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Verklaring van de gebruikte tekens

*Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

*** I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in normaal cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het 
Parlement worden geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].



PR\905001NL.doc 3/77 PE489.639v03-00

NL

INHOUD

Bladzijde

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................4

TOELICHTING ...................................................................................................................73



PE489.639v03-00 4/77 PR\905001NL.doc

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en 
voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0834),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 173 en 195 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0463/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité van ... ... 2012,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2012),

1. neemt het hierbij vermelde standpunt in eerste lezing aan;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) De Commissie heeft de Mededeling 
“Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei” (hierna “de 
Europa 2020-strategie”) in maart 2010 
goedgekeurd. De mededeling werd door de 
Europese Raad van juni 2010 goedgekeurd.
De Europa 2020-strategie is een reactie op 
de economische crisis en is bedoeld om 
Europa op het volgende decennium voor te 
bereiden. Ze stelt vijf ambitieuze 
doelstellingen vast inzake klimaat en 
energie, werkgelegenheid, innovatie, 
onderwijs en sociale inclusie die in 2020 
bereikt moeten zijn en legt essentiële 
groeifactoren vast die Europa dynamischer 
en concurrerender moeten maken. Er wordt 
ook benadrukt hoe belangrijk het is om de 
groei van de Europese economie te 
stimuleren en te komen tot een hoog niveau 
van werkgelegenheid, een koolstofarme en 
energie-efficiënte economie die weinig 
hulpbronnen verbruikt, en sociale cohesie.
Kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) dienen een cruciale rol te spelen 
in de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Europa 2020. Hun rol 
blijkt uit de vermelding van kmo’s in zes 
van de zeven van haar 
vlaggenschipinitiatieven.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Concurrentievermogen en duurzaamheid moeten niet als afzonderlijke doelstellingen worden 
opgevat. In plaats daarvan moet concurrentievermogen worden beschouwd als afhankelijk 
van duurzaamheid. Volgens het Europees mededingingsverslag 2010 weerspiegelt duurzaam 
concurrentievermogen het vermogen om (economische) concurrentiekracht voor het 
bedrijfsleven te bewerkstelligen en te handhaven met inachtneming van de doelstellingen 
aangaande duurzame ontwikkeling De overweging moet worden afgestemd met de algemene 
doelstellingen van het programma.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
op duurzame wijze kunnen groeien. Een 
betere productiviteit is de sterkste 
stimulans voor duurzame inkomstengroei 
die op zijn beurt bijdraagt tot een 
verbetering van de levensstandaard.
Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
zoals de Europese interne markt. Dit is 
vooral belangrijk voor kmo’s die 99% van 
de ondernemingen in de Unie uitmaken, 

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is 
bedoeld om de institutionele en 
beleidsregelingen in te voeren die de juiste 
omstandigheden creëren waarin bedrijven 
op duurzame wijze kunnen groeien.
Duurzaam concurrentievermogen 
weerspiegelt het vermogen om 
(economische) concurrentiekracht voor 
het bedrijfsleven te bewerkstelligen en te 
handhaven met inachtneming van de 
doelstellingen aangaande duurzame 
ontwikkeling. Een betere productiviteit is 
de sterkste stimulans voor duurzame 
inkomstengroei die op zijn beurt bijdraagt 
tot een verbetering van de levensstandaard.
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twee op drie bestaande banen in de 
privésector en 80% van de nieuwe banen 
verschaffen en goed zijn voor meer dan de 
helft van de totale toegevoegde waarde die 
door ondernemingen in de Unie is 
gecreëerd. Kmo’s zijn een essentiële motor 
voor economische groei, werkgelegenheid 
en sociale integratie.

Concurrentievermogen wordt ook bepaald 
door de mate waarin een bedrijf optimaal 
gebruik kan maken van geboden kansen, 
zoals de Europese interne markt. Dit is 
vooral belangrijk voor kmo’s die 99% van 
de ondernemingen in de Unie uitmaken, 
twee op drie bestaande banen in de 
privésector en 80% van de nieuwe banen 
verschaffen en goed zijn voor meer dan de 
helft van de totale toegevoegde waarde die 
door ondernemingen in de Unie is 
gecreëerd. Kmo’s zijn een essentiële motor 
voor economische groei, werkgelegenheid 
en sociale integratie.

Or. en

Motivering

Duurzaam concurrentievermogen moet in een overweging worden omschreven.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Het programma moet zich vooral 
richten tot kmo’s, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. Er moet vooral aandacht 
worden besteed aan micro-ondernemingen, 
ondernemingen die ambachtelijke 
activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht moet ook 
worden besteed aan de specifieke 
kenmerken en vereisten van jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers.
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of te blijven en tweede kansen voor 
ondernemers bevorderen.

Or. en

(Zie het amendement op artikel 3 - lid 1bis;

Motivering

Het programma dient zijn beperkte middelen vooral in te zetten ten behoeve van de meest 
relevante ondernemerscategorieën. Tweedekansbeleid wordt hieronder in overweging 16 (als 
gewijzigd) vermeld.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Ingevolge de vier prioriteiten van 
de evaluatie van de Small business Act, 
moet het programma vooral streven naar 
verbetering van de raamvoorwaarden 
voor een duurzaam 
concurrentievermogen van EU-
ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, 
ter bevordering van het ondernemerschap 
en een verruiming van de toegang tot 
financiering en markten in de EU en 
wereldwijd. Acties in het kader van de 
specifieke doelstellingen van het 
programma, moeten bijdragen aan de 
uitvoering van de Small Business Act.

Or. en

(Zie amendement op artikel 3, lid 1bis)

Motivering

Het programma dient zijn beperkte middelen vooral in te zetten ten behoeve van de meest 
relevante ondernemerscategorieën.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

(Zie de amendementen op artikel 8)

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Enterprise Europe Network heeft 
zijn toegevoegde waarde voor Europese 
kmo’s als centraal aanspreekpunt inzake 
bedrijfsondersteuning bewezen door 

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

bedrijfsondersteuning bewezen door 
ondernemingen te helpen hun 
concurrentievermogen te versterken en op 
de interne markt en daarbuiten geboden 
mogelijkheden te benutten. Methoden, 
werkwijzen en voorwaarden met een 
Europese dimensie rond 
bedrijfsondersteunende diensten kunnen 
alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met 
name geholpen om bedrijfspartners te 
vinden voor samenwerking of 
technologieoverdracht en advies gegeven 
over financieringsbronnen en intellectuele 
eigendom en over eco-innovatie en 
duurzame productie. Het heeft ook 
feedback gevraagd over de wetgeving en 
normen van de Unie. De unieke expertise 
van het netwerk is vooral belangrijk om 
een ongelijke informatieverspreiding te 
vermijden en om de met 
grensoverschrijdende transacties gepaard 
gaande transactiekosten te verlagen.
Niettemin moeten de prestaties van het 
Netwerk nog verder worden verbeterd, 
met name door het Netwerk en de 
nationale contactpunten van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
technische ontwikkeling beter te 
integreren, waarbij gastorganisaties 
doeltreffend worden betrokken bij de 
strategische koers van het Netwerk, de 
bureaucratie wordt teruggedrongen en het 
Netwerk een krachtiger profiel krijgt. Met 
het oog op verdere verbetering van de 
prestaties van het Netwerk, zou de 
Commissie de verschillende 
toezichtstructuren moeten inventariseren 
en in samenwerking met kmo-organisaties 
gebruik moeten maken van patronen in de 
lidstaten. De taken van het Netwerk 
dienen in het Programma te worden 
vastgelegd.

Or. en

(Zie de amendementen op artikel 9bis en bijlage IIa)
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Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(Zie de amendementen op artikel 9)

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Om het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen, vooral kmo’s, te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de 
Commissie een gunstig 
ondernemingsklimaat creëren,
overeenkomstig de beginselen van de 
Small Business Act. Er moeten initiatieven 
op het niveau van de Unie worden 
genomen om gelijke 
concurrentievoorwaarden voor kmo’s te 
ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen.

Or. en

(Zie het amendement op artikel 6 - lid 1)

Motivering

De rapporteur wil meer bijzonderheden opnemen in deze overweging, die betrekking heeft op 
artikel 6. Hij stelt voor de overweging in drie delen op te splitsen (zie overweging 15 bis, 15 
ter, 15 quater).

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet een gunstig 
ondernemingsklimaat voor EU-
ondernemingen worden geschapen door 
middel van maatregelen ter verbetering 
van het ontwerp, de uitvoering en de 
evaluatie van beleid en maatregelen ter 
stimulering van samenwerking in 
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beleidsvorming en de uitwisseling van 
goede praktijken. Dergelijke maatregelen 
kunnen studies, effectbeoordelingen, 
evaluaties en conferenties omvatten.

Or. en

(Zie artikel 6, lid 2 bis, onder b)

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Het programma moet ook 
beleidsontwikkeling voor kmo’s 
ondersteunen, alsmede samenwerking 
tussen beleidsmakers en 
belangenorganisaties van kmo’s, 
bijvoorbeeld door bijeenkomsten, 
verslagen en gegevensbestanden te 
financieren. Dergelijke activiteiten 
zouden gericht moeten zijn op een 
gemakkelijkere toegang van kmo’s tot 
programma’s en op verlichting van hun 
administratieve lasten. De Unie zou 
vooral een nieuw, ambitieus doel moeten 
stellen om tegen 2020 de netto 
administratieve lasten in alle relevante 
EU-wetgeving met 25% te verminderen.

Or. en

(Zie artikel 5, lid 2, onder c).

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quater) Het programma kan ook 
initiatieven voor een versnelde groei van 
het aantal concurrerende en duurzame 
bedrijfstakken ondersteunen, gebaseerd 



PE489.639v03-00 14/77 PR\905001NL.doc

NL

op de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen, verbeterde producten en 
processen, organisatiestructuren of 
gewijzigde waardeketens. Het programma 
moet gericht zijn op sectoroverschrijdende 
initiatieven, maar kan ook 
sectorspecifieke initiatieven ondersteunen 
in sectoren waar kmo's het actiefst zijn en 
die een aanzienlijke bijdrage leveren aan 
het bbp van de EU, zoals toerisme, waar 
de toegevoegde waarde voor de EU kan 
worden aangetoond.

