 
financiële instrumenten moeten in alle 
lidstaten gelijk zijn, worden 
vereenvoudigd en er moet bekendheid aan 
worden gegeven.

Or. it

Amendement 424
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie stelt verplichte 
contracten met de financiële 
tussenpersonen op die waarborgen dat het 
geven van bekendheid aan deze 
instrumenten verplicht is.

Or. it

Motivering

Er moet op adequate wijze bekendheid worden gegeven aan de door de Commissie 
toegekende financiering, opdat men hiervan op de hoogte is.

Amendement 425
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Het is mogelijk Europese 
financiële garantie-instrumenten te 
cumuleren met nationale en regionale 
instrumenten en de structuurfondsen te 
gebruiken als financiële waarborg.

Or. it

Motivering

Gelet op de toegang die de kmo's moeten hebben tot kredieten, moet worden gewaarborgd dat 
alle financiële instrumenten gecumuleerd kunnen worden.

Amendement 426
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. De financiële instrumenten 
moeten gebruikt kunnen worden in 
combinatie met andere Europese fondsen, 
met name de structuurfondsen.

Or. it

Amendement 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
De Equity Facility for Growth

1. De vermogensfaciliteit van het 
programma voor het 
concurrentievermogen van 
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ondernemingen en voor kleine en
middelgrote ondernemingen, de Equity 
Facility for Growth (EFG), moet onder 
gebruikmaking van in onderlinge 
samenhang ontwikkelde instrumenten 
worden uitgevoerd als onderdeel van één 
enkel eigenvermogensinstrument van de 
EU ter ondersteuning van de groei van 
EU-ondernemingen en RDI vanaf de 
allereerste beginfase tot de groeifase en 
moeten financieel worden ondersteund 
door het Horizon 2020-programma en dit 
programma
2. De EFG moet gericht zijn op fondsen 
die durfkapitaal en 
mezzaninefinanciering bieden, zoals 
achtergestelde leningen en 
participatieleningen, voor ondernemingen 
in de expansie- en groeifase, met name 
voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend werken, terwijl het 
mogelijk moet zijn te investeren in 
ondernemingen in de beginfase in 
samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI in het 
kader van Horizon 2020. In het laatste 
geval mag de investering uit het EFG 20% 
van de totale EU-investering niet 
overschrijden, behalve bij 
meerfasefondsen, waar financiering uit 
het EFG en de eigenvermogensfaciliteit 
voor RDI verhoudingsgewijs zal worden 
verstrekt, op basis van het 
investeringsbeleid van de fondsen. Het 
EFG moet buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de 
ontmanteling van een verworven 
onderneming vermijden. De Commissie 
kan in het licht van veranderende 
marktomstandigheden beslissen de 
drempel van 20% te wijzigen.
3. Ondersteuning moet gebeuren in de 
vorm van een van de volgende 
investeringen:
a) rechtstreeks door het Europees 
Investeringsfonds (EIF) of andere met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
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belaste organisaties; of
b) door paraplufondsen of 
investeringsvehikels die 
grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door andere 
organisaties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
samen met privé-investeerders en/of 
nationale financiële 
overheidsinstellingen.

Or. en

Amendement 428
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
De leninggarantiefaciliteit

1. De leninggarantiefaciliteit (LGF) biedt:
a) tegengaranties en andere 
risicodelingsregelingen voor 
garantiestelsels;
b) directe garanties en andere 
risicodelingsregelingen voor andere 
financiële tussenpersonen die aan de 
deelnamecriteria voldoen.
2. De LGF werkt volgens hetzelfde 
mechanisme als het vraaggestuurde kmo 
onderdeel van de schuldfaciliteit van 
Horizon 2020 en bestaat uit:
a) schuldfinanciering in de vorm van 
leningen, bijvoorbeeld achtergestelde 
leningen en participatieleningen, of 
anderszins in de vorm van leasing. De 
specifieke moeilijkheden waarmee kmo's, 
hetzij ten gevolge van het veronderstelde 
hoge risico of onvoldoende beschikbaar 
onderpand, te kampen hebben bij de 
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toegang tot financiering, worden hierdoor 
verlicht;
b) effectisering van kmo-
schuldfinancieringsportefeuilles. Dit moet 
bijkomende schuldfinanciering voor 
kmo's mobiliseren door middel van 
geschikte risicodelingsregelingen met de 
beoogde instellingen. Ondersteuning voor 
deze transacties moet gebeuren onder 
voorwaarde dat de broninstellingen 
binnen een redelijke tijdspanne een 
aanzienlijk deel van de resulterende 
liquiditeiten of het gemobiliseerde 
kapitaal moeten gebruiken voor nieuwe 
leningen aan kleine en middelgrote 
ondernemingen. Het bedrag van deze 
nieuwe schuldfinanciering moet worden 
berekend in verhouding tot het bedrag 
van het gegarandeerde portefeuillerisico 
en moet individueel, samen met de 
tijdspanne, overeengekomen worden met 
de verstrekkende instelling.
c) De LGF dekt, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
tot een bedrag van maximaal 
1 000 000 euro met een minimumlooptijd 
van 12 maanden. De LGF wordt zodanig 
opgezet dat kan worden gerapporteerd 
over de innovatieve ondersteunde kmo's, 
zowel wat het aantal als de omvang van de 
leningen betreft.

Or. en

Amendement 429
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Eigenvermogensfaciliteit voor groei
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1. De eigenvermogensfaciliteit voor groei 
(EFG) richt zich op financiering die 
voorziet in: durfkapitaal en 
mezzaninefinanciering zoals 
achtergestelde en participatieleningen aan 
ondernemingen in de expansie- en 
groeifase, met name voor ondernemingen 
die grensoverschrijdend optreden, met de 
mogelijkheid te investeren in fondsen in 
de aanloopfase in samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor onderzoek 
en ontwikkeling in het kader van 
Horizon 2020, en te voorzien in co-
investeringsfaciliteiten voor business 
angels. In het geval van investeringen in 
de aanloopfase mag de investering uit de 
EFG niet meer dan 20% van de totale 
EU-investering bedragen, behalve bij 
meerfasefondsen en fondsen van fondsen, 
waar de financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor onderzoek 
en innovatie naar verhouding zal worden 
verstrekt, op basis van het 
investeringsbeleid van de fondsen. De 
Commissie moet buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de 
ontmanteling van een verworven 
onderneming vermijden. De Commissie 
kan beslissen de drempel van 20% te 
wijzigen in het licht van veranderende 
marktomstandigheden.
2. De vermogensfaciliteit van het 
programma, de eigenvermogensfaciliteit 
voor groei (Equity Facility for Growth 
(EFG)), wordt uitgevoerd als onderdeel 
van een enkel eigenvermogensinstrument 
van de EU ter ondersteuning van de groei 
van EU-ondernemingen en onderzoek en 
innovatie vanaf de aanloopfase (met 
inbegrip van de zaaifase) tot de groeifase 
en wordt financieel ondersteund door het 
Horizon 2020-programma en dit 
programma.
De EFG gebruikt hetzelfde 
uitvoeringsmechanisme als de 
vermogensfaciliteit voor onderzoek en 
innovatie, vastgesteld in het kader via 
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Horizon 2020.
3. Ondersteuning van de EFG gebeurt in 
de vorm van een van de volgende 
investeringen:
a) rechtstreeks door het Europees 
Investeringsfonds (EIF) of andere 
organisaties die namens de Commissie 
voor de uitvoering moeten zorg dragen; of
b) door publieke en private fondsen van 
fondsen of investeringsmechanismen die 
grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door andere 
organisaties die namens de Commissie 
voor de uitvoering zorg moeten dragen, 
samen met privé-investeerders en/of 
financiële overheidsinstellingen.
4. De EFG investeert in intermediaire 
durfkapitaalfondsen die investeren in 
kmo's, gewoonlijk in hun uitbreidings- en 
groeifase. De investeringen in het kader 
van de EFG zijn 
langetermijninvesteringen, die gewoonlijk 
voor 5 tot 15 jaar in durfkapitaalfondsen 
deelnemen. De EFG-investeringen mogen 
in geen geval meer dan 20 jaar bedragen, 
gerekend vanaf de ondertekening van de 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
organisatie die voor de uitvoering moet 
zorg dragen.

