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Amendement 1
Paul Rübig, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf - 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat alle voorgestelde
maatregelen ter bevordering van het 
ondernemerschap op nationaal en 
Europees niveau op alle 
ondernemingsvormen van toepassing 
moeten zijn, onder meer op freelance-, 
coöperatieve, ambachtelijke en sociale 
ondernemingen.  

Or. de

Amendement 2
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat economische en voor 
het ondernemerschap noodzakelijke 
bekwaamheden en vaardigheden essentiële 
capaciteiten vormen op het gebied van een 
leven lang leren, en dat er gezien de 
geringe economische groei en de hoge 
werkloosheidscijfers, vooral onder jonge 
mensen, behoefte is aan krachtige 
maatregelen op de korte en middellange 
termijn om het ondernemerschap te 
ondersteunen;

1. herinnert eraan dat economische en voor 
het ondernemerschap noodzakelijke 
bekwaamheden en vaardigheden essentiële 
capaciteiten vormen op het gebied van een 
leven lang leren, en dat er gezien de 
geringe economische groei en de hoge 
werkloosheidscijfers, vooral onder jonge 
mensen, behoefte is aan krachtige 
maatregelen op de korte en middellange 
termijn om het ondernemerschap te 
ondersteunen en mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 3
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de bevoegdheid voor 
economische en op ondernemerschap 
gerichte opleidingen bij de lidstaten ligt; is 
van mening dat initiatieven van de EU de
lidstaten bij het uitoefenen van deze 
bevoegdheden op zinvolle wijze zouden 
kunnen en moeten ondersteunen;

2. erkent dat de bevoegdheid voor 
economische en op ondernemerschap 
gerichte opleidingen bij de lidstaten ligt; is 
van mening dat opleidingsprogramma's 
vaak doelgerichter en kosteneffectiever 
zijn wanneer ze lokaal of nationaal zijn 
opgezet om te voorzien in de rechtstreekse 
lokale behoeften;

Or. en

Amendement 4
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de bevoegdheid voor 
economische en op ondernemerschap 
gerichte opleidingen bij de lidstaten ligt; is 
van mening dat initiatieven van de EU de 
lidstaten bij het uitoefenen van deze 
bevoegdheden op zinvolle wijze zouden 
kunnen en moeten ondersteunen;

2. erkent dat de bevoegdheid voor 
economische en op ondernemerschap 
gerichte opleidingen bij de lidstaten ligt; is 
van mening dat initiatieven van de EU de 
acties van de lidstaten op dit gebied op 
zinvolle wijze zouden kunnen en moeten 
aanvullen, met name door middel van 
samenwerking en de uitwisseling van 
beste praktijken;

Or. en

Amendement 5
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de bevoegdheid voor 
economische en op ondernemerschap 
gerichte opleidingen bij de lidstaten ligt; is 
van mening dat initiatieven van de EU de 
lidstaten bij het uitoefenen van deze 
bevoegdheden op zinvolle wijze zouden 
kunnen en moeten ondersteunen;

2. erkent dat de bevoegdheid voor 
economische, maatschappelijke, 
beroepsgerichte en op ondernemerschap 
gerichte opleidingen bij de lidstaten ligt; is 
van mening dat initiatieven van de EU de 
lidstaten bij het uitoefenen van deze 
bevoegdheden op zinvolle wijze zouden 
kunnen en moeten ondersteunen;

Or. es

Amendement 6
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt de noodzaak stimulansen 
te geven aan werkgevers die laag- of 
ongeschoolde mensen (met inbegrip van 
Roma) een opleiding bieden en 
mogelijkheden om direct op de werkplek 
praktijkervaring op te doen;

Or. en

Amendement 7
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen 
moeten ontwikkelen om het 

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen in het huidige 
onzekere economisch klimaat; is van 
oordeel dat de EU en de lidstaten hun 
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ondernemerschap als alternatief voor 
loondienst weer aantrekkelijker te maken;

gecoördineerde inspanningen moeten 
opvoeren om het ondernemersklimaat in 
Europa te verbeteren en om de 
mogelijkheid te onderzoeken om concrete 
doelstellingen te ontwikkelen om het 
ondernemerschap als alternatief voor 
loondienst weer aantrekkelijker te maken;

Or. en

Amendement 8
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen
moeten ontwikkelen om het 
ondernemerschap als alternatief voor 
loondienst weer aantrekkelijker te maken;

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete maatregelen
moeten treffen om het ondernemerschap 
als alternatief voor loondienst weer 
aantrekkelijker te maken;

Or. en

Amendement 9
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen 
moeten ontwikkelen om het 
ondernemerschap als alternatief voor 

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen 
moeten ontwikkelen om het 
ondernemerschap weer aantrekkelijker te 
maken, met name in gebieden en sectoren 
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loondienst weer aantrekkelijker te maken; waarvan de ontwikkeling strategisch zou 
kunnen zijn voor de Europese 
samenlevingen en economieën; is van 
mening dat hiertoe een sterke connectie 
moet worden gelegd tussen de initiatieven 
ter bevordering van het ondernemerschap 
en de mededeling over het industriebeleid 
die de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie heeft gepubliceerd;

Or. en

Amendement 10
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen 
moeten ontwikkelen om het 
ondernemerschap als alternatief voor 
loondienst weer aantrekkelijker te maken;

3. is verontrust over het feit dat steeds 
minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen 
moeten ontwikkelen om het 
ondernemerschap als alternatief voor 
loondienst weer aantrekkelijker te maken;
wijst in dit verband in het bijzonder op de 
mogelijkheden voor ondernemerschap 
van deskundige beroepsbeoefenaren, die 
reeds over een grote hoeveelheid kennis 
en ervaring beschikken;

Or. de

Amendement 11
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verontrust over het feit dat steeds 3. is verontrust over het feit dat steeds 
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minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen 
moeten ontwikkelen om het 
ondernemerschap als alternatief voor 
loondienst weer aantrekkelijker te maken;

minder EU-burgers overwegen voor 
zichzelf te beginnen; is van oordeel dat de 
EU en de lidstaten concrete doelstellingen 
moeten ontwikkelen om het 
ondernemerschap als alternatief voor 
loondienst weer aantrekkelijker te maken; 
is van oordeel dat het cruciaal is dat er 
meer en betere informatie over het starten 
van een eigen bedrijf komt; verzoekt de 
lidstaten stabiele en heldere regelgeving 
ten gunste van zelfstandig 
ondernemerschap te bevorderen

Or. fr

Amendement 12
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de door de
Commissie voorgestelde maatregelen en 
initiatieven ten behoeve van de opleiding 
van ondernemers en roept de lidstaten op 
deze met spoed om te zetten;

4. neemt nota van de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten;

Or. es

Amendement 13
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten;

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten; is verheugd met 
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het belang dat in het actieplan wordt 
gehecht aan onderwijs en opleiding voor 
ondernemers, waarin de lidstaten met 
name wordt verzocht de 
ondernemingsgeest in de onderwijs- en 
opleidingsprogramma's neer te zetten als 
een essentiële capaciteit;

Or. fr

Amendement 14
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten;