Or. en

(Zie amendement op artikel 6 - lid 3)

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Nog een factor die het 
concurrentievermogen beïnvloedt, is de vrij 
zwakke ondernemingszin in de Unie.
Slechts 45% van de EU-burgers (en minder 
dan 40% van de vrouwen) zou graag als 
zelfstandige werken, vergeleken met 55% 
van de bevolking in de VS en 71% in 
China. Voorbeeld- en katalysatorfuncties, 
zoals Europese prijzen en conferenties, en
maatregelen die de coherentie en 
consistentie versterken, zoals 
benchmarking en uitwisseling van beste 
praktijken, leveren een grote Europese 
toegevoegde waarde op.

(16) Nog een factor die het 
concurrentievermogen beïnvloedt, is de vrij 
zwakke ondernemingszin in de Unie.
Slechts 45% van de EU-burgers (en minder 
dan 40% van de vrouwen) zou graag als 
zelfstandige werken, vergeleken met 55% 
van de bevolking in de VS en 71% in 
China. Volgens de Small Business Act 
moet een goed ondernemingsklimaat 
voorzien in goede raamvoorwaarden voor 
alle situaties waarmee ondernemers 
worden geconfronteerd, waaronder start, 
groei, overdracht en faillissement (tweede 
kans). Maatregelen die de coherentie en 
consistentie versterken, zoals 
benchmarking en uitwisseling van beste 
praktijken, leveren een grote Europese 
toegevoegde waarde op.

Or. en

(Zie het amendement op artikel 7)
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

(Zie het amendement op artikel 6 - lid 3)

Motivering

Initiatieven in de toeristische sector komen in het kader van het programma in aanmerking 
voor steun indien kan worden aangetoond dat zij van toegevoegde waarde zijn voor de EU, 
net als elke andere sector met een hoog percentage kmo’s en een groot aandeel in het bbp.
Het toerisme wordt hier echter onder de aandacht gebracht, aangezien het kort geleden werd 
opgenomen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de EU in het verdrag van 
Lissabon.
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Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Behalve maatregelen die vallen 
onder het werkprogramma, moet de 
Commissie regelmatig 
ondersteuningsmaatregelen aannemen 
waarmee de concurrentiekracht van EU-
ondernemingen wordt gestimuleerd.
Behalve uit beleidsanalyse en -
ontwikkeling, dienen dergelijke 
maatregelen met name te bestaan uit 
effectbeoordelingen van EU-maatregelen 
die van bijzonder belang zijn voor de 
concurrentiekracht van bedrijven, in het 
bijzonder kmo’s. Effectbeoordelingen 
moeten betrekking hebben op het effect 
van een beleidsvoorstel aangaande de 
concurrentiekracht van ondernemingen 
door de effecten hiervan op 
ondernemingskosten, op het vermogen 
van de betrokken sectoren te innoveren en 
op hun internationale concurrentiekracht 
(‘concurrentievermogenstest’).
Effectbeoordelingen dienen ook een 
aparte sectie over kmo’s te omvatten, 
bestaande uit een eerste beoordeling van
ondernemingen die waarschijnlijk 
effecten zullen ondervinden, metingen 
van het effect op kmo’s 
(kosten/batenanalyses) en in voorkomend 
geval, verzachtende maatregelen (‘kmo-
test’). In de kmo-test moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan micro-
ondernemingen.

Or. en

(Zie het amendement op artikel 11 - lid 1 - onder c)

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Het programma moet maatregelen 
aangeven voor de doelstellingen, de 
benodigde financiële middelen om deze 
doelstellingen te bereiken; verschillende 
soorten uitvoeringsmaatregelen en de 
regelingen voor monitoring en evaluatie en 
voor de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie. De Commissie moet 
een reeks prestatie-indicatoren 
ontwikkelen, in samenwerking met 
deskundigen en relevante 
belanghebbenden, waaronder 
belangenorganisaties van kmo’s, als basis 
om te beoordelen in welke mate de acties 
van het programma hebben bijgedragen 
tot de verwezenlijking van zijn 
doelstellingen.

Or. en

(Zie het amendement op artikel 12, lid 5)

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Het programma moet een aanvulling 
zijn op andere programma's van de Unie en 
tegelijk erkennen dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
moet werken. Dezelfde subsidiabele kosten 
mogen dus geen twee keer gefinancierd 
worden. Teneinde toegevoegde waarde en 
een aanzienlijke impact van de EU-
financiering te bereiken, moeten nauwe 
synergieën tussen het programma en
andere programma’s van de Unie en de 
structuurfondsen worden ontwikkeld, in 
het bijzonder Horizon 2020— het nieuwe 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) (hierna “Horizon 
2020”) en het structuurfonds.
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Or. en

(Zie de amendementen op de artikelen 14, 14bis en 14ter)

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Overeenkomst inzake de Europese 
Economische Ruimte en de protocollen bij 
associatieovereenkomsten bepalen dat de 
landen die betrokken zijn bij de 
programma’s van de Unie kunnen 
deelnemen. Ook andere derde landen 
moeten kunnen deelnemen als 
overeenkomsten en procedures daarin 
voorzien.

(24) De Overeenkomst inzake de Europese 
Economische Ruimte en de protocollen bij 
associatieovereenkomsten bepalen dat de 
landen die betrokken zijn bij de 
programma’s van de Unie kunnen 
deelnemen. Ook andere derde landen 
moeten kunnen deelnemen als 
overeenkomsten en procedures daarin 
voorzien. Ook in derde landen gevestigde 
entiteiten moeten aan het programma 
kunnen deelnemen, maar zij mogen in 
principe geen financiële bijdragen van de 
Unie ontvangen.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het programma moet niet alleen gericht zijn op kmo’s met grensoverschrijdende activiteiten, 
maar ook op kmo’s die actief zijn op lokaal, regionaal en nationaal niveau, indien een 
toegevoegde waarde voor de EU wordt aangetoond. Toegevoegde waarde voor de EU kan 
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ook bestaan uit de bestrijding van tekortkomingen van de markt die niet enkel door de 
lidstaten kunnen worden verholpen, bijvoorbeeld door te zorgen voor financiering waarin 
lidstaten niet kunnen voorzien.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) versterking van het duurzame 
concurrentievermogen van de EU-
ondernemingen, in het bijzonder van 
kmo's;

Or. en

Motivering

Concurrentievermogen en duurzaamheid moeten niet worden opgevat als afzonderlijke 
doelstellingen, aangezien concurrentievermogen op de lange termijn afhankelijk is van 
duurzaamheid, en beleid gebaseerd moet zijn op langetermijnstrategie. Het programma moet 
gericht zijn op kmo’s, die ongeveer 99% van de ondernemingen van de Unie uitmaken. Dit 
programma mag geen onderscheid maken tussen verschillende sectoren. Het is daarom niet 
passend om in de algemene doelstellingen de toeristische sector op de voorgrond te plaatsen.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) toegenomen concurrentievermogen 
van kmo’s van de Unie vergeleken met het 
concurrentievermogen van de kmo's van 
hun voornaamste concurrenten buiten de 
Unie,

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b



PE489.639v03-00 20/77 PR\905001NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) toename van het aantal kmo’s in de 
Unie, die milieuvriendelijke producten of 
diensten aanbieden.

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) materiële productiviteit van het 
bedrijfsleven in de Unie,

Or. en

Motivering

De indicator werd opgenomen in het Europees mededingingsverslag 2011 (European 
Competitiveness Report 2011), Hoofdstuk 5 (gegevens verkrijgbaar bij Eurostat).

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) energie-intensiteit van het EU-
bedrijfsleven,

Or. en

Motivering

De indicator werd opgenomen in het Europees mededingingsverslag 2011 (European 
Competitiveness Report 2011), Hoofdstuk 5 (gegevens verkrijgbaar bij Eurostat).

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

en kmo-omlooptijd. e) en een toename van kmo-starters en -
overdrachten en een afname van kmo-
faillissementen,

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) toegenomen aandeel van EU-
burgers die zelfstandig ondernemer willen 
zijn.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bijzonderheden over meet- en 
prestatiedoelen voor de in lid 2 van dit 
artikel vermelde indicatoren worden in 
Bijlage I uiteengezet.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Verbetering van de raamvoorwaarden 
voor het concurrentievermogen en de 

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

van de ondernemingen in de Unie;

Or. en

(Zie de amendementen op artikel 2, lid 1, onder a).

Motivering

Concurrentievermogen en duurzaamheid moeten niet worden opgevat als afzonderlijke 
doelstellingen, aangezien concurrentievermogen op de lange termijn afhankelijk is van 
duurzaamheid, en beleid gebaseerd moet zijn op langetermijnstrategie. Dit programma mag 
geen onderscheid maken tussen verschillende sectoren. Het is daarom niet passend om in de 
specifieke doelstellingen de toeristische sector op de voorgrond te plaatsen.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De acties die vallen onder de 
specifieke doelstellingen zullen bijdragen 
tot de uitvoering van de Mededeling van 
de Commissie van 25 juni 2008 — “Denk 
eerst klein”— een "Small Business Act” 
voor Europa ("Small Business Act”).

Or. en

Motivering

Bij het uitvoeren van de acties van het programma moet speciale aandacht worden besteed 
aan de tien beginselen van de Small Business Act (SBA) waarmee voor het eerst een algemeen 
beleidskader voor de EU en haar lidstaten wordt vastgesteld, als richtsnoer voor het creëren 
en uitvoeren van beleid gebaseerd op de “Denk eerst klein”-aanpak.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële kader voor de uitvoering 
van het programma bedraagt 2,522 miljard 

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

euro], waarvan ten minste 55,5% aan 
financiële instrumenten zal worden 
toegewezen. De Commissie kan beslissen 
de grenswaarde van 55,5% te wijzigen 
indien de kapitaalverstrekking in het 
kader van deze financiële instrumenten de 
vraag overstijgt.