Or. fr

Amendement 430
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 ter
Fondsen van fondsen betreffende 

durfkapitaal
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Gezien de erg moeilijke situatie op de 
Europese durfkapitaalmarkt en het 
dringende karakter van de situatie zou 
tegen de volgende begrotingsperiode 
2014-2020 een proefproject rond fondsen 
van fondsen betreffende durfkapitaal 
moeten worden opgestart, dat gedeeltelijk 
wordt gefinancierd met niet-opgebruikte 
communautaire middelen en door andere 
investeerders.

Or. fr

Motivering

Durfkapitaal is een essentiële financieringsbron voor innovatieve start-ups en snel groeiende 
Europese kmo's, die zeer moeilijk toegang krijgen tot financiering door banken. De invoering 
van een proefproject rond fondsen van fondsen betreffende durfkapitaal zou het mogelijk 
maken het hefboomeffect van de communautaire begroting te maximaliseren en zou zo helpen 
de crisis te bestrijden. De EU zou zich op die manier voorzien van een financieel instrument 
dat operationeel is tegen het begin van het volgende financiële programma (2014-2020).

Amendement 431
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité dat de belanghebbenden 
raadpleegt. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. fr

Amendement 432
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 en 
wordt dusdanig samengesteld dat vrouwen 
en mannen gelijkelijk vertegenwoordigd 
zijn. 

Or. en

Amendement 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing. Ingeval het 
comité geen advies afgeeft, ziet de 
Commissie af van goedkeuring van de 
ontwerpuitvoeringshandeling en is de 
derde alinea van artikel vijf, lid 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
kracht.

Or. en

Motivering

Bij toepassing van dit amendement kan een voorgesteld jaarlijks werkprogramma bij 
ontstentenis van een advies niet worden goedgekeurd (bijv. indien een blokkerende 
minderheid tegen is). In een dergelijk geval zal de Commissie haar voorstel ofwel moeten 
wijzigen of aan het comité van beroep moeten voorleggen.

Amendement 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen in de bijzonderheden van
de specifieke acties in bijlage II bij deze 
verordening, indien de economische 
ontwikkelingen op de markt dit vereisen 
of overeenkomstig de resultaten van de 
leninggarantiefaciliteit van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en 
van het risicodelingsinstrument van het 
zevende kaderprogramma voor de
financieringsfaciliteit met risicodeling.

2. De Commissie is met betrekking tot de 
financiële instrumenten bevoegd 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen aan het aandeel dat de
investeringen van het EFG uitmaken van
de totale investeringen van de EU in 
risicokapitaalfondsen die gericht zijn op 
de eerste bedrijfsstadia en aan de
samenstelling van de geëffectiseerde 
leningenportefeuilles.

Or. en

Amendement 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit om dwingende redenen van 
urgentie, zoals snel veranderende 
economische omstandigheden, vereist is, 
is de in artikel 19 neergelegde procedure 
van toepassing op overeenkomstig dit 
artikel vastgestelde gedelegeerde 
handelingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Spoedprocedure
1. Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeerde 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt vermeld om welke redenen 
gebruik wordt gemaakt van de 
spoedprocedure.
2. Het Europees Parlement of de Raad 
kan overeenkomstig de in artikel 18, lid 5, 
bedoelde procedure bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling. In dat geval 
trekt de Commissie de handeling 
onverwijld in na de kennisgeving van het 
besluit waarbij het Europees Parlement of 
de Raad bezwaar maakt.

Or. en

Amendement 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Spoedprocedure
1. Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeerde 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt vermeld om welke redenen 
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gebruik wordt gemaakt van de 
spoedprocedure.
2. Het Europees Parlement of de Raad 
kan overeenkomstig de in artikel 18, lid 5, 
bedoelde procedure bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling. In dat geval 
trekt de Commissie de handeling 
onverwijld in na de kennisgeving van het 
besluit waarbij het Europees Parlement of 
de Raad bezwaar maakt.

Or. en
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Amendement 438
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Algemene doelstelling – punt 1 – Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, onder meer in de 
toeristische sector, versterken

Door de Commissie voorgestelde tekst
Algemene doelstelling: 1. Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, onder meer in 

de toeristische sector, versterken
Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020)
Groei van het industriële 
concurrentievermogen

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Jaarlijkse groei van 1% en een groei van 5% 
in 2015

2009: -3.1%
Verandering van de administratieve 
belasting van kmo's (aantal dagen nodig 
om een nieuw bedrijf te starten)

Aantal dagen nodig om een nieuwe kmo op te 
richten: 7 werkdagen

Vermindering van het aantal dagen om een 
nieuwe kmo op te richten: 3 werkdagen in 
2020.

Vermogensgroei EU-productie in eco-
industrieën (% gewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar)

Jaarlijkse groei van 6-7% in de afgelopen 
jaren

Jaarlijkse groei van gemiddeld 8% in het 
volgende decennium; Voor 2015 is het doel 
een stijging van 50% in productievermogen

Amendement van het Parlement
Algemene doelstelling: 1. Het duurzame concurrentievermogen van de EU-ondernemingen, kmo's in het bijzonder, 

versterken
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Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020)

Een groter concurrentievermogen van 
kmo's in de EU ten opzichte van dat van 
kmo's van de belangrijkste concurrenten 
(grotere groei van het industriële 
concurrentievermogen van de EU ten 
opzichte van de belangrijkste 
concurrenten)

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Jaarlijkse groei van 1%

Verandering van de administratieve 
belasting en regeldruk van kmo's (aantal 
dagen nodig voor en kosten van het 
starten van een nieuw bedrijf, de tijd 
nodig voor het verkrijgen van licenties 
en vergunningen voor het opstarten en 
uitvoeren van de bedrijfsactiviteit in 
kwestie)

Aantal dagen nodig om een nieuwe kmo op te 
richten in 2011: 6,5 werkdagen.

Vermindering van het aantal dagen om een 
nieuwe kmo op te richten: 3 werkdagen.