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten; benadrukt dat de 
Commissie de opleiding van ondernemers 
verder moet bevorderen en op alle 
leeftijden moet richten, te beginnen bij 
kinderen, teneinde een 
ondernemingscultuur te bevorderen;

Or. en

Amendement 15
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten; wijst met klem op 
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met spoed om te zetten; het EU-initiatief "Nieuwe vaardigheden 
voor nieuwe banen" en op de meerwaarde 
hiervan voor het verwerven van 
bekwaamheden en vaardigheden die voor 
het ondernemerschap nodig zijn;

Or. de

Amendement 16
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten;

4. is ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde maatregelen en initiatieven 
ten behoeve van de opleiding van 
ondernemers en roept de lidstaten op deze 
met spoed om te zetten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 17
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vindt dat er initiatieven moeten 
worden ontplooid om strenge criteria op 
het gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen op te nemen in 
ondernemerschapsonderwijs om 
potentiële nieuwe ondernemers de 
vaardigheden bij te brengen om hun 
bedrijf te leiden op een manier die de 
positieve bijdrage ervan aan de 



AM\939607NL.doc 11/56 PE513.283v01-00

NL

maatschappij vergroot en tegelijkertijd de 
negatieve gevolgen voor de bevolking en 
het milieu minimaliseert;

Or. en

Amendement 18
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verwacht dat de Europese en 
nationale maatregelen en acties ter 
bevordering van het ondernemerschap 
betrekking hebben op alle 
ondernemingstypen: coöperaties, 
ambachtelijke ondernemingen, vrije 
beroepen en sociale ondernemingen;

Or. en

Amendement 19
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beschouwt het netwerk van de mkb-
gezanten als centraal forum voor de 
uitwisseling van optimale methodes en de 
beoordeling van vooruitgang bij de 
omzetting;

5. beschouwt het netwerk van de kmo-
gezanten als potentieel centraal forum voor 
de uitwisseling van optimale methodes en 
de beoordeling van vooruitgang bij de 
omzetting;

Or. en
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Amendement 20
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en 
nauwelijks een meeneemeffect hebben;

6. neemt nota van de geplande invoering 
van de jongerengarantie; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, maar is van mening dat de 
daarvoor voorziene financiële middelen 
niet toereikend zijn; benadrukt dat er in 
die context dringend een beleid voor 
jeugdwerkgelegenheid moet worden 
uitgewerkt waardoor aan jonge 
ondernemers die initiatieven ontwikkelen 
in opkomende sectoren gemakkelijker 
krediet wordt verstrekt voor elke 
gecreëerde arbeidsplaats;

Or. es

Amendement 21
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben;

6. is groot voorstander van de geplande 
invoering van de jongerengarantie en de 
bereidheid om hiervoor voldoende 
financiële middelen uit te trekken als een 
eerste instrument om de effecten van de 
massale jeugdwerkloosheid, met name in 
landen die ernstig zijn getroffen door de 
crisis, te beperken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
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ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben;

Or. en

Amendement 22
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben;

6. is ingenomen met de ambities van de 
jongerengarantie en de bereidheid van de 
lidstaten om financiële middelen uit te 
trekken om de jeugdwerkloosheid aan te 
pakken; onderstreept de betekenis van de 
geplande maatregelen voor de bevordering 
van het ondernemerschap en de opleiding 
van ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben;

Or. en

Amendement 23
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
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een meeneemeffect hebben; een meeneemeffect hebben; stelt voor dat 
de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen;

Or. de

Amendement 24
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben;

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; benadrukt dat het 
niveau van de financiering niet mag 
worden verlaagd gedurende de 
onderhandelingen over het MFK; 
onderstreept de betekenis van de geplande 
maatregelen voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben;

Or. en

Amendement 25
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 

6. is ingenomen met de geplande invoering 
van de jongerengarantie en de bereidheid 
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om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben;

om hiervoor voldoende financiële 
middelen uit te trekken; onderstreept de 
betekenis van de geplande maatregelen 
voor de bevordering van het 
ondernemerschap en de opleiding van 
ondernemers, daar zij op duurzame 
werkgelegenheid gericht zijn en nauwelijks 
een meeneemeffect hebben; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
maatregelen te overwegen die gericht zijn 
op belastingvermindering voor kleine en 
middelgrote ondernemingen die jongeren 
in dienst nemen;

Or. it

Amendement 26
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de via 
intermediaire organisaties uitgevoerde 
maatregelen ter begeleiding, advisering en 
ondersteuning van ondernemingen, en in 
het bijzonder van zeer kleine 
ondernemingen, te versterken en 
programma's op te stellen om oudere 
ondernemers die de rol van mentor of 
begeleider op zich willen nemen, ertoe 
aan te moedigen jonge ondernemers die 
pas een bedrijf hebben opgestart of een 
bedrijf in moeilijkheden hebben 
overgenomen, op de goede weg te helpen 
en te begeleiden door hun knowhow en 
ervaring ter beschikking te stellen;

Or. it
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Amendement 27
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie om de 
oprichting van clusters, bedrijfsnetwerken 
en ondernemingsverenigingen te 
bevorderen die concurrentievoordelen 
helpen ontwikkelen, het mogelijk maken 
profijt te trekken van een 
gemeenschappelijk beheer van personele 
middelen en leiden tot een toename van 
het concurrentievermogen;

Or. it

Amendement 28
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. wijst erop dat kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
gebruikmaken van de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) twee 
tot drie keer sneller groeien; vraagt 
daarom de Commissie maatregelen te 
bevorderen die de ondernemers in staat 
stellen alle door de digitale interne markt 
geboden kansen te benutten;

Or. it

Amendement 29
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het Erasmus-programma voor jonge 
ondernemers nog verder te ontwikkelen en 
het aantal nationale contactpunten waar 
nodig uit te breiden; stelt voor om vaker 
gebruik te maken van de structuren van de 
Enterprise Europe Networks; acht een 
streefdoel van 10 000 uitwisselingen per 
jaar noodzakelijk;

7. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het Erasmus-programma voor jonge 
ondernemers nog verder te ontwikkelen en 
het aantal nationale contactpunten waar 
nodig uit te breiden; stelt voor om vaker 
gebruik te maken van de structuren van de 
Enterprise Europe Networks; acht een 
ambitieus en realistisch streefdoel voor 
het aantal uitwisselingen per jaar 
noodzakelijk;

Or. en

Amendement 30
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het Erasmus-programma voor jonge 
ondernemers nog verder te ontwikkelen en 
het aantal nationale contactpunten waar 
nodig uit te breiden; stelt voor om vaker 
gebruik te maken van de structuren van de 
Enterprise Europe Networks; acht een 
streefdoel van 10 000 uitwisselingen per 
jaar noodzakelijk;

7. roept de Commissie en de lidstaten op 
om het Erasmus-programma voor jonge 
ondernemers nog verder te ontwikkelen en 
het aantal nationale contactpunten waar 
nodig uit te breiden; stelt voor om vaker 
gebruik te maken van de structuren van de 
Enterprise Europe Networks; acht een 
streefdoel van 10 000 uitwisselingen per 
jaar, met een groei van minimaal 10% per 
jaar totdat dat streefdoel is bereikt,
noodzakelijk;