Or. en

Motivering

Het uiteindelijke bedrag wordt toegewezen naar gelang de uitkomsten van de MFK-
onderhandelingen. Gezien het vraagoverschot en de sterke hefboomeffecten, stelt de 
rapporteur voor om ten minste 55,5% van de begroting van het programma te bestemmen 
voor financiële programma’s. Indien de verstrekking van financiële instrumenten de vraag 
tegen alle verwachtingen in overstijgt, moet de Commissie echter in staat worden gesteld om 
de grenswaarde van 55,5% te wijzigen.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in het kader van deze verordening 
vastgestelde financiële middelen van het 
Euratom-programma kunnen ook de 
kosten dekken in verband met 
voorbereiding, bewaking, toezicht, audits 
en evaluaties die rechtstreeks noodzakelijk
zijn voor het beheer van het programma en 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, met name studies, 
vergaderingen van deskundigen, acties op 
het gebied van voorlichting en 
communicatie, waaronder voorlichting 
van bedrijven over de politieke prioriteiten 
van de Unie, in zoverre zij verband houden 
met de algemene doelstellingen van het
programma, kosten van
informaticanetwerken voor de verwerking 
en uitwisseling van informatie, samen met 
alle andere kosten van technische en 
administratieve bijstand die aan de 
Commissie wordt verleend voor het beheer 
van het programma.

2. De in het kader van deze verordening 
vastgestelde financiële middelen van het 
Euratom-programma kunnen ook de kosten 
dekken in verband met voorbereiding, 
bewaking, toezicht, audits en evaluaties die 
rechtstreeks noodzakelijk zijn voor het 
beheer van het programma en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan, met name:
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-studies,
-vergaderingen van deskundigen,

- acties op het gebied van voorlichting en 
communicatie, waaronder voorlichting van 
bedrijven over de politieke prioriteiten van 
de Unie, in zoverre zij verband houden met 
de algemene doelstellingen van het 
programma,

- kosten van informaticanetwerken voor de 
verwerking en uitwisseling van informatie,

- alle andere kosten van technische en 
administratieve bijstand die aan de 
Commissie wordt verleend voor het beheer 
van het programma.

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organisaties die zijn opgericht in de 
landen waarnaar wordt verwezen in lid 1, 
ingeval de voorwaarden in dat lid niet 
vervuld zijn of wanneer die landen 
besluiten niet deel te nemen aan het 
programma, of organisaties die zijn 
opgericht in andere derde landen, kunnen 
deelnemen aan acties in het kader van 
deze verordening.

2. Een organisatie die in een in lid 1 
bedoeld land is gevestigd, kan aan delen 
van het programma deelnemen als dat 
land deelneemt onder de voorwaarden van 
de in lid 1 beschreven respectieve 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze entiteiten hebben geen recht op Schrappen
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financiële bijdragen van de Unie, tenzij 
dit onontbeerlijk is voor het programma, 
met name ten aanzien van 
concurrentievermogen en markttoegang 
voor EU-ondernemingen. Deze 
uitzondering geldt niet voor organisaties 
die winst maken.

Or. en

(Zie artikel 5 bis (nieuw))

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Deelname van entiteiten uit niet-

deelnemende landen
1. Aan delen van het programma waaraan 
een in artikel 5 bedoeld land niet 
deelneemt, kunnen in dat land gevestigde 
entiteiten toch deelnemen. In andere 
derde landen gevestigde entiteiten kunnen 
ook deelnemen aan acties in het kader 
van het programma.
2. In lid 1 bedoelde entiteiten hebben geen 
recht op financiële bijdragen van de Unie, 
tenzij dit essentieel is voor het 
programma, met name op het gebied van 
concurrentievermogen en markttoegang 
voor EU-ondernemingen. Deze 
uitzondering geldt niet voor entiteiten die 
winst maken.

Or. en

(Zie Artikel 5 – lid 2)

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie ondersteunt acties ter 
verbetering van de raamvoorwaarden voor 
het duurzame concurrentievermogen van 
EU-ondernemingen, in het bijzonder 
kmo’s, om de doeltreffendheid, coherentie 
en consistentie van nationale 
beleidsprogramma’s ter bevordering van 
het duurzame concurrentievermogen en 
groei van ondernemingen in Europa te 
verbeteren, overeenkomstig de beginselen 
van de Small Business Act..

Or. en

Motivering

Bij het uitvoeren van de acties van het programma moet speciale aandacht worden besteed 
aan de tien beginselen van de Small Business Act (SBA) waarmee voor het eerst een algemeen 
beleidskader voor de EU en haar lidstaten wordt vastgesteld, als richtsnoer voor het creëren 
en uitvoeren van beleid gebaseerd op de “Denk eerst klein”-aanpak.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) maatregelen om het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van beleid met 
betrekking tot duurzaam 
concurrentievermogen van ondernemingen 
te verbeteren en om bedrijfsnetwerken, de 
transnationale exploitatie van clusters en 
de ontwikkeling van duurzame producten, 
diensten en processen te ondersteunen;

Or. en
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Motivering

Er moet op worden gewezen dat COSME enkel de transnationale samenwerking van clusters 
financiert en dat andere aspecten betreffende clusters door Horizon 2020 worden 
gefinancierd.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van 
een empirisch onderbouwd kmo-beleid en 
samenwerking tussen beleidmakers en met 
belangenorganisaties van kmo’s, 
voornamelijk met het oog op een betere 
toegankelijkheid van programma’s en 
maatregelen voor kmo’s en ter 
vermindering van hun administratieve 
lasten.

Or. en

Motivering

Kmo-beleid dient op basis van feiten te worden ontwikkeld en waar mogelijk putten uit de 
inbreng van organisaties die kmo's vertegenwoordigen. Mogelijk vereist dit ondersteuning 
aangaande gegevensverzameling door organisaties die kmo's ondersteunen. Behalve op een 
voor kmo’s gemakkelijkere toegang tot programma’s en maatregelen, zou het kmo-beleid zich 
moeten richten op een vermindering van de administratieve lasten die worden veroorzaakt 
door EU-wetgeving en de omzetting hiervan in nationale wetgeving.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen dankzij 
sectoroverschrijdende activiteiten in 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo’s en die een grote 
bijdrage leveren aan het bbp van de Unie.

3. De Commissie zal
sectoroverschrijdende initiatieven 
ondersteunen die de opkomst van 
concurrerende sectoren versnellen.
Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
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Dergelijke initiatieven bevorderen de 
ontwikkeling van nieuwe markten en de 
levering van goederen en diensten op basis 
van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen, de 
duurzaamheid en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

van de meest concurrerende 
bedrijfsmodellen , verbeterde producten en 
processen, veranderde 
organisatiestructuren of van gewijzigde 
waardeketens. Zij omvatten initiatieven ter 
verbetering van de productiviteit, de 
duurzaamheid, in het bijzonder het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en 
energie, en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De Commissie 
kan ook sectorspecifieke activiteiten voor 
deze doeleinden ondersteunen, op 
gebieden die worden gekenmerkt door een 
hoog percentage kmo’s en met een grote 
bijdrage aan het bbp van de Unie, zoals de 
toeristische sector, waarvan een 
toegevoegde waarde voor de Unie kan 
worden aangetoond.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte middelen van het programma, moeten ondersteunende maatregelen 
gericht zijn op sectoroverschrijdende initiatieven die het breedst mogelijke gamma aan kmo's 
ten goede komen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van e-vaardigheden in kmo's). Behalve uit 
concurrerende bedrijfsmodellen en gewijzigde waardeketens, kunnen opkomende 
concurrerende sectoren voordeel putten uit verbeterde producten en processen en veranderde 
organisatiestructuren. De Commissie moet in staat worden gesteld de sectorspecifieke 
initiatieven die aan de voorwaarden voldoen te ondersteunen.

Amendement 39
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 start, ontwikkeling, groei, 
overdracht van ondernemingen en tweede 
kans (re-start).
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Or. en

Motivering

Een ondernemingsvriendelijk klimaat voorziet in goede raamvoorwaarden voor alle situaties 
waarmee ondernemers worden geconfronteerd. Dit omvat niet alleen de groeifase, maar ook 
de start, overdracht en het faillissement (tweede kans). Overdrachten van ondernemingen zijn 
van belang voor de groei en ontwikkeling van kmo’s. Ieder jaar dreigen er 150.000 bedrijven 
en 600.000 banen verloren te gaan door inefficiëntie van het systeem van overdrachten van 
ondernemingen. Het programma moet deze tekortkoming van de markt aanpakken.

Amendement 40
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.

Or. en

Motivering

Het programma dient zijn beperkte middelen in te zetten ten behoeve van de meest relevante 
ondernemerscategorieën.

Amendement 41
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 

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 vormen 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, Horizon 2020
en op nationaal en regionaal niveau 
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zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren.

worden ondernomen. Dergelijke acties zijn 
bedoeld om het aanbod van zowel 
aandelenfinanciering als schuldfinanciering 
te stimuleren.

Or. en

Motivering

Overdrachten van ondernemingen spelen een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling van 
kmo’s, blazen een bedrijf nieuw leven in en houden de waarde en de werkgelegenheid in 
stand. “Ieder jaar dreigen er 150.000 bedrijven en 600.000 banen verloren te gaan door 
inefficiëntie van het systeem van overdrachten van ondernemingen”.(EC Business Dynamics 
Study, 2011, studie naar de dynamiek van bedrijven. ) De financiële instrumenten kunnen een 
bijdrage leveren aan de bestrijding van tekortkomingen van de markt en aldus nationale en 
regionale steunmaatregelen aanvullen.

Amendement 42
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 
helpen hun activiteiten in 
overeenstemming met de EU-wetgeving te 
internationaliseren.

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 
helpen hun activiteiten in 
overeenstemming met de EU-wetgeving te 
internationaliseren. De Commissie kan 
zich ook buigen over de mogelijkheid om 
andere innovatieve financiële 
instrumenten te ontwikkelen die 
onderworpen zijn aan de vraag van de 
markt, in overleg met relevante 
belanghebbenden, waaronder 
belangenorganisaties van kmo’s.

Or. en

Motivering

De Commissie moet in staat worden gesteld te reageren op nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van financiële instrumenten en veranderende behoeften van kmo’s. Daarbij kan ze 
putten uit de deskundigheid van relevante belanghebbenden, waaronder belangenorganisaties 
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van kmo’s.

Amendement 43
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.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid dient de tekst van bijlage II de vorm aan te nemen van artikelen.

Amendement 44
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. en

(Zie artikel 9 bis (nieuw))

Motivering

De rapporteur beveelt aan een afzonderlijk artikel over het EEN in te voeren, met een 
gedetailleerdere beschrijving van zijn taken.