Kosten van starten nieuw bedrijf: € 379. Vermindering van startkosten tot € 100.1

Aantal lidstaten dat voldoet aan de 
doelstelling van de Small Business Act om de 
tijd die benodigd is voor het verkrijgen van 
licenties en vergunningen (waaronder 
milieuvergunningen) voor het opstarten en 
uitvoeren van de specifieke activiteit van een 
onderneming te beperken tot één maand: 2

Aantal lidstaten dat voldoet aan de 
doelstelling van de Small Business Act om de 
tijd die benodigd is voor het verkrijgen van 
concessies en vergunningen (waaronder 
milieuvergunningen) voor het opstarten en 
uitvoeren van de specifieke activiteit van een 
onderneming tot één maand: 242

Aantal lidstaten dat in 2009 over één centraal 
loket voor startende ondernemingen beschikt 
waar ondernemers alle benodigde procedures 

Stijging van het aantal lidstaten met één 
centraal loket voor startende ondernemingen 
tot 283
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(o.a. inschrijving, belasting, BTW en sociale 
zekerheid) op één hetzij fysieke (een kantoor), 
hetzij virtuele (internet) plaats, of beide, 
kunnen uitvoeren: 18

Energie-intensiteit van de Europese 
industrie (totaal energieverbruik/bruto 
toegevoegde waarde) (EU 23) 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020: nader te preciseren

Materiaalproductiviteit (bruto 
toegevoegde waarde/ton direct 
materiaalverbruik) (EU 27)

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 
2007: 0.30

2020: nader te preciseren

Het aandeel kleine en middelgrote 
ondernemingen in de EU dat 
milieuvriendelijke producten of diensten 
voert 

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 De conclusies van de Raad 
Concurrentievermogen van 31 mei 2011 
bevatten onder meer een oproep aan de 
lidstaten "om tegen 2012 de termijn 
waarbinnen een nieuwe onderneming kan 
worden opgericht te bekorten tot drie 
werkdagen en de kosten te beperken tot 
100 euro".
2 In de evaluatie van de SBA werden de 
lidstaten opgeroepen om "de tijd die nodig is 
om licenties en vergunningen (ook 
milieuvergunningen) te verkrijgen om de 
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specifieke activiteit van een onderneming uit 
te gaan oefenen, tegen eind 2013 te beperken 
tot één maand". 24 lidstaten hebben deze 
termijn reeds teruggebracht tot drie maanden.
3 De conclusies van de Voorjaarsraad van 
2006 stelden dat "alle lidstaten over één 
centraal loket of een equivalent daarvan 
dienen te beschikken, zodat alle formaliteiten 
voor het starten van een onderneming op één 
plaats kunnen worden uitgevoerd."

Or. en

Amendement 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Algemene doelstelling – punt 1 – Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, onder meer in de 
toeristische sector, versterken

Door de Commissie voorgestelde tekst
Algemene doelstelling: 1. Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, onder meer in de 

toeristische sector, versterken
Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020)
Groei van het industriële 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Jaarlijkse groei van 1% en een groei van 5% 
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concurrentievermogen in 2015
Verandering van de administratieve 
belasting van kmo's (aantal dagen nodig 
om een nieuw bedrijf te starten)

Aantal dagen nodig om een nieuwe kmo op te 
richten: 7 werkdagen

Vermindering van het aantal dagen om een 
nieuwe kmo op te richten: 3 werkdagen in 
2020.

Vermogensgroei EU-productie in eco-
industrieën (% gewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar)

Jaarlijkse groei van 6-7% in de afgelopen 
jaren

Jaarlijkse groei van gemiddeld 8% in het 
volgende decennium; Voor 2015 is het doel 
een stijging van 50% in productievermogen

Amendement van het Parlement
Algemene doelstelling: 1. Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, onder meer in de 

toeristische sector, versterken
Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020)
Groei van het industriële 
concurrentievermogen

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Jaarlijkse groei van 1% en een groei van 5% 
in 2015

Verandering van de administratieve 
belasting van kmo's (aantal dagen nodig 
voor en kosten van het starten van een 
nieuw bedrijf)

Aantal dagen nodig om een nieuwe kmo op te 
richten: 7 werkdagen

Vermindering van het aantal dagen om een 
nieuwe kmo op te richten: 3 werkdagen in 
2020. Kosten: onder gemiddelde OESO-
landen met hoog inkomen.

Vermogensgroei EU-productie in eco-
industrieën (% gewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar)

Jaarlijkse groei van 6-7% in de afgelopen 
jaren

Jaarlijkse groei van gemiddeld 8% in het 
volgende decennium; Voor 2015 is het doel 
een stijging van 50% in productievermogen

Or. en
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Amendement 440
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-
ondernemingen, waaronder in de toeristische sector; activiteiten ter verbetering van het concurrentievermogen

Door de Commissie voorgestelde tekst
Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 

EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Activiteiten ter verbetering van het 
concurrentievermogen
Aantal goedgekeurde 
vereenvoudigingsmaatregelen

Het vereenvoudigingsprogramma van de 
Commissie werd in 2010 bijgewerkt en ligt op 
schema om de administratieve belasting met 
25% te verminderen in 2012. Er werden 5 
vereenvoudigingsmaatregelen per jaar 
ingevoerd tot 2010.

Ongeveer 7 vereenvoudigingsmaatregelen per 
jaar

Aantal "fitheidscontroles" op kwaliteit en 
toegevoegde waarde van activiteiten

In 2010 werden er vier "fitheidscontroles" bij 
belanghebbenden gevoerd voor milieu, 
vervoer, werkgelegenheid en industriebeleid. 
De feedback omvatte opmerkingen over de 
wetgeving en de toegevoegde waarde van 
activiteiten.

De feedbackbenadering met "fitheidscontroles" 
zal uitgebreid worden naar andere 
beleidsvormen en zal leiden tot 
vereenvoudigingen die een positieve weerslag 
hebben op de industrie. Er zijn tot twaalf 
"fitheidscontroles" gepland, met een betere 
regelgeving als doelstelling.
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Toepassing door ondernemingen van 
Europese duurzame productie- en 
producttools, inclusief EMAS, milieukeur 
en ecologisch ontwerp

Ongeveer 35 000 ISO 14001 MBS-
certificeringen en 4 500 EMAS-registraties, 
18 000 vergunningen voor de EU-milieukeur.

Talrijke ondernemingen zien toe op hun 
prestaties, passen milieubeheerssystemen toe 
en verbeteren de productiviteit van hun 
hulpmiddelen en hun milieuprestatie. Een groot 
aandeel van de productie is efficiënt wat het 
gebruik van hulpmiddelen en 
milieuvriendelijke producten betreft.

Amendement van het Parlement
Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 

EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Activiteiten ter verbetering van het 
concurrentievermogen
Aantal goedgekeurde 
vereenvoudigingsmaatregelen

Het vereenvoudigingsprogramma van de 
Commissie werd in 2010 bijgewerkt en ligt op 
schema om de administratieve belasting met 
25% te verminderen in 2012. Er werden 5 
vereenvoudigingsmaatregelen per jaar 
ingevoerd tot 2010.