Or. en

Amendement 31
Paul Rübig
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. ziet veel mogelijkheden in de 
uitbreiding van het Leonardo-
uitwisselingsprogramma voor leerlingen 
en benadrukt dat zogenaamde 
"intermediary organisations" het mkb bij 
de organisatie hiervan (bv. zoeken naar 
geschikte partners in het buitenland en 
onderdak etc.) moeten ondersteunen; wijst 
nadrukkelijk op de mogelijkheden voor 
het ondernemerschap van afgestudeerden 
van een duale opleiding (leerlingstelsel);

Or. de

Amendement 32
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen;

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen;

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen, zo lang deze inderdaad voor 
kortetermijnmaatregelen worden gebruikt 
en niet om de verdere verplaatsing van 
ondernemingen te rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 34
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen;

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen; wijst bovendien op de 
noodzaak de toegang tot krediet voor 
ondernemingen te verbeteren;

Or. it

Amendement 35
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
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advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen;

advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds en het Europees 
Sociaal Fonds moeten kunnen aanvragen;

Or. en

Amendement 36
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf, ook middelen uit het 
globaliseringsfonds moeten kunnen 
aanvragen;

8. stelt voor dat de lidstaten voor 
kortetermijnmaatregelen, zoals steun en 
advies bij het oprichten van een eigen 
bedrijf en bedrijfsoverdrachten, ook 
middelen uit het globaliseringsfonds 
moeten kunnen aanvragen;

Or. en

Amendement 37
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor de bestaande en toekomstige 
instrumenten ter bevordering van het 
ondernemerschap in sterkere mate 
onderling te koppelen, bijvoorbeeld het 
Europees Sociaal Fonds, het 
globaliseringsfonds, de jongerengarantie 
en Erasmus voor jonge ondernemers,
teneinde op nationaal en lokaal niveau 
stimulansen en synergie te creëren;

9. stelt voor de bestaande en toekomstige 
instrumenten ter bevordering van het 
ondernemerschap in sterkere mate 
onderling te koppelen teneinde op 
nationaal en lokaal niveau stimulansen en 
synergie te creëren;

Or. en
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Amendement 38
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor de bestaande en toekomstige 
instrumenten ter bevordering van het 
ondernemerschap in sterkere mate 
onderling te koppelen, bijvoorbeeld het 
Europees Sociaal Fonds, het 
globaliseringsfonds, de jongerengarantie en 
Erasmus voor jonge ondernemers, teneinde 
op nationaal en lokaal niveau stimulansen 
en synergie te creëren;

9. stelt voor de bestaande en toekomstige 
instrumenten ter bevordering van het 
ondernemerschap in sterke mate te
coördineren, bijvoorbeeld het Europees 
Sociaal Fonds, het globaliseringsfonds, de 
jongerengarantie en Erasmus voor jonge 
ondernemers, teneinde op nationaal en 
regionaal niveau synergie te creëren;

Or. en

Amendement 39
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor de bestaande en toekomstige 
instrumenten ter bevordering van het 
ondernemerschap in sterkere mate 
onderling te koppelen, bijvoorbeeld het 
Europees Sociaal Fonds, het 
globaliseringsfonds, de jongerengarantie en 
Erasmus voor jonge ondernemers, teneinde 
op nationaal en lokaal niveau stimulansen 
en synergie te creëren;

9. stelt voor de bestaande en toekomstige 
instrumenten ter bevordering van het 
ondernemerschap in sterkere mate 
onderling te koppelen, bijvoorbeeld het 
Europees Sociaal Fonds, het 
globaliseringsfonds, de jongerengarantie en 
Erasmus voor jonge ondernemers, teneinde 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
stimulansen en synergie te creëren;

Or. en

Amendement 40
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – letter -a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- a. opneming van 
ondernemerschapsonderwijs in de 
nationale schoolprogramma's, in het 
bijzonder praktijkgerichte elementen, 
zoals bedrijfsprojecten op school en 
verplichte stages voor het eind van de 
middelbare school,

Or. en

Amendement 41
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b. aantal personen dat deelneemt aan 
maatregelen ten behoeve van ondernemers
in het kader van de jongerengarantie,

b. aantal personen dat deelneemt aan 
mobiliteitsprogramma's voor nieuwe 
ondernemers, met name jongeren,

Or. en

Amendement 42
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c. aantal personen dat van plan is een eigen 
bedrijf op te richten;

c. aantal personen dat na deelname aan 
deze initiatieven een eigen bedrijf wil 
oprichten;

Or. en
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Amendement 43
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
onderwijsprogramma (lager en 
middelbaar onderwijs, beroeps- en 
universitaire opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; onderstreept de betekenis 
van praktijkgerichte en interactieve 
elementen in de economische en op 
ondernemerschap gerichte opleiding;

11. moedigt de lidstaten aan nationale, 
regionale en lokale strategieën voor 
opleiding van ondernemers te bevorderen; 
onderstreept de betekenis van 
praktijkgerichte en interactieve elementen 
in de economische en op ondernemerschap 
gerichte opleiding;

Or. en

Amendement 44
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; onderstreept de betekenis van 
praktijkgerichte en interactieve elementen 
in de economische en op ondernemerschap 
gerichte opleiding;

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; verwacht dat deze 
strategieën sterk gericht zijn op de sociale 
en ecologische gevolgen van het 
ondernemerschap in lokale 
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gemeenschappen; onderstreept de 
betekenis van praktijkgerichte en 
interactieve elementen in de economische 
en op ondernemerschap gerichte opleiding;

Or. en

Amendement 45
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; onderstreept de betekenis van 
praktijkgerichte en interactieve elementen 
in de economische en op ondernemerschap 
gerichte opleiding;

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; verwacht dat deze 
strategieën betrekking hebben op alle 
ondernemingsvormen; onderstreept de 
betekenis van praktijkgerichte en 
interactieve elementen in de economische 
en op ondernemerschap gerichte opleiding;

Or. en

Amendement 46
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
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onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; onderstreept de betekenis van 
praktijkgerichte en interactieve elementen 
in de economische en op ondernemerschap 
gerichte opleiding;

onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; onderstreept de betekenis van 
praktijkgerichte en interactieve elementen 
in de economische en op ondernemerschap 
gerichte opleiding en de noodzaak ervan 
om een ondernemingscultuur te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 47
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; onderstreept de betekenis van 
praktijkgerichte en interactieve elementen 
in de economische en op ondernemerschap 
gerichte opleiding;

11. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
ertoe te verplichten om tot 2015 nationale 
strategieën vast te stellen waarmee 
opleiding voor ondernemers in het 
onderwijsprogramma (lager en middelbaar 
onderwijs, beroeps- en universitaire 
opleidingen alsmede 
volwassenenonderwijs) wordt 
geïntegreerd; onderstreept de betekenis van 
praktijkgerichte en interactieve elementen 
in de economische, maatschappelijke, 
beroepsgerichte en op ondernemerschap 
gerichte opleiding;

Or. es

Amendement 48
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. it

Amendement 49
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat 
beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) de 
vaardigheden, kennis en competenties kan 
bijbrengen die nodig zijn op de 
arbeidsmarkt, met name ten aanzien van 
werklozen en gepersonaliseerd advies bij 
het zoeken naar een baan; roept de 
Commissie en de lidstaten op het 
aanbieden van BOO in Europa te 
versterken ter bevordering van de 
transparantie, erkenning en kwaliteit van 
competenties en kwalificaties en ter 
vergemakkelijking van de mobiliteit van 
lerenden en werknemers;