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

om de toegang van kmo’s tot de interne 
markt te verbeteren, onder meer door 
informatieverstrekking en bewustmaking.

Or. en

Amendement 46
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 informatie 
over normen, kansen op openbare 
aanbestedingen en intellectuele-
eigendomsrechten in prioritaire derde 
landen.

Deze maatregelen moeten de activiteiten 
van lidstaten op dit gebied aanvullen, 
maar mogen ze niet overlappen. Alvorens 
nieuwe maatregelen in te voeren, zal de 
Commissie in overleg met 
belangenorganisaties van kmo’s een 
inventarisatie moeten maken van 
bestaande ondersteunende diensten voor 
Europese kmo's in derde landen en van de 
specifieke behoeften van kmo’s .

Or. en

Motivering

De rapporteur stemt er weliswaar mee in dat dit programma de markttoegang van kmo’s 
buiten de Unie met specifieke maatregelen ondersteunt, maar er moet ook voor worden 
gezorgd dat deze maatregelen de activiteiten van de lidstaten niet overlappen. De Commissie 
zou daarom, in overleg met belangenorganisaties van kmo’s, een inventarisatie moeten 
maken van bestaande ondersteunende diensten voor Europese kmo's in derde landen en van 
de specifieke behoeften van kmo’s, alvorens nieuwe maatregelen voor te stellen .
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Amendement 47
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, teneinde te voorzien in 
geïntegreerde bedrijfsondersteunende 
diensten, in het bijzonder voor kmo’s.
De traditionele deskundigheid en 
vaardigheden van bestaande Europese 
netwerken voor bedrijfsondersteuning in 
aanmerking genomen, kan financiële 
steun aan netwerkpartners worden 
toegekend voor het verlenen van met 
name:
a) informatie en advies, feedback, 
diensten inzake samenwerking van 
bedrijven en internationalisering op de 
interne markt en in derde landen.
b) diensten voor innovatie en voor de 
overdracht van technologie en kennis;
c) diensten ter stimulering van de 
deelname van kmo’s aan Europese 
programma's, waaronder Horizon 2020 
en de structuurfondsen.
2. Bijzonderheden over dergelijke 
diensten worden uiteengezet in bijlage 
IIa.
3. Diensten die ten behoeve van andere 
programma's van de Unie door het 
Netwerk worden geleverd, zullen door 
deze programma's worden gefinancierd.
4. Met het oog op verdere maatregelen ter 
verbetering van het Netwerk, zal de 
Commissie de verschillende 
toezichtstructuren inventariseren en in 
samenwerking met organisaties van 
kmo’s gebruik maken van patronen in de 
lidstaten.
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Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk het EEN een goede rechtsgrondslag te geven. Dit artikel en bijlage IIa 
(nieuw) bieden een nauwkeurige beschrijving van de taken van het netwerk, zoals in het CIP.
Het EEN moet in staat zijn activiteiten te ontplooien ten behoeve van en met de middelen van 
andere EU-programma's, zoals dat ook ten aanzien van Horizon 2020 het geval zal zijn. In 
sommige lidstaten lijken er problemen te zijn op het gebied van het beheer en de 
ingebruikneming van het Netwerk. Een inventarisatie zou nuttig zijn om deze problemen op te 
lossen.

Amendement 48
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. Zij 
omvatten de prioriteiten, de belangrijkste 
beoordelingscriteria en het maximale 
cofinancieringspercentage voor de 
subsidies.

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 vast, op basis van 
voorafgaande raadpleging van de 
relevante belanghebbenden, waaronder 
belangenorganisaties van kmo’s. De 
jaarlijkse werkprogramma’s stellen ook 
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. Zij 
omvatten de prioriteiten, de belangrijkste 
beoordelingscriteria en het maximale 
cofinancieringspercentage voor de 
subsidies.

Or. en
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Motivering

De Commissie moet ook de relevante belanghebbenden raadplegen, waaronder 
belangenorganisaties van kmo’s, bij het omschrijven van de strategische doelstellingen van 
het jaarlijkse werkprogramma. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de door dit programma 
gefinancierde maatregelen beantwoorden aan de behoeften van zijn voornaamste doelgroep:
de kmo's.

Amendement 49
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) systematische effectbeoordelingen van 
maatregelen van de Unie die relevant zijn 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, 
met speciale aandacht voor 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. en

Motivering

Effectbeoordelingen moeten systematisch het effect beoordelen van beleidsvoorstellen op het 
concurrentievermogen van ondernemingen (“concurrentievermogentest”). Ze moeten ook een 
speciaal aan kmo’s gewijde sectie omvatten (kmo-test), met bijzondere aandacht voor micro-
ondernemingen. Weliswaar wordt er met de Small Business Act naar gestreefd het 
ondernemingsklimaat voor alle kmo's te verbeteren, er wordt ook erkend dat er specifieke 
initiatieven en aanhoudende inspanningen nodig zijn om de kleinste Europese bedrijven in 
staat te stellen hun ware potentieel te benutten.

Amendement 50
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

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

kmo’s, industriebeleid en 
concurrentiegerelateerde maatregelen.

Or. en

Motivering

In de evaluatie van wetgeving moet in het bijzonder rekening worden gehouden met kmo's, die 
ongeveer 99% van de ondernemingen van de Unie uitmaken.

Amendement 51
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 basisinformatie over begunstigden 
van subsidies en geanonimiseerde 
basisinformatie over subsidieaanvragers, 
indien beschikbaar. Het verslag bevat 
tevens 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.

Or. en

Motivering

Informatie over begunstigden en aanvragers van subsidies is van nut voor de beoordeling van 
subsidies die in het kader van het programma worden verleend.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Er wordt een evaluatieverslag opgesteld 
over de langetermijneffecten en over de 
duurzaamheid van de impact van de 
maatregelen, als inbreng voor een 
beslissing over een mogelijke 
vernieuwing, wijziging of opschorting van 
een volgende maatregel.

4. Er wordt achteraf een evaluatieverslag
opgesteld over de langetermijneffecten en 
over de duurzaamheid van de impact van 
de maatregelen.

Or. en

Amendement 53
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 door de Commissie een reeks 
prestatiekernindicatoren ontwikkeld, in 
samenwerking met deskundigen en 
relevante belanghebbenden, waaronder 
belangenorganisaties van kmo’s, 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

Motivering

De inbreng van deskundigen en relevante belanghebbenden, waaronder kmo-organisaties, 
moet worden aangewend voor de ontwikkeling van valide en betrouwbare indicatoren die 
geen buitenproportionele verslagleggingslasten voor de kmo’s met zich meebrengen.

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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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 opstart-, groei- en 
overdrachtsfases. De financiële 
instrumenten omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit. De toewijzing van 
middelen aan verschillende faciliteiten zal 
gebaseerd zijn op de vraag van de markt 
en rekening houden met de meningen van 
belangenorganisaties van kmo’s.

Or. en

Motivering

Aangezien marktomstandigheden snel kunnen veranderen, is het belangrijk om een hoge mate 
van flexibiliteit te handhaven bij de toewijzing van middelen aan vermogens- en 
schuldenfaciliteiten. Belangenorganisaties van kmo’s kunnen een waardevolle inbreng 
leveren ten aanzien van de besluiten van de Commissie op dit gebied en dienen derhalve te 
worden geraadpleegd.

Amendement 55
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
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Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten zullen als 
aanvulling dienen op het gebruik door 
lidstaten van financiële instrumenten voor 
kmo's in het kader van het cohesiebeleid 
en op het gebruik door lidstaten van 
financiële instrumenten in het kader van 
nationale stimuleringsprogramma's.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moet deze tekst worden verplaatst van bijlage II naar artikel 14.
De faciliteiten moeten verder ook als aanvulling dienen op financiële instrumenten voor 
kmo’s in het kader van nationale stimuleringsprogramma's.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten kunnen, in 
voorkomend geval, zorgen voor 
samenvoeging van financiële middelen 
met lidstaten die bereid zijn een gedeelte 
bij te dragen van de aan hen toegewezen 
middelen uit de structuurfondsen, 
overeenkomstig [artikel 33, lid 1, onder a), 
van de verordening inzake de 
structuurfondsen].

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moet deze tekst worden verplaatst van bijlage II naar artikel 14.
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Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten moeten 
overeenstemmen met de bepalingen over 
financiële instrumenten in Verordening 
(EG, Euratom) van de Raad nr. 
1605/2002 van 25 juni 2002 houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen1 en in de gedelegeerde 
handeling die de uitvoeringsregels 
vervangt.
______________
1 PB L 248 van 16.09.02, blz.. 1.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moet deze tekst worden verplaatst van bijlage II naar artikel 14.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Ontvangsten en terugbetalingen die 
verband houden met de tweede 
deelfaciliteit van de Faciliteit voor snel 
groeiende, innovatieve kmo’s krachtens 
Besluit nr. 1639/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 2006 tot vaststelling van een 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(2007-2013)1, worden toegewezen aan de 
financiële instrumenten van dit 
programma.
______________
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1 PB L 310 van 09.11.06, blz.. 15.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moet deze tekst worden verplaatst van bijlage II naar artikel 14.
Ontvangsten en terugbetalingen die verband houden met FSIM worden toegewezen aan de 
financiële instrumenten van dit programma.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De financiële instrumenten voor 
kmo’s moeten worden toegepast 
overeenkomstig de relevante EU- regels 
voor staatssteun.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moet deze tekst worden verplaatst van bijlage II naar artikel 14.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De financiële instrumenten 
die onder het programma vallen worden 
in nauwe samenhang met de schuld- en 
vermogensfaciliteiten van Horizon 2020 
aangewend, met het oog op het creëren 
van een enkele faciliteit voor kmo’s en 
intermediairs.

Or. en

Motivering

Het is voor de rapporteur een punt van zorg dat de overwogen splitsing van COSME en 
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Horizon 2020 kan leiden tot nieuwe inefficiëntie en administratieve lasten. Het is daarom van 
essentieel belang dat de faciliteiten van beide programma’s daadwerkelijk worden uitgevoerd 
als een enkel instrument, waartoe kmo’s en intermediairs toegang hebben via een ‘enkel 
loket’.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Eigenvermogensfaciliteit voor groei

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 besluiten de drempel van 20 % te 
wijzigen in het licht van veranderende 
marktomstandigheden.
2. De vermogensfaciliteit van het 
programma, de eigenvermogensfaciliteit 
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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 
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 moeten zorg 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 moeten 
zorg dragen.