Ongeveer 7 vereenvoudigingsmaatregelen per 
jaar

Aantal "fitheidscontroles" op kwaliteit en 
toegevoegde waarde van activiteiten

In 2010 werden er vier "fitheidscontroles" bij 
belanghebbenden gevoerd voor milieu, 
vervoer, werkgelegenheid en industriebeleid. 
De feedback omvatte opmerkingen over de 
wetgeving en de toegevoegde waarde van 

De feedbackbenadering met "fitheidscontroles" 
zal uitgebreid worden naar andere 
beleidsvormen en zal leiden tot 
vereenvoudigingen die een positieve weerslag 
hebben op de industrie. Er zijn tot twaalf 



AM\908222NL.doc 81/110 PE492.830v01-00

NL

activiteiten. "fitheidscontroles" gepland, met een betere 
regelgeving als doelstelling.

Toepassing door ondernemingen van 
Europese duurzame productie- en 
producttools, inclusief EMAS, milieukeur 
en ecologisch ontwerp

Ongeveer 35 000 ISO 14001 MBS-
certificeringen en 4 500 EMAS-registraties, 
18 000 vergunningen voor de EU-milieukeur.

Talrijke ondernemingen zien toe op hun 
prestaties, passen milieubeheerssystemen en 
IT-systemen toe en verbeteren de productiviteit 
van hun hulpmiddelen en hun milieuprestatie. 
Een groot aandeel van de productie is efficiënt 
wat het gebruik van hulpmiddelen en 
milieuvriendelijke producten betreft.

Toepassing door ondernemingen van 
nieuwe technologieën

Or. ro

Amendement 441
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-
ondernemingen, waaronder in de toeristische sector – Ontwikkeling kmo-beleid

Door de Commissie voorgestelde tekst
Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 

EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
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Ontwikkeling van een kmo-beleid
Aantal lidstaten die de kmo-test 
gebruiken

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 15 Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 21

Grotere bekendmaking in de hele EU van 
de European Enterprise Awards met 
publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 60 in 2010

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 80

Vermindering van de starttijd en van de 
complexiteit voor nieuwe bedrijven

Beperking van de starttijd: 7 werkdagen Beperking van de starttijd: 5 werkdagen

Amendement van het Parlement:
Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 

EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Ontwikkeling van een kmo-beleid
Aantal lidstaten die de kmo-test 
gebruiken

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 15 Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 21

Grotere bekendmaking in de hele EU van 
de European Enterprise Awards met 
publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 60 in 2010

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 80

Vermindering van de starttijd en van de 
complexiteit voor nieuwe bedrijven

Beperking van de starttijd: 7 werkdagen Beperking van de starttijd: 3 werkdagen tot 
2020
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Or. it

Amendement 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-
ondernemingen, waaronder in de toeristische sector – Ontwikkeling van een kmo-beleid

Door de Commissie voorgestelde tekst

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017

Ontwikkeling van een kmo-beleid
Aantal lidstaten die de kmo-test 
gebruiken

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 15 Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 21

Grotere bekendmaking in de hele EU van 
de European Enterprise Awards met 
publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 60 in 2010

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 80

Vermindering van de starttijd en van de 
complexiteit voor nieuwe bedrijven

Beperking van de starttijd: 7 werkdagen Beperking van de starttijd: 5 werkdagen
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Amendement van het Parlement:

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
EU-ondernemingen, in het bijzonder kmo's

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017

Ontwikkeling van een kmo-beleid
Aantal lidstaten die de kmo-test 
gebruiken

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 15 Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 23

Grotere bekendmaking in de hele EU van 
de European Enterprise Awards met 
publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 60 in 2010

Aantal publicaties en clips in de media in alle 
lidstaten: 80

Vermindering van de starttijd en van de 
complexiteit voor nieuwe bedrijven

Beperking van de starttijd: 7 werkdagen Beperking van de starttijd: 4 werkdagen

Or. en

Amendement 443
Mario Pirillo
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-
ondernemingen, waaronder in de toeristische sector – Toerisme

Door de Commissie voorgestelde tekst

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017

Toerisme
Aantal financieringsaanvragen Aantal financieringsaanvragen (voor alle 

oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: ongeveer 75 per jaar (gemiddeld voor 
2011)

Aantal financieringsaanvragen (voor alle 
oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: meer dan 100 per jaar

Percentage van kmo's (en trend) in 
aanvragen voor toerismegerelateerde 
financieringsmogelijkheden

Tot nu toe werden er geen oproepen tot het 
indienen van voorstellen rechtstreeks aan 
kmo's gericht

30% van de oproepen tot het indienen van 
voorstellen rechtstreeks gericht aan kmo's

Aantal organisaties die het European 
Tourism Quality Label verkrijgen

Tot nu toe heeft geen enkele organisatie het 
European Tourism Quality Label 
aangenomen (actie wordt nog uitgewerkt)

50% van de evaluatieschema's komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het 
European Tourism Quality Label

Aantal bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence

Aantal toegekende European Destinations of 
Excellence: in totaal 98 (gemiddeld 10 per 
jaar – in 2007: 10, in 2008: 20, in 2009: 22, in 
2010: 25, in 2011: 21)

200 en meer bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden gepromoot 
door de European Destinations of Excellence 
(tot 30 per jaar)
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Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. it

Amendement 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-
ondernemingen, waaronder in de toeristische sector – Toerisme

Door de Commissie voorgestelde tekst

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017

Toerisme
Aantal financieringsaanvragen Aantal financieringsaanvragen (voor alle 

oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: ongeveer 75 per jaar (gemiddeld voor 

Aantal financieringsaanvragen (voor alle 
oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: meer dan 100 per jaar
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2011)
Percentage van kmo's (en trend) in 
aanvragen voor toerismegerelateerde 
financieringsmogelijkheden

Tot nu toe werden er geen oproepen tot het 
indienen van voorstellen rechtstreeks aan kmo's 
gericht

30% van de oproepen tot het indienen van 
voorstellen rechtstreeks gericht aan kmo's

Aantal organisaties die het European 
Tourism Quality Label verkrijgen

Tot nu toe heeft geen enkele organisatie het 
European Tourism Quality Label aangenomen 
(actie wordt nog uitgewerkt)

50% van de evaluatieschema's komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het 
European Tourism Quality Label

Aantal bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence

Aantal toegekende European Destinations of 
Excellence: in totaal 98 (gemiddeld 10 per jaar 
– in 2007: 10, in 2008: 20, in 2009: 22, in 
2010: 25, in 2011: 21)

200 en meer bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden gepromoot door 
de European Destinations of Excellence (tot 30 
per jaar)

Amendement van het Parlement

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017

Toerisme en cultureel erfgoed
Aantal financieringsaanvragen Aantal financieringsaanvragen (voor alle 

oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: ongeveer 75 per jaar (gemiddeld voor 
2011)

Aantal financieringsaanvragen (voor alle 
oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: meer dan 100 per jaar

Percentage van kmo's (en trend) in Tot nu toe zijn er geen oproepen tot het 30% van de oproepen tot het indienen van 
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aanvragen voor toerismegerelateerde 
financieringsmogelijkheden, met inbegrip 
van projecten die verband houden met 
het behoud, het herstel en de 
verspreiding van het cultureel erfgoed.

indienen van voorstellen rechtstreeks aan 
kmo's gericht

voorstellen rechtstreeks gericht aan kmo's

Aantal organisaties die het European 
Tourism Quality Label aannemen

Tot nu toe heeft nog geen enkele organisatie 
het European Tourism Quality Label 
aangenomen (actie wordt nog uitgewerkt)