Or. en
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Amendement 50
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat voor het effectief 
leiden van een bedrijf kennis over het 
functioneren van de markt, de economie 
en financieringsstelsels onontbeerlijk is 
en dat dit daarom ook als onderdeel in het 
nationale basisonderwijs en de EU-
onderwijsprogramma’s moet worden 
opgenomen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onverwijld financieel onderwijs 
in hun onderwijsprogramma's op te 
nemen;

Or. de

Amendement 51
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het belang van 
opleidingsplaatsen voor jongeren in 
economische sectoren met goede 
vooruitzichten, die een waardevolle stap 
vormen in de overgang van het onderwijs 
naar het beroepsleven;

Or. en

Amendement 52
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie de 
overdracht van bedrijven aan werknemers 
aan te moedigen en financiële stelsels in 
te voeren die erop zijn gericht werknemers 
te helpen investeren in bedrijven in crisis 
of zonder opvolgers, alsmede 
voorkeursrechten te verlenen aan 
werknemers teneinde de beste 
voorwaarden te scheppen voor een 
openbaar overnamebod op een bedrijf dat 
met sluiting wordt bedreigd;

Or. it

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. raadt aan, bij het Europees instituut 
voor innovatie en technologie tot 2018 een 
eigen kennis- en innovatiegemeenschap 
(KIC) "ondernemingscultuur en opleiding 
van ondernemers" in te richten, om
innoverende concepten voor de op 
ondernemerschap gerichte opleiding van 
jongs af aan te ontwikkelen, evenals 
stimulansen voor ondernemingen om zich 
op dit terrein in grotere mate in te zetten;

12. wijst op de belangrijke rol die het 
Europees instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) speelt in het bevorderen 
van een ondernemingscultuur aan de 
hand van onderwijs, opleiding en 
praktijk; merkt op dat alle kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIC's) van het
EIT het ondernemerschap op hun 
afzonderlijke terreinen actief moeten 
bevorderen door programma's te 
ontwikkelen waarin excellente 
wetenschap en innovatie worden 
gecombineerd met 
ondernemersvaardigheden en -
ervaringen, om de ondernemers van 
morgen klaar te stomen en bestaande 
ondernemingen de innovatieve en 
ondernemende mentaliteit bij te brengen 
die nodig is om welvaart en 
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werkgelegenheid te creëren in de EU;

Or. en

Amendement 54
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. raadt aan, bij het Europees instituut 
voor innovatie en technologie tot 2018 een 
eigen kennis- en innovatiegemeenschap 
(KIC) "ondernemingscultuur en opleiding 
van ondernemers" in te richten, om 
innoverende concepten voor de op 
ondernemerschap gerichte opleiding van 
jongs af aan te ontwikkelen, evenals 
stimulansen voor ondernemingen om zich 
op dit terrein in grotere mate in te zetten;

12. merkt op dat het EIT beoogt kennis-
en innovatiegemeenschappen (KIC's) aan
te moedigen om 
ondernemingsvaardigheden en een 
ondernemingscultuur en -bestuur te 
ontwikkelen om het opstarten van nieuwe 
ondernemingen te bevorderen; 
onderstreept derhalve dat alle KIC's 
ondernemerschap moeten opnemen in 
hun structuur en in hun aanpak op het 
gebied van onderzoek, innovatie en
opleiding;

Or. en

Amendement 55
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. raadt aan, bij het Europees instituut 
voor innovatie en technologie tot 2018 een 
eigen kennis- en innovatiegemeenschap 
(KIC) "ondernemingscultuur en opleiding 
van ondernemers" in te richten, om 
innoverende concepten voor de op 
ondernemerschap gerichte opleiding van 
jongs af aan te ontwikkelen, evenals 
stimulansen voor ondernemingen om zich 

12. is ingenomen met het concept van de 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIC's) die, met hun focus op 
ondernemerschap aan de hand van het
integreren van de kennisdriehoek 
onderzoek, hoger onderwijs en innovatie, 
een belangrijke aanjager zijn van 
innovatie op het gebied van belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken, en 
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op dit terrein in grotere mate in te zetten; derhalve een belangrijk instrument zijn 
voor het creëren van groei en
werkgelegenheid in Europa;

Or. en

Amendement 56
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. raadt aan, bij het Europees instituut 
voor innovatie en technologie tot 2018 een 
eigen kennis- en innovatiegemeenschap 
(KIC) "ondernemingscultuur en opleiding 
van ondernemers" in te richten, om
innoverende concepten voor de op 
ondernemerschap gerichte opleiding van 
jongs af aan te ontwikkelen, evenals 
stimulansen voor ondernemingen om zich 
op dit terrein in grotere mate in te zetten;

12. raadt aan, bij het Europees instituut 
voor innovatie en technologie tot 2018 een 
eigen kennis- en innovatiegemeenschap 
(KIC) "ondernemingscultuur en opleiding 
van ondernemers" in te richten; verzoekt in 
samenwerking met nationale instellingen 
en werkgevers innoverende concepten voor 
de op ondernemerschap gerichte opleiding 
van jongs af aan te ontwikkelen, evenals
methoden om deze in het 
onderwijssysteem te integreren; hiervoor 
zouden vooral moderne digitale 
leermethoden moeten worden gebruikt;
benadrukt dat er stimulansen voor 
ondernemingen ontwikkeld moeten 
worden om zich op dit terrein in grotere 
mate in te zetten;

Or. de

Amendement 57
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf - 13 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-13. roept de Europese Commissie en de 
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EIB-groep op meer te doen op het gebied 
van voorlichting, om samen met de mkb-
organisaties meer informatie te geven 
over de financieringsmogelijkheden 
binnen het mkb.

Or. de

Amendement 58
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf - 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-13 bis. benadrukt dat de invoering van 
flexibelere financieringsalternatieven van 
het allergrootste belang is voor de 
oprichting van nieuwe bedrijven; 
onderstreept dat fiscale discriminatie van 
eigen kapitaal en vreemd kapitaal moet 
worden afgeschaft en dat er een 
participatievrijstelling zou moeten worden 
ingevoerd; benadrukt dat bankkredieten 
tot de belangrijkste financieringsvormen 
voor het mkb behoren en dat daarom moet 
worden gezorgd voor een betrouwbare 
kredietvoorziening en dat bovendien moet 
worden gestreefd naar meer 
aandelenfinanciering door betere 
randvoorwaarden voor Private Equity en 
Venture Capital, met inbegrip van 
ondersteuning door het 
"Mittelstandfonds"(fonds voor de 
middenstand) en ook door Crowd 
Investment zonder dure prospectuskosten; 
verzoekt een vrijstelling van 50 000 euro 
voor participatie van particuliere 
beleggers in te voeren.