Or. en
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Motivering

Omwille van de duidelijkheid, moeten de bepalingen inzake de EFG in een artikel worden 
opgenomen. De aanvullende vermelding van fondsen van fondsen in lid 1 maakt duidelijk dat 
COSME en Horizon 2020 de mogelijkheid bieden van gemeenschappelijke ondersteuning van 
een financiering van grensoverschrijdende fondsen van fondsen betreffende durfkapitaal. De 
EFG-ondersteuning moet ook bestaan uit private fondsen van fondsen teneinde meer 
investeerders uit de private sector aan te trekken (lid 3 ter). De EFG moet business angels co-
investeringsfaciliteiten kunnen bieden.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 ter
De leninggarantiefaciliteit

1. De leninggarantiefaciliteit (LGF) moet 
rechtstreeks worden beheerd door het EIF 
of andere organisaties die namens de 
Commissie voor de uitvoering moeten 
zorg dragen. 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;
2. De LGF moet worden uitgevoerd als 
onderdeel van een enkel EU-
schuldinstrument voor de groei en het 
onderzoek en de ontwikkeling van EU-
ondernemingen, met gebruikmaking van 
hetzelfde uitvoeringsmechanisme als het 
vraaggestuurde kmo-onderdeel van de 
schuldfaciliteit in het kader van Horizon 
2020 (RSI II.) Er moet voor worden 
gezorgd dat alle nationale intermediairs in 
het kader van het RSI II in aanmerking 
komen.

3. De LGF is als volgt samengesteld:
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a) schuldfinanciering via leninggaranties 
waaronder achtergestelde en 
participatieleningen, of leasing, moeten 
de specifieke moeilijkheden verminderen 
waarmee kmo’s worden geconfronteerd 
bij de toegang tot financiering, ten 
gevolge van het veronderstelde hoge risico 
of van onvoldoende beschikbaar 
onderpand;
b) de securitisatie van portefeuilles voor 
de schuldfinanciering van kmo’s 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 een 
aanzienlijk deel van de resulterende 
liquiditeiten of het gemobiliseerde 
kapitaal gebruiken voor nieuwe leningen 
aan kmo’s binnen een redelijke 
tijdspanne. De hoogte van deze nieuwe 
schuldfinanciering wordt berekend in 
samenhang met de hoogte van het 
gegarandeerde portefeuillerisico. Over 
deze hoogte en de periode wordt met elke 
broninstelling afzonderlijk onderhandeld.
4. De LGF dekt, behalve voor leningen in 
de geëffectiseerde portefeuille, leningen 
tot maximaal 150 000 EUR en met een 
minimumlooptijd van 12 maanden. De 
LGF dekt ook leningen van meer dan 150 
000 EUR in gevallen waarbij kmo's niet 
voldoen aan de criteria om in aanmerking 
te komen voor het kmo-onderdeel van de 
schuldfaciliteit in het kader van Horizon 
2020, en met een minimumlooptijd van 12 
maanden. De financiële intermediairs 
dienen te bewijzen dat de kmo al dan niet 
in aanmerking komt voor het kmo-
onderdeel van de schuldfaciliteit in het 
kader van Horizon 2020
5. De LGF moet zodanig zijn opgezet dat 
kan worden gerapporteerd over de 
ondersteunde kmo’s, zowel wat het aantal 
als de omvang van de leningen betreft.
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Or. en

Motivering

Er is een financieringstekort voor kmo-leningen van meer 150 000 EUR, met name wat betreft 
overdrachten van ondernemingen die volgens de rapporteur met de LGF moeten worden 
behandeld. Teneinde niet-innovatieve bedrijven in staat te stellen garanties voor leningen van 
meer dan 150 000 EUR te genieten, stelt de rapporteur voor dat de LGF ook leningen dekt 
van meer dan 150 000 EUR in gevallen waarbij kmo’s niet voldoen aan de criteria om in 
aanmerking te komen voor het kmo-onderdeel van de schuldfaciliteit die onder Horizon 2020 
valt. De RSI II moet openstaan voor alle nationale intermediairs, wat met de RSI I niet het 
geval lijkt te zijn.

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

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 bevoegd 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking
tot wijzigingen in de indicatoren in artikel 
2, lid 2 en bijlage I, wijzigingen in de 
begroting voor financiële instrumenten in 
artikel 4, lid 1, en van de financiële 
instrumenten zelf in de artikelen 14, 14 
bis en 14 ter , 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

Or. en

(Zie artikelen 4, lid 1, 14, 14 bis (nieuw), 14 ter (nieuw))
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Algemene doelstelling – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Algemene doelstelling: 1. Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen versterken, 
onder meer in de toeristische sector

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% gedurende het 
volgende decennium; er is een toename van 50% 
tussen nu en 2015 ten doel gesteld

Amendement

Algemene doelstelling: 1. Versterking van het duurzame concurrentievermogen van de EU-ondernemingen, in het 
bijzonder van kmo's;  

Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020)
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Toegenomen concurrentievermogen van kmo's 
van de Europese Unie, vergeleken met het 
concurrentievermogen van de voornaamste 
concurrenten van kmo's (toegenomen groei van 
het industriële concurrentievermogen van de EU, 
vergeleken met de voornaamste concurrenten)

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

2009: -3.1%

Vermindering van de administratieve lasten voor
kmo’s (aantal dagen en kosten nodig om een 
nieuw bedrijf te starten)

Aantal dagen om in 2011 een nieuwe kmo op te zetten:
6,5 werkdagen. Kosten van de oprichting: € 379

Vermindering van het aantal dagen om een nieuwe kmo 
op te richten: 3 werkdagen in 2020. Starterskosten: € 
1001

Energie-intensiteit van het EU-bedrijfsleven 
(uiteindelijk energieverbruik/BTW) (voor de EU 
23)

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020:

Materiële productiviteit (BTW/ton rechtstreeks 
materieel verbruik) (voor de EU 27)

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

2020

Toename van kmo’s in de Unie die 
milieuvriendelijke producten of diensten 
aanbieden

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 De conclusies van de Mededingingsraad van 31 mei 
2011 bevatten een oproep aan 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”

Or. en
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Algemene doelstelling – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Algemene doelstelling: 2. Een ondernemingscultuur aanmoedigen en de oprichting en groei van kmo’s bevorderen
Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020)
Kmo-groei op het gebied van toegevoegde waarde 
en aantal personeelsleden

In 2010 waren kmo’s goed voor meer dan 58 % van de 
totale EU-omzet (btw);

Doelstijging in bruto toegevoegde waarde van kmo’s 
van 4% per jaar; 

Feedback van kmo’s en andere eindbegunstigden 
over de meerwaarde, het nut en de relevantie van 
het programma (te meten in de programma-
evaluaties) via het Europe Enterprise Network 
(EEN) en online-enquêtes

Totaal aantal personeelsleden in kmo’s: 87,5 miljoen 
(67% van de banen in de privésector in de EU)

Jaarlijkse groei van personeelsleden in kmo’s van 1%

Kmo-omlooptijd (starters en stopzetting) 78% tevredenheid en positieve feedback op de 
toegevoegde waarde vanuit het EEN

Stijging tot meer dan 80% tevredenheid op de 
toegevoegde waarde vanuit het EEN

Amendement

Algemene doelstelling: 2. Een ondernemingscultuur aanmoedigen en de oprichting en groei van kmo’s bevorderen
Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020)
Kmo-groei op het gebied van toegevoegde waarde 
(Eurostat)

In 2010 waren kmo’s goed voor meer dan 58 % van de 
totale EU-omzet (btw);

Doelstijging in bruto toegevoegde waarde van kmo’s 
van 4% per jaar; 

Kmo-werkgelegenheidspercentage (Eurostat) Totaal aantal personeelsleden in kmo’s in 2010: 87,5 
miljoen (67% van de banen in de privésector in de EU)

AJaarlijkse groei van personeelsleden in kmo’s van 1%
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Kmo-omlooptijd (toename starters en 
overdrachten, afname stopzettingen)

Te verzamelen gegevens Te verzamelen gegevens

Toegenomen aandeel van burgers van de Unie die 
zelfstandig ondernemer zouden willen zijn.

Cijfers uit 2007 en 2009 zijn stabiel op 45% Toename aantal burgers van de Unie die zelfstandig 
ondernemer zouden willen zijn tot 50-55%

Or. en

Amendement 67

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 om het concurrentievermogen te verbeteren

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

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.

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

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het duurzame concurrentievermogen van EU-ondernemingen, 
in het bijzonder kmo’s

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doel op de middellange termijn 
(2017)

Doelstelling op lange termijn 
(2020)

Activiteiten ter verbetering van 
het concurrentievermogen 
Beoogde netto beperking van 
administratieve belasting

De Commissie heeft tot 31% van de 
administratieve belasting voor EU-
ondernemingen vastgesteld op 13 
specifieke beleidsterreinen.

12 % procent van de administratieve 
belasting moet worden verminderd 
binnen alle bestaande en nieuwe EU-
wetgeving die betrekking heeft op EU-
ondernemingen.

25 % procent van de administratieve 
belasting moet worden verminderd 
binnen alle bestaande en nieuwe EU-
wetgeving die betrekking heeft op EU-
ondernemingen.

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 

Ongeveer 7 vereenvoudigingsmaatregelen 
per jaar .

Ongeveer 7 
vereenvoudigingsmaatregelen per jaar 
.
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2012. Er werden 5 
vereenvoudigingsmaatregelen per jaar 
ingevoerd tot 2010.

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.

De feedbackbenadering met 
geschiktheidscontroles zal worden 
uitgebreid naar andere beleidsvormen 
en zal leiden tot vereenvoudigingen 
die een positieve weerslag hebben op 
de industrie. Er zijn tot 15 
geschiktheidscontroles gepland, met 
een betere regelgeving als doelstelling.

Toegenomen aantal lidstaten dat de 
concurrentievermogentest gebruikt:

Aantal lidstaten dat de 
concurrentievermogentest gebruikt: 0

Aantal lidstaten dat de 
concurrentievermogentest gebruikt: 10

Aantal lidstaten dat de 
concurrentievermogentest gebruikt:
28

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 bedrijven controleren hun 
prestaties en passen 
milieubeheerssystemen toe.