50% van de evaluatieschema's komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het 
European Tourism Quality Label

Aantal bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence

Aantal toegekende European Destinations of 
Excellence: in totaal 98 (gemiddeld 10 per jaar 
– in 2007: 10, in 2008: 20, in 2009: 22, in 
2010: 25, in 2011: 21)

200 en meer bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden gepromoot door 
de European Destinations of Excellence (tot 30 
per jaar)

Or. en

Amendement 445
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-
ondernemingen, waaronder in de toeristische sector – Toerisme

Door de Commissie voorgestelde tekst

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
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EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Toerisme
Aantal financieringsaanvragen Aantal financieringsaanvragen (voor alle 

oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: ongeveer 75 per jaar (gemiddeld voor 
2011)

Aantal financieringsaanvragen (voor alle 
oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: meer dan 100 per jaar

Percentage van kmo's (en trend) in 
aanvragen voor toerismegerelateerde 
financieringsmogelijkheden

Tot nu toe werden er geen oproepen tot het 
indienen van voorstellen rechtstreeks aan kmo's 
gericht

30% van de oproepen tot het indienen van 
voorstellen rechtstreeks gericht aan kmo's

Aantal organisaties die het European 
Tourism Quality Label verkrijgen

Tot nu toe heeft geen enkele organisatie het 
European Tourism Quality Label aangenomen 
(actie wordt nog uitgewerkt)

50% van de evaluatieschema's komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het 
European Tourism Quality Label

Aantal bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence

Aantal toegekende European Destinations of 
Excellence: in totaal 98 (gemiddeld 20 per jaar 
– in 2007: 10, in 2008: 20, in 2009: 22, in 
2010: 25, in 2011: 21)

200 en meer bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden gepromoot door 
de European Destinations of Excellence (tot 30 
per jaar)

Amendement van het Parlement

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
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2017
Toerisme
Aantal financieringsaanvragen Aantal financieringsaanvragen (voor alle 

oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: ongeveer 75 per jaar (gemiddeld voor 
2011)

Aantal financieringsaanvragen (voor alle 
oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: meer dan 100 per jaar

Percentage van kmo's (en trend) in 
aanvragen voor toerismegerelateerde 
financieringsmogelijkheden

Tot nu toe werden er geen oproepen tot het 
indienen van voorstellen rechtstreeks aan kmo's 
gericht

30% van de oproepen tot het indienen van 
voorstellen rechtstreeks gericht aan kmo's

Aantal organisaties die het European 
Tourism Quality Label verkrijgen

Tot nu toe heeft geen enkele organisatie het 
European Tourism Quality Label aangenomen 
(actie wordt nog uitgewerkt)

50% van de evaluatieschema's komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het 
European Tourism Quality Label

Aantal bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence en door het 
netwerk van Europese regio's voor een 
duurzaam en concurrerend Europees 
toerisme.

Aantal toegekende European Destinations of 
Excellence: in totaal 98 (gemiddeld 20 per jaar 
– in 2007: 10, in 2008: 20, in 2009: 22, in 
2010: 25, in 2011: 21)

200 en meer bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden gepromoot door 
de European Destinations of Excellence en 
door het netwerk van Europese regio's voor 
een duurzaam en concurrerend Europees 
toerisme (tot 30 per jaar).

Aantal bestemmingen die de haalbaarheid 
van de indicatoren voor duurzaam toerisme 
hebben getest: 29 in 2011 en 12 in 2012.

Or. fr
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Amendement 446
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: De aantrekkelijkheid en duurzaamheid van toeristische ondernemingen bevorderen (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Specifieke doelstelling: De aantrekkelijkheid en duurzaamheid van toeristische ondernemingen bevorderen
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn 

(resultaat) 2017
Acties om toeristische ondernemingen 
aantrekkelijker te maken
Aantal financieringsaanvragen Aantal financieringsaanvragen (voor alle 

oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: ongeveer 75 per jaar (gemiddeld voor 
2011)

Aantal financieringsaanvragen (voor alle 
oproepen tot het indienen van voorstellen) in 
totaal: meer dan 100 per jaar 

Percentage van kmo's (en trend) in 
aanvragen voor toerismegerelateerde 
financieringsmogelijkheden

Tot nu toe werden er geen oproepen tot het 
indienen van voorstellen rechtstreeks aan 
kmo's gericht

30% van de oproepen tot het indienen van 
voorstellen rechtstreeks gericht aan kmo's

Een duurzame vorm van toerisme 
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bevorderen
Aantal organisaties die het European 
Tourism Quality Label verkrijgen

Tot nu toe heeft geen enkele organisatie het 
European Tourism Quality Label 
aangenomen (actie wordt nog uitgewerkt)

50% van de evaluatieschema's komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het 
European Tourism Quality Label

Aantal bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden 
gepromoot door de European 
Destinations of Excellence

Aantal toegekende European Destinations of 
Excellence: in totaal 98 (gemiddeld 10 per 
jaar – in 2007: 10, in 2008: 20, in 2009: 22, in 
2010: 25, in 2011: 21)

200 en meer bestemmingen die de 
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam 
toerisme aannemen die worden gepromoot 
door de European Destinations of Excellence 
(tot 30 per jaar)

Or. it

Amendement 447
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Kmo's beter toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld

Door de Commissie voorgestelde tekst

Specifieke doelstelling: Kmo's beter toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat)

2017
Financiële instrumenten voor groei
Aantal bedrijven die De voorgestelde instrumenten zijn nog niet Aantal bedrijven die lening(krediet)garanties
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lening(krediet)garanties en 
leningswaarden ontvangen

geïntroduceerd en zijn niet dezelfde als de 
huidige instrumenten, waardoor gegevens van 
huidige instrumenten mogelijk niet 
vergelijkbaar zijn

(+/- 95 000) en leningswaarden 
(+/- 10,7 miljard euro) ontvangen

Aantal bedrijven gedekt door
risicokapitaal en waarde van
investeringen (waaronder 
grensoverschrijdende transacties)

Aantal bedrijven gedekt door risicokapitaal: 
(+/- 180) en waarde van investeringen (+/-220 
miljoen euro)

Amendement van het Parlement

Specifieke doelstelling: Kmo's beter toegang geven tot financiering
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (2017)
Financiële instrumenten voor groei
Aantal bedrijven die in het kader van een 
programma lening(krediet)garanties en 
leningswaarden ontvangen

Per 31 december 2011 is 10,2 miljard euro
aan leningen verstrekt aan 171 000 kmo's 
(SMEG).

Aantal bedrijven die lening(krediet) ontvangen 
met garantie (+/- 145 000) en leningswaarden 
(+/- 9,6 miljard euro) 

Aantal bedrijven die 
risicokapitaalinvesteringen ontvangen 
van het programma en algeheel 
geïnvesteerd bedrag.

Per 31 december 2011 is 1,9 miljard euro aan 
risicokapitaal verstrekt aan 194 kmo's (GIF).