Or. de
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Amendement 59
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf - 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-13 ter. herinnert eraan dat 
administratieve lasten nog steeds als een 
van de grootste belemmeringen voor het 
starten of voortzetten van een 
onderneming worden gezien; acht het van 
het grootste belang dat de vermindering 
van onnodige administratieve lasten als 
hoogste punt op de politieke agenda blijft 
staan en verwacht dat de volgende 
Commissie concrete voorstellen doet voor 
beleid en maatregelen voor de periode tot 
2020 in het kader van de prioriteiten van 
de Small Business Act, die concrete, 
kwantitatieve doelstellingen kunnen 
behelzen (bv. vermindering van de 
administratieve lasten door EU-wetgeving 
met 25% tot 2020);

Or. de

Amendement 60
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de door de 
Commissie voor deze actiepijler 
voorgestelde maatregelen en herinnert aan 
besluiten dienaangaande van het Europees 
Parlement in de resoluties "Midden- en 
kleinbedrijf (mkb): concurrentievermogen 
en zakelijke kansen" van 23 oktober 2012 
en "Verbetering van de toegang tot 
financiering voor kmo's" van 5 februari 

13. neemt nota van de door de Commissie 
voor deze actiepijler voorgestelde 
maatregelen en herinnert aan besluiten 
dienaangaande van het Europees Parlement 
in de resoluties "Midden- en kleinbedrijf 
(mkb): concurrentievermogen en zakelijke 
kansen" van 23 oktober 2012 en 
"Verbetering van de toegang tot 
financiering voor kmo's" van 5 februari 
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2013; 2013;

Or. es

Amendement 61
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met de hernieuwde 
oproepen van de Commissie aan de 
lidstaten om de kosten en de hoeveelheid 
tijd die gepaard gaan met de oprichting 
van een onderneming, te verminderen; 
wijst op de beperkte vorderingen die sinds 
de Small Business Act zijn geboekt en 
roept de lidstaten op hun inspanningen op 
dit gebied te vergroten;

Or. en

Amendement 62
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de verschillende 
ondernemingsvormen, zoals onder meer 
familiebedrijven en coöperatieve 
ondernemingen, in aanmerking moeten 
worden genomen bij het creëren van een 
bedrijfsvriendelijk klimaat aan de hand 
van passende bedrijfsondersteunende 
diensten;

Or. en
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Amendement 63
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de verschillende 
ondernemingsvormen, zoals onder meer 
familiebedrijven en coöperatieve 
ondernemingen, in aanmerking moeten 
worden genomen bij het creëren van een 
bedrijfsvriendelijk klimaat aan de hand 
van passende bedrijfsondersteunende 
diensten;

Or. en

Amendement 64
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is verheugd met de aandacht die 
wordt besteed aan het potentieel van het 
ELFPO om ondernemers te verzekeren 
van toegang tot financiering, met name in 
de landbouw en in plattelandsgebieden;

Or. fr

Amendement 65
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat de steunmaatregelen 
van de EU voor het mkb nog altijd 
onevenwichtig zijn en dat vele lidstaten bij 
de uitwerking van wetgeving nog altijd 
geen rekening houden met de bijzondere 
kenmerken van kleine ondernemingen;

Or. lt

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat de toegang tot 
financiering een van de meest significante 
belemmeringen blijft voor de ontwikkeling 
van het mkb; dringt er bij de Commissie 
op aan uitgebreid te onderzoeken of 
financieringsinstrumenten die gericht zijn 
op het mkb, zoals het Progress-
microfinancieringsinstrument, de toegang 
van het mkb tot financiering 
daadwerkelijk vergemakkelijken, met 
name vanwege het feit dat bij de 
financieringinstrumenten van een aantal 
lidstaten te strenge eisen worden gesteld 
aan het verlenen van krediet aan het mkb;

Or. lt

Amendement 67
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met het streven van de 
Commissie om de belastingvoorwaarden
bij de overdracht van ondernemingen te 
verbeteren; acht het noodzakelijk om de 
fiscale behandeling van innoverende 
financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering of business angel-
financiering te verbeteren;

14. is ingenomen met de oproep van de 
Commissie aan de lidstaten om de fiscale 
en administratieve voorwaarden bij de 
overdracht van ondernemingen te 
verbeteren; acht het noodzakelijk om de 
fiscale behandeling van innoverende 
financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering of business angel-
financiering te verbeteren; verzoekt de 
lidstaten om hun steun voor de overdracht 
van ondernemingen te vergroten aan de 
hand van nationale financiële 
instrumenten, met name door middel van 
garanties op leningen;

Or. en

Amendement 68
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met het streven van de 
Commissie om de belastingvoorwaarden 
bij de overdracht van ondernemingen te 
verbeteren; acht het noodzakelijk om de 
fiscale behandeling van innoverende 
financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering of business angel-
financiering te verbeteren;

14. is ingenomen met het streven van de 
Commissie om de belastingvoorwaarden 
bij de overdracht van ondernemingen te 
verbeteren; is van mening dat de 
overdracht van ondernemingen aan 
werknemers vooral ook moet worden 
vergemakkelijkt aan de hand van 
passende opleidingsinitiatieven op het
gebied van managementvaardigheden 
voor werknemers; 

Or. en

Amendement 69
Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met het streven van de 
Commissie om de belastingvoorwaarden 
bij de overdracht van ondernemingen te 
verbeteren; acht het noodzakelijk om de 
fiscale behandeling van innoverende 
financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering of business angel-
financiering te verbeteren;

14. roept de Commissie op meer 
inspanningen te leveren om de 
belastingvoorwaarden bij de overdracht 
van ondernemingen te vereenvoudigen;
acht het noodzakelijk om de fiscale
concurrentiepositie wat betreft
innoverende financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering of business angel-
financiering voor kmo's, te verbeteren;

Or. en

Amendement 70
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met het streven van de 
Commissie om de belastingvoorwaarden 
bij de overdracht van ondernemingen te 
verbeteren; acht het noodzakelijk om de 
fiscale behandeling van innoverende 
financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering of business angel-
financiering te verbeteren;

14. is ingenomen met het streven van de 
Commissie om de belastingvoorwaarden 
bij de overdracht van ondernemingen te 
verbeteren; acht het noodzakelijk om de 
fiscale behandeling van innoverende 
financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering, 
durfkapitaalfinanciering en business 
angel-financiering te verbeteren;

Or. en

Amendement 71
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat ingewikkelde btw-
regels al lang een grote belemmering voor 
ondernemers vormen om het potentieel 
van de interne markt te benutten; roept de 
Commissie op de aangekondigde 
voorstellen om de regels op elkaar af te 
stemmen en de kosten van het nakomen 
van de btw-verplichtingen terug te 
dringen door te werken met één enkele 
aangifte, zo snel mogelijk in te dienen, 
zodat ze tijdens de huidige zittingsperiode 
kunnen worden aangenomen;

Or. en

Amendement 72
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. acht het noodzakelijk om de fiscale 
behandeling van innoverende 
financieringsvormen zoals 
groepsfinanciering of business angel-
financiering te verbeteren; is ingenomen 
met de nadruk die de Commissie legt op 
crowdfundingplatforms;

Or. en

Amendement 73
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve 
lasten als aanvulling op de beginselen van 
de Small Business Act; betreurt het dat 
bepaalde belangrijke initiatieven in het 
actieplan niet aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld maatregelen voor het 
uitvoeren van de kmo-test op nationaal 
niveau of betreffende de toekomstige 
werkzaamheden van de groep op hoog 
niveau ter vermindering van 
administratieve lasten; dringt erop aan dat
de mkb-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de 
Commissie coördineren;