Talrijke bedrijven controleren hun 
prestaties en passen 
milieubeheerssystemen toe.

Or. en

Amendement 68

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
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Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het duurzame concurrentievermogen 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 

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

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

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het duurzame concurrentievermogen van EU-ondernemingen, 
in het bijzonder kmo’s

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doel op de middellange termijn 
(2017)

Doelstelling op lange termijn 
(2020)

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

Aantal lidstaten die de kmo-test 
gebruiken: 15 MS

Aantal lidstaten die de kmo-test 
gebruiken: 21 MS

Aantal lidstaten die de kmo-test 
gebruiken: 28 MS

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

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

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

Aantal publicaties en clips in de media 
in alle lidstaten: 100
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in alle lidstaten

Or. en

Amendement 69

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 – Nieuwe bedrijfsconcepten

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

New Business Concepts
Aantal nieuwe producten en diensten op de markt Tot nu toe werd deze activiteit beperkt tot analytisch 

werk op beperkte schaal.
Doel voor het totale aantal nieuwe producten en 
diensten: 5 in 2017 (en zal stijgen tot 15 in 2018 en 
25 in 2019).

Niveau van bijkomende export en desbetreffende 
geldbedragen

Wat de export betreft, wordt er in 2017 nog geen 
impact verwacht. Het aandeel in de export van de 
eerste generatie deelnemende kmo’s zal pas duidelijk 
worden in 2018, met een doelstijging van 20%.

Feedback van belanghebbenden over kwaliteit en 
toegevoegde waarde van activiteiten

Ten minste 70% van de in 2014 deelnemende kmo’s 
dient in een enquête eind 2017 van een positieve 
impact op hun omzet te melden
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Amendement

Specifieke doelstelling: Verbetering van de raamvoorwaarden voor het duurzame concurrentievermogen van EU-ondernemingen, in 
het bijzonder kmo’s

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

Doelstelling op lange termijn 
(2020)

Nieuwe bedrijfsconcepten
Aantal nieuwe producten en diensten 
op de markt

Tot nu toe werd deze activiteit beperkt tot 
analytisch werk op beperkte schaal.

Target for the cumulative number of new 
products/services to be 5 in 2017.

Doel voor het totale aantal van nieuwe 
producten/diensten moet in 2020 30 
zijn.

Niveau van bijkomende export en 
desbetreffende geldbedragen

Tot nu toe werd deze activiteit beperkt tot 
analytisch werk op beperkte schaal.

Wat de export betreft, wordt er in 2017 
nog geen impact verwacht. Het aandeel in 
de export van de eerste generatie 
deelnemende kmo’s zal pas duidelijk 
worden in 2018, met een doelstijging van 
20%.

Het beoogde aandeel in de export van 
deelnemende kmo’s in 2020 moet 25% 
zijn.

Feedback van belanghebbenden over 
kwaliteit en toegevoegde waarde van 
activiteiten

Tot nu toe werd deze activiteit beperkt tot 
analytisch werk op beperkte schaal.

Ten minste 70% van de in 2014 
deelnemende kmo’s dient in een enquête 
eind 2017 van een positieve impact op 
hun omzet te melden

Ten minste 80% van de in 2014 
deelnemende kmo’s dient in een 
enquête eind 2020 een positieve 
impact op hun omzet te melden.

Or. en
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Amendement 70

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 (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

Aantal financieringsaanvragen

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

To date no entity adopting European Tourism Quality 
Label (action in in process of development)

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)
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Amendement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: Ondernemerschap bevorderen, ook bij specifieke doelgroepen – Ondersteuning ondernemerschap

Door de Commissie voorgestelde tekst

Specifieke doelstelling: Ondernemerschap bevorderen, ook bij specifieke doelgroepen
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat)

2017
Ondersteuning voor ondernemerschap
Feedback over de publieke perceptie van het 
ondernemerschap (% van EU-burgers die graag 
als zelfstandige zouden werken, zoals gemeten 
door Eurobarometer)

Cijfers uit 2007 en 2009 zijn stabiel op 45% Stijging van EU-burgers die zelfstandig zouden willen 
worden tot 50 %

Aantal landen die op EU-niveau ontwikkelde 
ondernemerschapsoplossingen toepassen

Aantal landen die op EU-niveau ontwikkelde
ondernemerschapsoplossingen toepassen: 22 (2010)

Aantal landen die op EU-niveau ontwikkelde
ondernemerschapsoplossingen toepassen: 25

Aantal nationale programma’s dat beschikbaar is Aantal nationale programma’s dat beschikbaar is voor Aantal nationale programma’s dat beschikbaar is voor 
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voor kmo’s uit andere lidstaten kmo’s uit andere lidstaten: 5 kmo’s uit andere lidstaten: 10

Aantal voor kmo’s goedgekeurde 
vereenvoudigingsmaatregelen 

5 vereenvoudigingsmaatregelen per jaar (2010). Ongeveer 7 vereenvoudigingsmaatregelen per jaar

Amendement

Specifieke doelstelling: Ondersteuning voor ondernemerschap
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doel op de middellange termijn 

(2017)
Doelstelling op lange termijn 
(2020)

Ondersteuning voor 
ondernemerschap
Toegenomen aantal lidstaten dat 
ondernemerschapsoplossingen 
toepast die gebaseerd zijn op goede 
praktijken, die via het programma 
worden geïdentificeerd.

Aantal lidstaten dat 
ondernemerschapsoplossingen toepast:
22 (2010)

Aantal lidstaten dat
ondernemerschapsoplossingen toepast:
25

Aantal lidstaten dat 
ondernemerschapsoplossingen toepast:
28.

Toegenomen aantal nationale 
programma’s dat beschikbaar is voor 
kmo’s uit andere lidstaten

Aantal nationale programma’s dat
beschikbaar is voor kmo’s uit andere 
lidstaten: 5

Aantal nationale programma’s dat
beschikbaar is voor kmo’s uit andere 
lidstaten: 10

Aantal nationale programma’s die 
beschikbaar zijn voor kmo’s uit andere 
lidstaten: 15.

Or. en
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Amendement 72

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

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 lening(krediet)garanties en 
leningswaarden ontvangen

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

Specifieke doelstelling: Kmo's betere toegang geven tot financiering
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op de middellange 

termijn (2017)
Doelstelling op lange termijn 
(2020)Long term target (2020)

Financiële instrumenten voor 
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groei
Aantal bedrijven die 
lening(krediet)in het kader van 
garanties van een programma en 
leningswaarden ontvangen

Vanaf 31 december 2011: 10,2 miljard 
euro aan gemobiliseerde leningen, die 
171 000 kmo's hebben bereikt (kmo-
garantiefaciliteit)

Aantal bedrijven die lening(krediet)in het 
kader van garanties (+/- 145.000) en 
leningswaarden (+/-19,6 miljard euro) 
ontvangen

Aantal bedrijven die lening(krediet)in 
het kader van garanties (+/- 350.000) 
en leningswaarden (+/-25 miljard 
euro) ontvangen

Aantal bedrijven dat COSME-
risicokapitaalinvesteringen ontvangt
en het totale geïnvesteerde volume.

Vanaf 31 december 2011: 1,9 miljard 
EUR aan gemobiliseerd risicokapitaal, 
die 194 kmo's hebben bereikt (GIF)

Aantal bedrijven dat COSME-
risicokapitaalinvesteringen ontvangt en 
het totale geïnvesteerde volume: (+/- 240) 
en totale waarde van investeringen (+/- 2 
miljard euro)

Aantal bedrijven dat COSME-
risicokapitaalinvesteringen ontvangt 
en het totale geïnvesteerde volume:
(+/- 560) en totale waarde van 
investeringen (+/- 4,7 miljard euro)

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren – Enterprise Europe Network

Door de Commissie voorgesteldes 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

Toename erkenning Netwerk-merk en merk- Toename erkenning Netwerk-merk en merk- Toename erkenning Netwerk-merk en merk-Cultuur: 30%
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Cultuur (bv. merkbewustzijn bij kmo-doelgroep) Cultuur: nog niet gemeten 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

Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op de middellange 

termijn (2017)
Doelstelling op lange termijn (2020)

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network
Aantal ondertekende 
partnerschapsovereenkomsten

Ondertekende 
partnerschapsovereenkomsten: 1.950
(2010)

Ondertekende 
partnerschapsovereenkomsten: 
2.200/jaar

Ondertekende partnerschapsovereenkomsten: 
2.500/jaar

Toename erkenning Netwerk-merk 
onder kmo’s (bv. merkbewustzijn bij 
kmo-doelgroep)

Toename erkenning Netwerk-merk 
onder kmo’s: nog niet gemeten. Er 
wordt een onderzoek opgestart.

Toename erkenning Netwerk-merk 
onder kmo’s door: 20% vergeleken 
met aanvankelijk onderzoeksresultaat.

Toename erkenning van het
Netwerk-merk onder kmo’s door: 30% bereikt 
vergeleken met aanvankelijk 
onderzoeksresultaat.