Aantal bedrijven die 
risicokapitaalinvesteringen ontvangen van het 
programma en algeheel geïnvesteerd bedrag:
(+/-240) en waarde van investeringen (+/-2,0 
miljard euro)

Or. en
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Amendement 448
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Specifieke doelstelling: Kmo's beter toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld – Financiële 
instrumenten voor groei

Door de Commissie voorgestelde tekst
Specifieke doelstelling: Kmo's beter toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Financiële instrumenten voor groei
Aantal bedrijven dat 
lening(krediet)garanties en 
leningswaarden ontvangt

De voorgestelde instrumenten zijn nog niet 
geïntroduceerd en zijn niet dezelfde als de 
huidige instrumenten, waardoor gegevens van 
huidige instrumenten mogelijk niet 
vergelijkbaar zijn

Aantal bedrijven die lening(krediet)garanties 
(+/- 95 000) en leningswaarden (+/-
10,7 miljard euro) ontvangen

Aantal bedrijven gedekt door 
risicokapitaal en waarde van 
investeringen (waaronder 
grensoverschrijdende transacties)

Aantal bedrijven gedekt door risicokapitaal:
(+/- 180) en waarde van investeringen (+/-
220 miljoen euro)

Amendement van het Parlement
Specifieke doelstelling: Kmo's beter toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld
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Eredménymutató Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017

Financiële instrumenten voor groei
Aantal bedrijven dat 
lening(krediet)garanties en 
leningswaarden ontvangt

De voorgestelde instrumenten zijn nog niet 
geïntroduceerd en zijn niet dezelfde als de 
huidige instrumenten, waardoor gegevens van 
huidige instrumenten mogelijk niet 
vergelijkbaar zijn

Aantal bedrijven die lening(krediet)garanties 
(+/- 95 000) en leningswaarden (+/-
10,7 miljard euro) ontvangen

Aantal bedrijven gedekt door 
risicokapitaal en waarde van 
investeringen (waaronder 
grensoverschrijdende transacties)

Aantal bedrijven gedekt door risicokapitaal: 
(+/- 180) en waarde van investeringen (+/-220 
miljoen euro)

(nieuw) Aantal lidstaten dat deelneemt 
aan kapitaal- en kredietprogramma's

Van tenminste 20 (of eventueel 27) lidstaten 
moeten financiële instellingen deelnemen aan 
het programma

Or. hu

Motivering

Aangezien instellingen van in totaal 11 lidstaten gebruik hebben gemaakt van de garantieregeling van het CIP-EIP, moeten in het COSME-
programma speciale maatregelen worden opgenomen die ervoor zorgen dat de financiële constructies toegankelijk worden voor die instellingen van 
lidstaten die er nog geen gebruik van maken.

Amendement 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren – Enterprise Europe Network

Door de Commissie voorgestelde tekst
Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Aantal ondertekende 
partnerschapsovereenkomsten

Ondertekende partnerschapsovereenkomsten: 
1 950 (2010)

Ondertekende partnerschapsovereenkomsten: 
3 000/jaar

oename erkenning Netwerk-merk en 
merk-Cultuur (bv. merkbewustzijn bij 
kmo-doelgroep)

Toename erkenning Netwerk-merk en merk-
Cultuur: nog niet gemeten

Toename erkenning Netwerk-merk en merk-
Cultuur: 30% van bereikte kmo's

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo's die 
tevredenheid en toegevoegde waarde van 
specifieke dienstverlening melden)

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo's die 
tevredenheid en toegevoegde waarde van 
specifieke dienstverlening melden): 78%

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo's die 
tevredenheid en toegevoegde waarde van 
specifieke dienstverlening melden): >80%

Aantal kmo's die ondersteunende diensten 
ontvangen

Aantal kmo's die ondersteunende diensten 
ontvangen: 435 000 (2010)

Aantal kmo's die ondersteunende diensten 
ontvangen: 500 000/jaar

Aantal kmo's die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen

Aantal kmo's die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen: 45 000 (2010)

Aantal kmo's die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen: 60 000/jaar

Amendement van het Parlement
Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren
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Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Aantal ondertekende 
partnerschapsovereenkomsten

Ondertekende partnerschapsovereenkomsten: 
1 950 (2010)

Ondertekende partnerschapsovereenkomsten: 
3 000/jaar

Toename erkenning Netwerk-merk en 
merk-Cultuur (bv. merkbewustzijn bij 
kmo-doelgroep)

Toename erkenning Netwerk-merk en merk-
Cultuur: nog niet gemeten

Toename erkenning Netwerk-merk en merk-
Cultuur: 30% van bereikte kmo's

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo's die 
tevredenheid en toegevoegde waarde van 
specifieke dienstverlening melden)

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo's die 
tevredenheid en toegevoegde waarde van 
specifieke dienstverlening melden): 78%

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo's die 
tevredenheid en toegevoegde waarde van 
specifieke dienstverlening melden): ≥85%

Aantal kmo's die ondersteunende diensten 
ontvangen

Aantal kmo's die ondersteunende diensten 
ontvangen: 435 000 (2010)

Aantal kmo's die ondersteunende diensten 
ontvangen: 500 000/jaar

Aantal kmo's die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen

Aantal kmo's die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen: 45 000 (2010)

Aantal kmo's die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen: 60 000/jaar

Or. en

Amendement 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren – kmo bedrijfsondersteuning op markten 
buiten de EU

Door de Commissie voorgestelde tekst
Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Kmo bedrijfsondersteuning op markten 
buiten de EU
Aandeel (%) van kmo's met internationale 
activiteiten (export, import, DBI en 
andere activiteiten) buiten de EU

13% (2009) 17% (2017)

Amendement van het Parlement
Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 

2017
Kmo bedrijfsondersteuning op markten 
buiten de EU
Aandeel (%) van kmo's met internationale 
activiteiten (export, import, DBI en 
andere activiteiten) buiten de EU

13% (2009) 20% (2017)
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Or. en

Amendement 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
Bijzonderheden over de in artikel 9 bis 
bedoelde diensten van het Enterprise 
Europe Network
1. Informatie-, feedback-, 
bedrijfssamenwerkings- en 
internationaliseringsdiensten op de 
eengemaakte markt en in derde landen:
a) verspreiding van informatie over de 
werking van de interne markt voor 
goederen en diensten en de kansen die 
deze biedt, zoals informatie over het 
desbetreffend relevante EU-recht, de 
desbetreffend relevante normen en 
kansen voor overheidsopdrachten, 
alsmede over de toegang tot financiering 
en over de verduurzaming van kmo's,
b) pro-actieve bevordering van EU-
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initiatieven, -beleid en -programma's die 
relevant zijn voor kmo's in de 
respectievelijke regio's en 
informatieverstrekking aan kmo's over de 
aanvraagprocedures voor dergelijke 
programma's,
c) toepassing van instrumenten ter meting 
van de impact van de bestaande wetgeving 
op kmo's,
d) bijdragen aan de uitvoering van 
effectbeoordelingsstudies door de 
Commissie,
e) aanwending van andere gepaste 
middelen om kmo's bij het Europese 
beleidsvormingsproces te betrekken,
f) ondersteuning van kmo's bij de 
ontplooiing van grensoverschrijdende 
activiteiten en het opzetten van 
internationale netwerken,
g) ondersteuning van kmo's bij het vinden 
van adequate partners uit de particuliere 
of openbare sector met daartoe geëigende 
middelen,
2. Diensten voor innovatie en voor de 
overdracht van technologie en kennis:
a) verspreiding van informatie en 
bevordering van het bewustzijn over 
innovatiegerelateerd beleid, wetgeving en 
ondersteunende programma's,
b) bijdragen aan de verspreiding en 
benutting van onderzoeksresultaten,
c) levering van bemiddelingsdiensten voor 
technologie- en kennisoverdracht en het 
smeden van partnerschappen tussen 
allerhande innoverende bedrijven,
d) bevordering van de innovatiecapaciteit 
van bedrijven, met name die van kmo's,
e) vergemakkelijken van de aansluiting bij 
andere innovatiediensten, met inbegrip 
van diensten in verband met intellectuele 
eigendom
3. Diensten ter bevordering van de 
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deelname van kmo's aan Horizon
a) bewustmaking van kmo's van 
Horizon 2020,
b) ondersteuning van kmo's bij het 
vaststellen van hun behoeften inzake 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
en bij het vinden van adequate partners,
c) ondersteuning van kmo's bij het 
opstellen en coördineren van 
projectvoorstellen voor deelname aan 
Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Aanvulling op amendement 77 (ontwerpverslag) in punt 1 onder b): "in de respectievelijke 
regio's"