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve 
lasten als aanvulling op de beginselen van 
de Small Business Act; betreurt het dat 
bepaalde belangrijke initiatieven in het 
actieplan niet aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld maatregelen voor het 
uitvoeren van de kmo-test op nationaal 
niveau, betreffende de toekomstige rol van 
de groep op hoog niveau ter vermindering 
van administratieve lasten of betreffende 
de vaststelling van een jaarlijkse ranglijst 
van administratieve lasten in de EU en de 
lidstaten; dringt er bij de Commissie op
aan om, onder leiding van haar kmo-
gezant, een routekaart op te stellen voor 
de beoordeling en herziening van de top 
tien van follow-upmaatregelen om 
onnodige of buitensporige lasten te 
verminderen; 

Or. en

Amendement 74
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve 
lasten als aanvulling op de beginselen van 
de Small Business Act; betreurt het dat 
bepaalde belangrijke initiatieven in het 
actieplan niet aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld maatregelen voor het 
uitvoeren van de kmo-test op nationaal 
niveau of betreffende de toekomstige 
werkzaamheden van de groep op hoog 
niveau ter vermindering van 

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve 
lasten als aanvulling op de beginselen van 
de Small Business Act; is van mening dat 
regelgeving alleen moet worden 
verminderd wanneer deze leidt tot 
onnodige of buitensporige lasten en dat 
verminderingen in geen geval afbreuk 
mogen doen aan de fundamentele sociale 
en milieunormen; betreurt het dat 
bepaalde belangrijke initiatieven in het 
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administratieve lasten; dringt erop aan dat 
de mkb-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de 
Commissie coördineren;

actieplan niet aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld maatregelen voor het 
uitvoeren van de kmo-test op nationaal 
niveau of betreffende de toekomstige 
werkzaamheden van de groep op hoog 
niveau ter vermindering van 
administratieve lasten; dringt erop aan dat 
de kmo-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de 
Commissie coördineren;

Or. en

Amendement 75
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve 
lasten als aanvulling op de beginselen van 
de Small Business Act; betreurt het dat 
bepaalde belangrijke initiatieven in het 
actieplan niet aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld maatregelen voor het 
uitvoeren van de mkb-toets op nationaal 
niveau of betreffende de toekomstige 
werkzaamheden van de groep op hoog 
niveau ter vermindering van 
administratieve lasten; dringt erop aan dat 
de mkb-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de 
Commissie coördineren;

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve 
lasten als aanvulling op de beginselen van 
de Small Business Act; benadrukt dat de 
vermindering van de administratieve 
lasten de oorspronkelijke intentie van de 
desbetreffende wetgeving, met inbegrip 
van de arbeidsmilieu- en 
arbeidsmarktwetgeving, onverlet laat;
betreurt het dat bepaalde belangrijke 
initiatieven in het actieplan niet aan de orde 
komen, zoals bijvoorbeeld maatregelen 
voor het uitvoeren van de mkb-toets op 
nationaal niveau of betreffende de 
toekomstige werkzaamheden van de groep 
op hoog niveau ter vermindering van 
administratieve lasten; dringt erop aan dat 
de mkb-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de 
Commissie coördineren;

Or. da
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Amendement 76
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve 
lasten als aanvulling op de beginselen van 
de Small Business Act; betreurt het dat 
bepaalde belangrijke initiatieven in het 
actieplan niet aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld maatregelen voor het 
uitvoeren van de kmo-test op nationaal 
niveau of betreffende de toekomstige 
werkzaamheden van de groep op hoog 
niveau ter vermindering van 
administratieve lasten; dringt erop aan dat 
de mkb-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de 
Commissie coördineren;

15. beschouwt de voorgestelde maatregelen 
ter vermindering van de administratieve en 
bureaucratische lasten als aanvulling op 
de beginselen van de Small Business Act; 
betreurt het dat bepaalde belangrijke 
initiatieven in het actieplan niet aan de orde 
komen, zoals bijvoorbeeld maatregelen 
voor het uitvoeren van de kmo-test op 
nationaal niveau of betreffende de 
toekomstige werkzaamheden van de groep 
op hoog niveau ter vermindering van 
administratieve lasten; dringt erop aan dat 
de mkb-gezanten de top tien van follow-
upmaatregelen binnen de diensten van de 
Commissie coördineren;

Or. es

Amendement 77
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de lidstaten op beginnende 
ondernemingen voor een periode van twee 
jaar uitstel van betaling van 
socialeverzekeringsbijdragen en van drie 
jaar van alle "on account" belastingen te 
verlenen, zodat ondernemingen in de 
eerste drie jaar slechts belasting over de 
werkelijke winst betalen en is van mening 
dat dit systeem volledig transparant moet 
zijn, om misbruik te voorkomen.

Or. de
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Amendement 78
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept het belang van 
kennisoverdracht tussen kenniscentra, 
zoals onderzoeksinstituten en 
expertisecentra, en kmo's, voor het succes 
van kmo's; benadrukt dat het nodig is om 
de wijze waarop kennisoverdracht 
plaatsvindt in de praktijk, en de manier 
waarop succesvolle ondernemingsclusters 
ervan profiteren, duidelijk te omschrijven;

Or. en

Amendement 79
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. steunt de door de Commissie 
geformuleerde ambitie om eerlijke 
ondernemers na een faillissement een 
tweede kans te geven en om de regeldruk 
die op ondernemers rust te verminderen;

Or. fr

Amendement 80
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept de betekenis van de vrije 
beroepen voor het ondernemerschap in 
Europa; is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat er een werkgroep zal 
worden opgericht die de bijzondere 
kenmerken en behoeften van de vrije 
beroepen onderzoekt; stelt voor om een 
Europees handvest van de vrije beroepen te 
ontwikkelen;

16. onderstreept de betekenis van de vrije 
beroepen voor het ondernemerschap in 
Europa; is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat er een werkgroep zal 
worden opgericht die de bijzondere 
kenmerken en behoeften van de vrije 
beroepen onderzoekt; verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de 
conclusies van de werkgroep bij 
effectbeoordelingen van wetsvoorstellen 
en bij het toezicht op de Small Business 
Act; stelt voor om een Europees handvest 
van de vrije beroepen te ontwikkelen;

Or. de

Amendement 81
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept de betekenis van de vrije 
beroepen voor het ondernemerschap in 
Europa; is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat er een werkgroep zal 
worden opgericht die de bijzondere 
kenmerken en behoeften van de vrije 
beroepen onderzoekt; stelt voor om een 
Europees handvest van de vrije beroepen te 
ontwikkelen;

16. onderstreept de betekenis van de vrije 
beroepen voor het ondernemerschap in 
Europa; is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat er een werkgroep zal 
worden opgericht die de bijzondere 
kenmerken en behoeften van de vrije 
beroepen onderzoekt; stelt voor dat deze 
werkzaamheden kunnen leiden tot de 
opstelling van een Europees handvest van 
de vrije beroepen;