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%

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

Aantal kmo’s die ondersteunende Aantal kmo’s die ondersteunende Aantal kmo’s die ondersteunende Aantal kmo’s die ondersteunende diensten 
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diensten ontvangen: diensten ontvangen: 435.000 (2010) diensten ontvangen: 470 000/jaar ontvangen: 500 000/jaar

Aantal kmo’s die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen

Aantal kmo’s die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen: 45.000 (2011)

Aantal kmo’s die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen: 48.000/jaar

Aantal kmo’s die deelnemen aan 
partnerbemiddelingsevenementen en 
bedrijfsreizen: 50.000/jaar

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage I (tabel) – Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren – Bedrijfsondersteuning kmo’s 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
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Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren
Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doel op de middellange termijn 

(2017)
Doelstelling op lange termijn (2020)

Bedrijfsondersteuning kmo’s 
op de interne markt en op 
markten buiten de EU
Aandeel (%) van kmo’s met 
internationale activiteiten (export, 
import, DBI en andere activiteiten) 
buiten de EU

25 %t van kmo-export op de interne 
markt,13 procent buiten de Unie (voor 
de periode 2006-2008)1

27 % van kmo-export op de interne 
markt, 15% buiten de EU

30 % van kmo-export op de interne markt, 
17 % buiten de EU

_________________
1 Deze gegevens zijn ontleend aan de 
studie "Internationalisation of 
European SMEs ", EIM, 2010,  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf

Or. en
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren – Internationale industriële samenwerking

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
Internationale industriële samenwerking
Aantal gevallen waarin de regelgeving in de EU en in 
derde landen voor industrieproducten beter op elkaar is 
afgestemd

Er wordt geschat dat in de 
regelgevingssamenwerking met de 
belangrijkste handelspartners (VS, Japan, 
China, Brazilië, Rusland, Canada, India) 
gemiddeld op 2 relevante gebieden de 
technische regelgeving goed op elkaar is 
afgestemd

3 relevante gebieden met aanzienlijke 
afstemming van technische regelgeving 
met de voornaamste handelspartners (VS, 
Japan, China, Brazilië, Rusland, Canada, 
India) (2017)

Aantal gebieden en goede praktijken van de Small 
Business Act van de EU die geïntroduceerd zijn in 
naburige landen en kandidaat-lidstaten 

Er wordt geschat dat er gemiddeld, in de drie 
beleidsregio’s (kandidaat-lidstaten, oostelijke 
naburige landen en naburige landen aan de 
Middellandse Zee), van de 10 
beleidsgebieden van de SBA, ten minste drie 
werden gereguleerd in deze landen.

5 beleidsgebieden van de SBA in de drie 
beleidsregio’s (kandidaat-lidstaten, 
oostelijke naburige landen en naburige 
landen aan de Middellandse Zee) (2017)

Amendement

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

Doelstelling op lange termijn 
(2020)

Internationale industriële 
samenwerking
Aantal gevallen waarin de 
regelgeving in de EU en in derde 
landen voor industrieproducten 
beter op elkaar is afgestemd

Er wordt geschat dat in de 
regelgevingssamenwerking met de 
belangrijkste handelspartners (VS, 
Japan, China, Brazilië, Rusland, 
Canada, India) gemiddeld op 2 
relevante gebieden de technische 
regelgeving goed op elkaar is 
afgestemd

3 relevante gebieden met 
aanzienlijke afstemming van 
technische regelgeving met de 
voornaamste handelspartners 
(VS, Japan, China, Brazilië, 
Rusland, Canada, India) (2017)

4 relevante gebieden met 
aanzienlijke afstemming van 
technische regelgeving met de 
voornaamste handelspartners (VS, 
Japan, China, Brazilië, Rusland, 
Canada, India) (2017)

Aantal gebieden en goede 
praktijken van de Small 
Business Act van de EU die 
geïntroduceerd zijn in naburige 
landen en kandidaat-lidstaten 

Er wordt geschat dat er gemiddeld, 
in de drie beleidsregio’s 
(kandidaat-lidstaten, oostelijke 
naburige landen en naburige 
landen aan de Middellandse Zee), 
van de 10 beleidsgebieden van de 
SBA, ten minste drie werden 
gereguleerd in deze landen.

5 beleidsgebieden van de SBA in 
de drie beleidsregio’s (kandidaat-
lidstaten, oostelijke naburige 
landen en naburige landen aan de 
Middellandse Zee) (2017)

5 beleidsgebieden van de SBA in 
de drie beleidsregio’s (kandidaat-
lidstaten, oostelijke naburige 
landen en naburige landen aan de 
Middellandse Zee)

Or. en
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Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II Schrappen
Acties om de toegang tot financiering 
voor kmo’s te verbeteren
1. Acties voor een betere toegang tot 
financiering voor kmo's omvatten een 
vermogensfaciliteit en een 
leninggarantiefaciliteit.
2. De vermogensfaciliteit van programma 
voor concurrentievermogen en kmo’s en 
de Equity Facility for Growth (EFG) 
moeten 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.
EFG dient van hetzelfde 
uitvoeringsmechanisme gebruik te maken 
als de eigenvermogensfaciliteit voor RDI 
die in het kader van Horizon 2020 moet 
worden opgezet 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.
4. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten moeten voldoen 
aan de bepalingen inzake financiële 
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instrumenten in het Financieel Reglement 
en in de gedelegeerde handeling die de 
uitvoeringsvoorschriften vervangt en met 
meet gedetailleerde specifieke 
operationele vereisten die in de 
Commissierichtsnoeren moeten 
uiteengezet.
5. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten moeten een 
aanvulling vormen op het gebruik van 
financiële instrumenten van de lidstaten 
voor kmo's in het kader van het 
cohesiebeleid.
6. De eigenvermogens- en 
leninggarantiefaciliteiten kunnen in 
voorkomend geval zorgen voor het 
samenvoegen van financiële middelen met 
lidstaten die bereid zijn en 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].
7. Ontvangsten en terugbetalingen in 
verband met GIF 2 in het kader van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(Besluit nr. 1639/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad) moeten 
worden toegewezen aan het programma 
voor concurrentievermogen en kmo’s.
8. De financiële instrumenten voor 
groeigerichte kmo’s moeten worden 
toegepast in overeenstemming met de 
relevante regels voor staatssteun.
De Equity Facility for Growth (EFG)
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 
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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.
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; or
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.
De leninggarantiefaciliteit (LGF)
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 
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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 
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 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.

Or. en
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Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I bis
Beschrijving van de dienstverlening door 
Enterprise Europe Network als bedoeld in 

artikel 9 bis
1. Diensten op het gebied van informatie, 
feedback, samenwerking tussen bedrijven 
en internationalisering op de interne 
markt en in derde landen:
a) verspreiden van informatie over de 
werking van de interne markt voor 
goederen en diensten en de kansen die 
deze markt biedt, inclusief relevante 
wetgeving van de Unie, normen en 
openbare aanbestedingen, over de 
toegang tot financiering en over de 
verbetering van de weerbaarheid van 
kmo's,
b) proactief bevorderen van voor kmo's 
relevante initiatieven, beleidsmaatregelen 
en programma's van de Unie en 
verstrekken van informatie aan kmo's 
over de aanvraagprocedures voor 
dergelijke programma's,
c) benutten van instrumenten voor het 
meten van het effect van de bestaande 
wetgeving op kmo's,
d) bijdragen aan de uitvoering van 
effectbeoordelingen door de Commissie,
e) gebruik maken van andere passende 
middelen om kmo's te betrekken bij de 
beleidsbepaling in de Unie,
f) kmo's bijstaan bij de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende activiteiten en 
internationale netwerken,
g) kmo's met behulp van adequate 
instrumenten ondersteunen bij het vinden 
van geschikte partners uit de particuliere 
of overheidssector.
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2. Diensten voor innovatie en de 
overdracht van technologie en knowhow:
a) verspreiden van informatie over en 
bewust maken van innovatiegerelateerde 
beleidsmaatregelen, wetgeving en 
steunprogramma's,
b) verspreiden en exploiteren van 
onderzoeksresultaten,
c) verlenen van bemiddelingsdiensten 
voor overdracht van technologie en 
knowhow, en voor de vorming van 
partnerschappen tussen allerlei actoren 
op innovatiegebied,
d) stimuleren van het innovatievermogen 
van bedrijven, met name kmo's,
e) faciliterend optreden bij het vinden van 
andere innovatiediensten, waaronder 
diensten in verband met intellectuele 
eigendom.
3. Diensten om de deelname van kmo's 
aan Horizon 2020 te stimuleren:
a) kmo's sterker bewust maken van 
Horizon 2020,
b) kmo's helpen bij het vaststellen van 
hun behoeften inzake onderzoek en 
technologie en het vinden van geschikte 
partners,

c) kmo's bijstaan bij de voorbereiding en 
coördinatie van projectvoorstellen voor 
deelname aan Horizon 2020.

Or. en

Motivering

De taken van het Enterprise Europe Network (EEN) moeten in een gedetailleerde lijst in deze 
verordening worden omschreven. In deze bijlage, die in samenhang moet worden gezien met 
artikel 9 bis (nieuw) over het EEN, worden de taken van het netwerk gedetailleerd 
omschreven, zoals in het CIP het geval is. Naast de in het CIP vermelde taken van het 
netwerk, stelt de rapporteur voor dat het ook informatie over de toegang tot financiering moet 
verstrekken en de weerbaarheid van kmo's moet verbeteren.
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TOELICHTING

Inleiding

Het wereldwijde concurrentievermogen van Europese kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) wordt ondermijnd door tekortkomingen van de markt en van het beleid en door 
institutionele tekortkomingen, zoals het gebrek aan toegang tot financiering en tot markten, en 
buitensporige regelgeving. Hierdoor vertonen Europese kmo’s een lagere productiviteit en 
groeien ze langzamer dan bedrijven in andere delen van de wereld. Ook zijn ze minder goed 
in staat zich succesvol aan te passen aan veranderingen dan grotere bedrijven in Europa. Deze 
problemen zijn nog verergerd door de economische crisis van 2008, die de kmo’s 
buitengewoon hard heeft getroffen.

Binnen het huidige meerjarige financiële kader (MFK) financiert de EU maatregelen ter 
ondersteuning van ondernemerschap en innovatie en ter stimulering van de ontwikkeling en 
groei van kmo’s door middel van het programma voor ondernemerschap en innovatie 
(Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)), een van de drie pijlers van het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (CIP)). In het volgende MFK (2014-2020) wordt het EIP opgevolgd 
door het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small 
and Medium-sized Enterprises (COSME)). Na haar besluit om onderzoek en ontwikkeling 
beter op elkaar af te stemmen, heeft de Europese Commissie (EC) voorgesteld om 
innovatiegerelateerde activiteiten van het huidige EIP te laten vallen onder Horizon 2020, het 
nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. COSME zal zich daarom richten 
op concurrentievermogen, groei en ondernemerschap.

De rapporteur is bijzonder ingenomen met het voorstel voor het COSME-programma, dat het 
enige bestedingsprogramma van de EU is dat specifiek gericht is op het stimuleren van 
kmo’s. Teneinde het voorstel verder te verbeteren, zou hij de volgende algemene en 
specifieke opmerkingen onder de aandacht willen brengen:

Algemene opmerkingen

1. Gerichtheid op vermindering van de administratieve last, toegang tot financiering 
en markttoegang
Gezien zijn beperkte budget moet COSME zich richten op acties met de grootste impact en 
het sterkste hefboomeffect. De rapporteur stelt drie aandachtsgebieden voor: vermindering 
van de administratieve last, toegang tot financiering en markttoegang.