Amendement 452
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Amendement 453
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijlage wordt geschrapt.

Or. sl
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Amendement 454
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sectie schrappen

Or. en

Amendement 455
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leninggarantiefaciliteit (LGF) moet 
worden uitgevoerd als onderdeel van een 
enkel EU-schuldinstrument voor de van de 
groei van EU-ondernemingen en RDI,
onder gebruikmaking van hetzelfde 
uitvoeringsmechanisme als het 
vraaggestuurde kmo-onderdeel van de 
schuldfaciliteit in het kader van 
Horizon 2020 (RSI II) in overeenstemming 
met de onderstaande voorwaarden.

3. De leninggarantiefaciliteit (LGF) moet 
worden uitgevoerd als onderdeel van een 
enkel EU-schuldinstrument voor de van de 
groei van EU-ondernemingen en RDI, 
onder gebruikmaking van hetzelfde 
uitvoeringsmechanisme als het 
vraaggestuurde kmo-onderdeel van de 
schuldfaciliteit in het kader van 
Horizon 2020 (RSI II) in overeenstemming 
met de onderstaande voorwaarden. Dit 
instrument is van toepassing op alle 
levensfasen van een onderneming: de 
oprichting, de ontwikkeling of de 
overdracht, ongeacht haar activiteiten of 
marktaandeel. Dit instrument heeft 
betrekking op alle soorten investeringen, 
dus ook immateriële.

Or. es

Amendement 456
Andrzej Grzyb
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Equity Facility for Growth (EFG) Schrappen
1. De EFG moet gericht zijn op fondsen 
die durfkapitaal en 
mezzaninefinanciering bieden, zoals 
achtergestelde leningen en 
participatieleningen, voor ondernemingen 
in de expansie- en groeifase, met name 
voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend werken, terwijl het 
mogelijk moet zijn te investeren in 
ondernemingen in de beginfase in 
samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI in het 
kader van Horizon 2020. In het laatste 
geval mag de investering uit het EFG 20% 
van de totale EU-investering niet 
overschrijden, behalve bij 
meerfasefondsen, waar financiering uit 
het EFG en de eigenvermogensfaciliteit 
voor RDI verhoudingsgewijs zal worden 
verstrekt, op basis van het 
investeringsbeleid van de fondsen. Het 
EFG moet buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de 
ontmanteling van een verworven 
onderneming vermijden. Commissie kan 
beslissen de drempel van 20% te wijzigen 
in het licht van veranderende 
marktomstandigheden.
2. Ondersteuning moet gebeuren in de 
vorm van een van de volgende 
investeringen:
a) rechtstreeks door het Europees 
Investeringsfonds (EIF) of andere met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
belaste organisaties; of
b) door paraplufondsen of 
investeringsmechanismen die 
grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door ander 
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organisaties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
samen met privé-investeerders en/of 
nationale financiële 
overheidsinstellingen.

Or. en

Amendement 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EFG moet gericht zijn op fondsen die 
durfkapitaal en mezzaninefinanciering 
bieden, zoals achtergestelde leningen en 
participatieleningen, voor ondernemingen 
in de expansie- en groeifase, met name 
voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend werken, terwijl het 
mogelijk moet zijn te investeren in 
ondernemingen in de beginfase in 
samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI in het 
kader van Horizon 2020. In het laatste 
geval mag de investering uit het EFG 20% 
van de totale EU-investering niet 
overschrijden, behalve bij 
meerfasefondsen, waar financiering uit 
het EFG en de eigenvermogensfaciliteit 
voor RDI verhoudingsgewijs zal worden
verstrekt, op basis van het 
investeringsbeleid van de fondsen. Het 
EFG moet buy-outkapitaal of 
vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de 
ontmanteling van een verworven 
onderneming vermijden. De Commissie 
kan beslissen de drempel van 20% te 
wijzigen in het licht van veranderende 
marktomstandigheden.

1. De EFG moet gericht zijn op fondsen die 
durfkapitaal en mezzaninefinanciering 
bieden, zoals achtergestelde leningen en 
participatieleningen, voor ondernemingen 
in de expansie- en groeifase, met name 
voor ondernemingen die 
grensoverschrijdend werken, terwijl het 
mogelijk moet zijn te investeren in 
ondernemingen in de beginfase in 
samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI in het 
kader van Horizon 2020. Het EFG moet 
buy-outkapitaal of vervangingskapitaal dat 
bedoeld is voor de ontmanteling van een 
verworven onderneming vermijden.

Or. en
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Motivering

De drempel van 20 procent maakt het geheel minder flexibel en vormt een belemmering voor 
de doelstelling om de eigenvermogensfaciliteiten van COSME en Horizon 2020 in te zetten als 
één enkel instrument.

Amendement 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 2 – punt 2 b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door paraplufondsen of 
investeringsmechanismen die 
grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door ander 
organisaties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
samen met privé-investeerders en/of 
nationale financiële overheidsinstellingen.

b) door paraplufondsen of 
investeringsmechanismen die 
grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door andere 
organisaties (waaronder managers uit de 
privésector en nationale operatoren) die 
belast zijn met de tenuitvoerlegging 
namens de Commissie samen met 
investeerders uit de particuliere sector 
en/of nationale financiële 
overheidsinstellingen.

Or. en

Motivering

De verordening moet goed duidelijk maken dat managers uit de privésector en nationale 
operatoren belast kunnen worden met de tenuitvoerlegging en dat hun rol niet beperkt blijft 
tot de inbreng van medefinanciering.

Amendement 459
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 2 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door paraplufondsen of 
investeringsmechanismen die 

(b) door paraplufondsen of 
investeringsmechanismen die 
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grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door ander 
organisaties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
samen met privé-investeerders en/of
nationale financiële overheidsinstellingen.

grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door ander 
organisaties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
samen met privé-investeerders, nationale 
financiële overheidsinstellingen en op 
regionaal en lokaal niveau actieve 
risicokapitaalinvesteerders.

Or. it

Motivering

Vanwege hun kleinschaligheid hebben kmo's in de opstartfase lokale 
investeringsmogelijkheden nodig, mede om te voorkomen dat zij als gevolg van informatie-
asymmetrieën falen op de markt.