Or. en

Amendement 82
Josefa Andrés Barea
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept de betekenis van de vrije 
beroepen voor het ondernemerschap in 
Europa; is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat er een werkgroep zal 
worden opgericht die de bijzondere 
kenmerken en behoeften van de vrije 
beroepen onderzoekt; stelt voor om een 
Europees handvest van de vrije beroepen te 
ontwikkelen;

16. onderstreept de betekenis van de vrije 
beroepen voor het ondernemerschap in 
Europa; is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat er een werkgroep zal 
worden opgericht die de bijzondere 
kenmerken en behoeften van de vrije 
beroepen onderzoekt; stelt voor om een 
Europees handvest van de vrije beroepen te 
ontwikkelen; benadrukt eveneens dat het 
bijdragenstelsel voor vrije beroepen moet 
worden aangepast teneinde deze 
beroepsbeoefenaars dezelfde sociale 
rechten te garanderen;

Or. es

Amendement 83
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt het belang van de 
ontwikkeling van innovatiecompetenties 
in het algemeen en de ondersteuning van 
door werknemers gestuurde innovatie 
zowel in nieuwe als bestaande 
ondernemingen; benadrukt voorts dat de 
meest succesvolle ondernemingen vaak 
spin-offs zijn van bestaande bedrijven 
waar werknemers binnen een veilig kader 
en ondersteund door voldoende middelen 
de mogelijkheid hebben om hun ideeën te 
laten rijpen; benadrukt tevens dat vele 
ondernemers een achtergrond als 
vakkracht hebben of ongeschoold zijn en 
dat maatregelen voor ondernemers niet 
uitsluitend op academici gericht mogen 
zijn. De beroeps- en praktijkgerichte 
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opleidingen spelen ook een belangrijke rol 
binnen de ondernemers- en 
innovatiemaatregelen.

Or. da

Amendement 84
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt het belang van de 
ontwikkeling van positieve prikkels die 
werknemers stimuleren om in deeltijd hun 
eigen onderneming te beginnen; wijst 
erop dat deeltijdondernemers in Zweden 
jaarlijks 400.000 mensen in dienst hebben 
en dat in Zweden en Noorwegen de helft 
van de voltijdondernemers met een 
academische achtergrond als 
deeltijdondernemer is begonnen.

Or. da

Amendement 85
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een drastische 
verhoging van de in het meerjarig 
financieel kader (MFK) voorziene 
middelen voor het COSME-programma, 
met name bij de financiële instrumenten; 
wenst dat de programma's voor
microfinanciering (bijvoorbeeld Progress 
en JASMINE) in het MFK worden 

17. erkent dat de begroting van het 
COSME-programma aanzienlijk hoger zal 
liggen dan die van het huidige
kaderprogramma voor
concurrentievermogen en innovatie (CIP);
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voortgezet;

Or. en

Amendement 86
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een drastische verhoging 
van de in het meerjarig financieel kader 
(MFK) voorziene middelen voor het 
COSME-programma, met name bij de 
financiële instrumenten; wenst dat de 
programma's voor microfinanciering 
(bijvoorbeeld Progress en JASMINE) in 
het MFK worden voortgezet;

17. dringt aan op een drastische verhoging 
van de in het meerjarig financieel kader 
(MFK) voorziene middelen voor het 
Europees instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) en het COSME-
programma, met name bij de financiële 
instrumenten; wenst dat de programma's 
voor microfinanciering (bijvoorbeeld 
Progress en JASMINE) in het MFK 
worden voortgezet;

Or. en

Amendement 87
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een drastische verhoging 
van de in het meerjarig financieel kader 
(MFK) voorziene middelen voor het 
COSME-programma, met name bij de 
financiële instrumenten; wenst dat de 
programma's voor microfinanciering 
(bijvoorbeeld Progress en JASMINE) in 
het MFK worden voortgezet;

17. dringt aan op een drastische verhoging 
van de in het meerjarig financieel kader 
(MFK) voorziene middelen voor het 
COSME-programma, met name bij de 
financiële instrumenten; wenst dat de 
programma's voor microfinanciering 
(bijvoorbeeld Progress, JASMINE en 
JEREMIE) in het MFK worden 
voortgezet;

Or. de
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Amendement 88
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een drastische verhoging
van de in het meerjarig financieel kader 
(MFK) voorziene middelen voor het 
COSME-programma, met name bij de 
financiële instrumenten; wenst dat de 
programma's voor microfinanciering 
(bijvoorbeeld Progress en JASMINE) in 
het MFK worden voortgezet;

17. dringt aan op een verdrievoudiging van 
de in het meerjarig financieel kader (MFK) 
voorziene middelen voor het COSME-
programma, met name bij de financiële 
instrumenten; wenst dat de programma's 
voor microfinanciering (bijvoorbeeld 
Progress en JASMINE) in het MFK 
worden voortgezet;

Or. en

Amendement 89
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de invoering van 
flexibele financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang is voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven; onderstreept dat 
fiscale discriminatie van eigen kapitaal en 
vreemd kapitaal moet worden afgeschaft
en dat er een participatievrijstelling zou 
moeten worden ingevoerd;

18. benadrukt dat de invoering van 
flexibele financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang is voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven en voor kmo's; 
onderkent dat voor verschillende 
bedrijfsmodellen verschillende 
verhoudingen tussen vreemd kapitaal, 
eigen kapitaal en hybride kapitaal 
passend kunnen zijn en onderstreept 
derhalve dat het fiscaal onderscheid tussen
eigen kapitaal en vreemd kapitaal voor 
ondernemingen zorgvuldig moet worden
beoordeeld en dat de lidstaten de 
invoering van belastingaftrek voor 
investeringen in de reële economie in 
overweging moeten nemen om duurzame 
groei te stimuleren en werkgelegenheid te 
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creëren;

Or. en

Amendement 90
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de invoering van 
flexibele financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang is voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven; onderstreept dat
fiscale discriminatie van eigen kapitaal en 
vreemd kapitaal moet worden afgeschaft
en dat er een participatievrijstelling zou 
moeten worden ingevoerd;

18. benadrukt dat de invoering van 
flexibele financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang is voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven; roept de lidstaten op
het fiscaal onderscheid tussen eigen 
kapitaal en vreemd kapitaal af te schaffen
en om een investeringsaftrek in te voeren;

Or. en

Amendement 91
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de invoering van 
flexibele financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang is voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven; onderstreept dat 
fiscale discriminatie van eigen kapitaal en 
vreemd kapitaal moet worden afgeschaft en 
dat er een participatievrijstelling zou 
moeten worden ingevoerd;

18. benadrukt dat de invoering van 
flexibele financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang is voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven; roept de Commissie 
op de voordelen van de securitisatie van 
microkredieten te beoordelen; 
onderstreept dat het fiscaal onderscheid 
tussen eigen kapitaal en vreemd kapitaal 
moet worden afgeschaft en dat er een 
investeringsaftrek zou moeten worden 
ingevoerd;

Or. en
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Amendement 92
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de invoering van 
flexibele financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang is voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven; onderstreept dat 
fiscale discriminatie van eigen kapitaal en 
vreemd kapitaal moet worden afgeschaft en 
dat er een participatievrijstelling zou 
moeten worden ingevoerd;