Amendement 460
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leninggarantiefaciliteit (LGF) Schrappen
1. De LGF moet rechtstreeks worden 
beheerd door het EIF of andere met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
belaste organisaties. De faciliteit biedt:
• tegengaranties en andere 
risicodelingsregelingen voor 
garantiestelsels;
• directe garanties en andere 
risicodelingsregelingen voor andere 
financiële intermediairs die voldoen aan 
de criteria om in aanmerking te komen.
2. De LGF bestaat uit de volgende twee 
acties:
• de eerste actie, schuldfinanciering via 
leningen waaronder achtergestelde en 
participatieleningen, of leasing, moet de 
specifieke moeilijkheden verminderen 
waarmee kmo's worden geconfronteerd 
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om toegang te krijgen tot financiering, 
ofwel ten gevolge van het veronderstelde 
hoge risico of van onvoldoende 
beschikbaar onderpand;
• de tweede actie, de effectisering van 
kmo-schuldfinancieringsportefeuilles, 
moet de bijkomende schuldfinanciering 
voor kmo's mobiliseren door middel van 
geschikte risicodelingsregelingen met de 
beoogde instellingen. Ondersteuning voor 
deze transacties moet gebeuren onder 
voorwaarde dat de broninstellingen een 
aanzienlijk deel van de resulterende 
liquiditeiten of het gemobiliseerde 
kapitaal moeten gebruiken voor nieuwe 
leningen aan kleine en middelgrote 
ondernemingen binnen een redelijke 
tijdspanne. Het bedrag van deze nieuwe 
schuldfinanciering moet worden berekend 
in verhouding tot het bedrag van het 
gegarandeerde portefeuillerisico en moet 
individueel, samen met de tijdspanne, 
overeengekomen worden met de 
verstrekkende instelling.
3. c) De LGF dekt, behalve voor leningen 
in de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
tot een bedrag van maximaal 
150 000 euro met een minimumlooptijd 
van 12 maanden. De LGF wordt zodanig 
opgezet dat kan worden gerapporteerd 
over de innovatieve ondersteunde kmo's, 
zowel wat het aantal als de omvang van de 
leningen betreft.

Or. en

Amendement 461
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – afdeling 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De LGF moet, behalve voor leningen in 3. De LGF moet, behalve voor leningen in 
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de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
dekken tot maximaal 150 000 euro en met 
een minimumlooptijd van 12 maanden. De 
LGF moet zodanig zijn opgezet dat kan 
worden gerapporteerd over de innovatieve 
ondersteunde kmo's, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.

de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
dekken met een minimumlooptijd van 
12 maanden.

In elke uitvoeringsovereenkomst met een 
financiële tussenpersoon wordt het 
maximaal bedrag van een lening vermeld 
dat in aanmerking komt voor de LGF. Het 
bedrag dat aldus wordt vastgelegd, houdt 
rekening met de vooropgestelde 
doelstellingen, de kenmerken van de 
ondernemingen en het soort actie waarop 
de genoemde overeenkomst betrekking 
heeft. Het bedraagt maximaal 
300 000 euro.
De LGF moet zodanig zijn opgezet dat kan 
worden gerapporteerd op basis van de
verschillende soorten ondernemingen die 
in Aanbeveling 2003/361/EG betreffende 
de definitie van kmo's worden 
geïdentificeerd, zowel wat het aantal als de 
omvang van de leningen betreft.

Or. fr

Motivering

De grens van 150 000 euro benadeelt de kleine ondernemingen. Dit bedrag sluit 
ondersteuning uit van acties die momenteel steun genieten in het kader van de mkb-
garantiefaciliteit. Het ontzegt deze ondernemingen andere financieringsmogelijkheden, want 
door hun specifieke eigenschappen komen zij niet in aanmerking voor de EFG 
(durfkapitaalfaciliteit) of voor de instrumenten van Horizon 2020, die zich op andere 
doelstellingen en ondernemingen richten. Bovendien zijn ook de financiële instrumenten van 
het EFRO niet voor hen bestemd.

Amendement 462
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 3 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De LGF dekt, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen tot 
een bedrag van maximaal 150 000 euro 
met een minimumlooptijd van 12 maanden. 
De LGF wordt zodanig opgezet dat kan 
worden gerapporteerd over de innovatieve 
ondersteunde kmo's, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.

3. De LGF dekt, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen tot 
een bedrag van maximaal 150 000 euro 
met een minimumlooptijd van 12 maanden. 
De LGF dekt tevens leningen boven de 
150 000 euro indien kmo's die wel 
voldoen aan de criteria om in aanmerking 
te komen in het kader van COSME, niet 
voldoen aan de criteria van het kmo-
onderdeel van de schuldfaciliteit voor 
Horizon 2020; dergelijke leningen hebben 
een looptijd van ten minste één jaar. Het 
is de verantwoordelijkheid van de 
financiële tussenpersonen om aan te 
tonen of een kleine of middelgrote 
onderneming al dan niet voldoet aan 
genoemde criteria van het kmo-onderdeel 
van de schuldfaciliteit voor Horizon 2020. 
Het staat de Commissie vrij om voor 
bijvoorbeeld gevallen waarbij de LGF 
leningen dekt van meer dan 150 000 euro, 
aanbevelingen uit te brengen.

Or. en

Amendement 463
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De LGF moet, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
dekken tot maximaal 150 000 euro en met 
een minimumlooptijd van 12 maanden. De 
LGF moet zodanig zijn opgezet dat kan 
worden gerapporteerd over de innovatieve 
ondersteunde kmo's, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.

3. De LGF moet, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
dekken tot maximaal 500 000 euro en met 
een minimumlooptijd van 12 maanden. De 
LGF moet zodanig zijn opgezet dat kan 
worden gerapporteerd over de innovatieve 
ondersteunde kmo's, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.

Or. it
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Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt als criterium voor het in aanmerking komen voor 
COSME-garanties een lening van maximaal 150 000 vastgesteld. Alle transacties boven deze 
drempel dienen te vallen onder het Horizon 2020-programma. Deze drempel is te laag voor 
opstartfinancieringen en bedrijfsoverdrachten. De financiële behoefte ligt in dit soort 
gevallen al snel boven dit bedrag. Niet alle kmo's met een financieringsbehoefte van meer dan 
150 000 euro zijn echter innovatieve ondernemingen en zouden derhalve uitgesloten zijn van 
financiële steun door de EU, ook al zouden hun investeringsplannen voordelen kunnen 
opleveren. Een drempel van 500 000 euro zou het mogelijk maken hogere investeringsniveaus 
te bereiken en zou beter toegesneden zij op opstartfinanciering of bedrijfsoverdracht.

Amendement 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – sectie 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De LGF dekt, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen tot 
een bedrag van maximaal 150 000 euro 
met een minimumlooptijd van 12 maanden. 
De LGF wordt zodanig opgezet dat kan 
worden gerapporteerd over de innovatieve 
ondersteunde kmo's, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.

3. De LGF dekt, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen tot 
een bedrag van maximaal 1 000 000 euro 
met een minimumlooptijd van 12 maanden. 
De LGF wordt zodanig opgezet dat kan 
worden gerapporteerd over de innovatieve 
ondersteunde kmo's, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.

Or. en