18. benadrukt dat de verstrekking van 
leningen tegen een lage rente en de
invoering van flexibele 
financieringsalternatieven van het 
allergrootste belang zijn voor de oprichting 
van nieuwe bedrijven; onderstreept dat 
fiscale discriminatie van eigen kapitaal en 
vreemd kapitaal moet worden afgeschaft en 
dat er een participatievrijstelling zou 
moeten worden ingevoerd;

Or. es

Amendement 93
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. spoort de lidstaten aan de opdeling 
van overheidsopdrachten in kavels, te 
bevorderen, om het voor kmo's 
makkelijker te maken om deel te nemen 
aan openbare aanbestedingen, 
bijvoorbeeld door het "pas toe of leg uit"-
beginsel in het nationale 
aanbestedingsrecht op te nemen;

Or. en

Amendement 94
Zigmantas Balčytis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. betreurt dat in een aantal lidstaten 
nog altijd hoge eisen aan het oprichten 
van een bedrijf worden gesteld; dringt er 
bij de Commissie op aan ervoor te zorgen 
dat de lidstaten de benodigde tijd om 
licenties en vergunning te verlenen die 
nodig zijn voor het starten van 
ondernemingsactiviteiten, tegen 2015 
terugbrengen tot een maand;

Or. lt

Amendement 95
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt het belang van speciale 
vestigingssubsidies voor afgestudeerden 
die tijdens hun opleiding speciale 
ondernemerstrajecten hebben doorlopen.

Or. da

Amendement 96
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. dringt er bij de lidstaten op aan, 
centrale loketten op te richten, waarin alle 
ondersteunende diensten voor 
ondernemingen zijn samengevoegd, onder 
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andere op het gebied van de toegang tot 
verschillende financieringsbronnen, 
advies over het opstarten van een bedrijf 
en informatie over zakelijke kansen 
binnen en buiten de EU;

Or. lt

Amendement 97
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. roept de lidstaten op in nationaal 
recht een evenwichtige aanpak op te 
nemen inzake kwijting en 
schuldvereffening, om eerlijke 
ondernemers die failliet zijn gegaan een 
"tweede kans" te bieden en de risico's 
voor schuldeisers te minimaliseren;

Or. en

Amendement 98
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. steunt de invoering van een Europese 
dag van het ondernemerschap, die vooral 
gericht zou moeten zijn op de media en 
zou moeten herinneren aan 
succesverhalen op het gebied van 
ondernemerschap in de EU, zowel in 
economisch als in sociaal opzicht;

Schrappen

Or. en
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Amendement 99
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. steunt de invoering van een Europese 
dag van het ondernemerschap, die vooral 
gericht zou moeten zijn op de media en zou 
moeten herinneren aan succesverhalen op 
het gebied van ondernemerschap in de EU, 
zowel in economisch als in sociaal 
opzicht;

19. steunt de invoering van een Europese 
dag van het ondernemerschap, die vooral 
gericht zou moeten zijn op de media en zou 
moeten herinneren aan succesverhalen op 
het gebied van ondernemerschap in de EU; 
is van mening dat de nadruk met name 
moet worden gelegd op voorbeelden van 
ondernemers die economische 
meerwaarde kunnen creëren in 
overeenstemming met de kernbeginselen 
van de EU op het gebied van 
duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen;

Or. en

Amendement 100
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. steunt de invoering van een Europese 
dag van het ondernemerschap, die vooral 
gericht zou moeten zijn op de media en zou 
moeten herinneren aan succesverhalen op 
het gebied van ondernemerschap in de EU, 
zowel in economisch als in sociaal opzicht;

19. steunt de invoering van een Europese 
dag van het ondernemerschap, die vooral 
gericht zou moeten zijn op de media en zou 
moeten herinneren aan succesverhalen op 
het gebied van ondernemerschap in de EU, 
zowel in economisch als in sociaal opzicht;
pleit voor de deelname van scholen en 
onderwijsinstellingen aan dit evenement 
door middel van ontmoetingen met 
ondernemers en bedrijfsbezoeken;
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Or. it

Amendement 101
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst op het grote potentieel van 
vrouwen als ondernemers en roept de 
Commissie op betrouwbare gegevens te 
presenteren om de bestaande wetgeving 
beter te kunnen evalueren en eventuele 
hindernissen voor vrouwelijke 
ondernemers beter uit de weg te kunnen 
ruimen;

20. wijst op het grote potentieel van 
vrouwen als ondernemers en roept de 
Commissie op betrouwbare gegevens te 
presenteren om de bestaande wetgeving 
beter te kunnen evalueren en eventuele 
hindernissen voor vrouwelijke 
ondernemers beter uit de weg te kunnen 
ruimen; verzoekt bovendien de Commissie 
om te waken over het genderevenwicht in 
de raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven;

Or. it

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept dat in de EU 
momenteel 85% van de niet-uitvoerende 
bestuursleden en 91,1% van de 
uitvoerende bestuursleden man is, en dat 
15% respectievelijk 8,9% vrouw is; is 
ingenomen met het wetgevingsvoorstel 
van de Commissie om een doelstelling van 
40% te bereiken wat betreft het aantal 
vrouwen dat niet-uitvoerende 
bestuursfuncties bekleedt bij 
beursgenoteerde ondernemingen;

Or. en
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Amendement 103
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt het potentieel van 
coöperaties en sociale ondernemingen als 
instrumenten voor de creatie van banen, 
met name voor jongeren, gezien de rol die 
zij zowel op economisch als op 
maatschappelijk en arbeidsgebied spelen 
in duurzame plaatselijke ontwikkeling;

Or. es

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat ICT van 
doorslaggevend belang is voor de 
prestaties van ondernemingen, en dringt 
er bij de lidstaten op aan programma's ter 
ontwikkeling van ICT-kwalificaties, met 
name voor jongeren en vrouwen, te 
ontwikkelen en te bevorderen;

Or. ro

Amendement 105
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. acht het noodzakelijk dat er in het 
bijzonder aandacht wordt besteed aan 
andere groepen die in de 
ondernemerswereld 
ondervertegenwoordigd zijn, zoals 
jongeren, ouderen, mensen met een 
handicap en migranten;

Or. es

Amendement 106
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van mening dat er een bredere 
strategie nodig is voor de demografische 
problematiek, waarin het creëren van 
werkgelegenheid wordt gecombineerd met 
het voorzien in de nieuwe en opkomende 
behoeften van de Europese arbeidsmarkt; 
is in dit kader van mening dat er verdere 
vorderingen moeten worden geboekt in 
het verbeteren van de mobiliteit van 
Europese werknemers, met inbegrip van 
onderzoekers en andere professionals, om 
een Europa te creëren zonder grenzen op 
de interne markt;

Or. en

Amendement 107
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. roept de Commissie op de lidstaten 
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te verzoeken de voorkeur te geven aan 
EU-burgers die solliciteren naar een baan 
en om de overgangsbepalingen inzake de 
toegang tot hun arbeidsmarkten, te 
herzien, om de werkgelegenheid in de EU 
op peil te houden gedurende de 
wereldwijde economische crisis;

Or. en