Na het succesvolle Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de EU, 
heeft de EU een nieuwe, ambitieuzere reductiedoelstelling voor 2020 nodig. De steun voor de 
werkzaamheden van de Groep op hoog niveau van onafhankelijke belanghebbenden voor 
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vermindering van administratieve lasten moet in het kader van COSME worden voortgezet.

In de nasleep van de financiële en economische crisis, is toegang tot financiering de 
voornaamste zorg geworden voor Europese kmo’s: banken leggen een grotere 
terughoudendheid aan de dag in het verstrekken van leningen en investeerders zijn afkeriger 
geworden van risico’s. De financiële instrumenten van het EIP zijn succesvol gebleken in hun 
hulp aan kmo’s om financiering zeker te stellen. Ze hebben geleid tot aanzienlijke 
hefboomeffecten en tot een groei in omzet en werkgelegenheid en moeten in het kader van 
COSME worden voortgezet.

Markttoegang in Europa en derde landen dient een derde prioriteitengebied van COSME te 
zijn. Het Enterprise Europe Network herbergt wat dat betreft veel onbenut potentieel. Het 
toezicht op het EEN moet verder worden verbeterd. De zichtbaarheid ervan moet worden 
verhoogd.

2. Gerichtheid op alle kmo’s
COSME moet niet alleen gericht zijn op kmo's met grensoverschrijdende activiteiten, maar 
ook op kmo's die actief zijn op lokaal, regionaal en nationaal niveau, indien een toegevvoegde 
waarde voor de EU wordt aangetoond. Een voor de EU toegevoegde waarde kan ook bestaan 
uit het bestrijden van tekortkomingen van de markt die niet alleen door de lidstaten kunnen 
worden bestreden.

3. Een krachtiger verband met de Small Business Act
Bij de uitvoering van de acties van COSME moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
tien beginselen van de Small Business Act (SBA), waarmee voor het eerst een algemeen 
beleidskader voor de EU en haar lidstaten wordt vastgesteld, als richtsnoer voor het creëren en 
uitvoeren van beleid gebaseerd op de ‘Denk eerst klein’-aanpak.

4. Grotere betrokkenheid van belangenorganisaties van kmo’s
COSME is specifiek voor kmo’s in het leven geroepen. Om zijn doelstellingen te 
verwezenlijken, is een nauwere betrokkenheid van belangenorganisaties van kmo’s van 
essentieel belang. Zo zou de EC de samenwerking van kmo-organisaties bij de ontwikkeling 
van kmo-beleid moeten ondersteunen. De EC zou ook in voorkomend geval kmo-organisaties 
moeten raadplegen bij de ontwikkeling van indicatoren, en alvorens te beslissen over de 
doelstelling van het jaarlijkse werkprogramma.

5. Ondersteuning voor overdrachten van ondernemingen
Overdrachten van ondernemingen zijn belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kmo’s.
Elk jaar dreigen er 150.000 ondernemingen en 600.000 banen verloren te gaan door 
inefficiëntie in het system van overdrachten van ondernemingen. COSME moet deze 
tekortkoming van de markt aanpakken.

6. Een ruimer budget voor kmo’s
Het is een welbekend feit onder beleidsmakers dat de 23 miljoen kmo’s een voorname bron 
van economische groei en werkgelegenheid zijn in de Unie. Helaas komt het politieke belang 
van kmo’s niet tot uiting in de begroting van COSME: met 2,5 miljard EUR is slechts 0,2% 
van de voorgestelde MFK-begroting toegewezen aan COSME. Met het oog op zijn 
aanbevelingen dat financiële instrumenten ook overdrachten van ondernemingen moeten 
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ondersteunen
en dat de drempel van de leninggarantiefaciliteit voor leningen van meer dan 150.000 EUR 
voor niet-innovatieve kmo’s moet worden afgeschaft, acht de rapporteur het voorgestelde 
budget ontoereikend om de ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Hij stelt derhalve 
voor de begroting te verhogen tot 0,5% van de MFK-begroting. Hieruit zou blijken dat het de 
EU wel degelijk serieus is over de ondersteuning van kmo’s.

Specifieke opmerkingen

1. Algemene doelstellingen

1.1. Duurzaam concurrentievermogen (Artikel 2, lid 1 letter a)
De eerste algemene doelstelling moet zijn: een duurzaam concurrentievermogen van de EU-
ondernemingen, in het bijzonder van kmo’s. Concurrentievermogen en duurzaamheid moeten 
niet worden opgevat als afzonderlijke doelstellingen, aangezien concurrentievermogen op de 
lange termijn afhankelijk is van duurzaamheid en beleid gebaseerd moet zijn op 
langetermijnstrategie. Duurzaam concurrentievermogen weerspiegelt het vermogen om 
(economische) concurrentiekracht voor het bedrijfsleven te bewerkstelligen en te handhaven 
met inachtneming van de doelstellingen aangaande duurzame ontwikkeling.

1.2. Toerisme (Artikelen 2 1 bis), ), 3 1 bis))
De rapporteur is van opvatting dat initiatieven in de toeristische sector in aanmerking komen 
voor steun in het kader van COSME indien kan worden aangetoond dat zij van toegevoegde 
waarde zijn voor de EU, net als elke andere sector met een hoog percentage kmo’s en een 
groot aandeel in het bbp. Niettemin mag COSME niet op voorhand onderscheid maken tussen 
sectoren. Het wordt daarom niet passend geacht om in de doelstellingen van het programma 
de toeristische sector op de voorgrond te plaatsen. Niettemin moet er in het kader van de 
specifieke acties extra aandacht aan toerisme worden gegeven, aangezien toerisme pas sinds 
kort een gedeelde verantwoordelijkheid is in de EU.

2. Specifieke doelstellingen

2.1. Acties ter verbetering van de raamvoorwaarden voor duurzaam 
concurrentievermogen (Artikel 6):

Gezien de beperkte middelen, moeten steunmaatregelen gericht zijn op het breedst mogelijke 
gamma aan kmo’s. Niettemin zou de EC in staat moeten worden gesteld ondersteuning te 
bieden aan sectorspecifieke initiatieven met een ruim aandeel aan kmo’s en een hoge bijdrage 
aan het bbp van de Unie, mits er een toegevoegde waarde voor de EU kan worden 
aangetoond.

2.2. Acties ter bevordering van ondernemerschap (Artikel 7)
Een bedrijfsvriendelijk klimaat voorziet in goede raamvoorwaarden voor alle situaties 
waarmee ondernemers worden geconfronteerd. Volgens de Small Business Act geldt dit niet 
alleen voor de groeifase, maar ook voor het opstarten van een bedrijf, de overdracht en het 
faillissement (tweede kans).

2.3. Acties ter verbetering van de toegang tot financiering voor kmo’s (Artikel 8)
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Kmo’s hebben niet alleen toegang tot financiering nodig in hun opstart- en groeifases, maar 
ook in hun overdrachtsfases (zie hierboven). Dit geldt ook voor de financiële instrumenten.

2.4. Acties ter verbetering van de markttoegang (Artikel 9)
De rapporteur stemt ermee in dat de EC haar ondersteuning van het Enterprise Europe 
Network (EEN) voortzet. De prestaties van het Netwerk hebben zich continu verbeterd. Het 
voorziet in een breed scala aan bedrijfsondersteuningsdiensten met een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde. Niettemin zouden zijn prestaties verder moeten worden verbeterd, op 
basis van een analyse van de verschillende toezichtstructuren en de respons in lidstaten.

Specifieke maatregelen om de markttoegang van kmo’s in prioritaire derde landen te 
verbeteren, zoals de China IPR SME Helpdesk, moeten worden ondersteund, zolang deze 
geen door de lidstaten of het EEN geleverde diensten overlappen. De rapporteur is ook een 
voorstander van ondersteuning ten aanzien van normen en openbare aanbestedingen in derde 
landen. Alvorens nieuwe maatregelen in te voeren, moet de EC bestaande ondersteunende 
maatregelen inventariseren.

3. Financiële instrumenten (Artikelen 4, 14, bijlage II)
De rapporteur is ingenomen met de voorgestelde financiële instrumenten die de toegang tot 
leningen en eigenvermogensfinanciering voor kmo's vergemakkelijken. Maar het is voor hem 
ook een punt van zorg dat de overwogen splitsing van COSME en Horizon 2020 leidt tot 
nieuwe inefficiëntie en administratieve lasten. Het is daarom van essentieel belang dat de 
faciliteiten van beide programma’s daadwerkelijk worden uitgevoerd als onderdeel van een 
enkel instrument, waartoe kmo’s en intermediairs toegang hebben via een ‘enkel loket’.

De rapporteur is ingenomen met het feit dat 55,5% van de begroting voor financiële 
instrumenten is bestemd. Gezien het vraagoverschot en de sterke hefboomeffecten, stelt de 
rapporteur voor ten minste 55,5% van de begroting te bestemmen voor financiële 
instrumenten. Indien de kapitaalverstrekking in het kader van deze financiële instrumenten de 
vraag echter overstijgt, moet de EC in staat worden gesteld de drempel aan te passen. Hoewel 
de toewijzing van de begroting voor elk instrument slechts indicatief is, moet bij de 
toewijzing van financiering aan verschillende faciliteiten rekening worden gehouden met de 
vraag van de markt.

3.1 Eigenvermogensfaciliteit voor groei (Artikel, 14, bijlage II)
De rapporteur is ingenomen met het voorstel voor een eigenvermogensfaciliteit voor kmo's in 
hun groeifase die een aanvulling zal zijn op de eigenvermogensfaciliteit in het kader van 
Horizon 2020 die gericht is op starters. De bepaling betreffende mezzaninefinanciering is met 
name belangrijk aangezien het eigenaren van kmo’s toegang geeft tot aandelenkapitaal zonder 
verlies van hun eigenaarschap.

3.2 Leninggarantiefaciliteit (Artikel 14, bijlage II)
De EC heeft voorgesteld dat de LGF alleen leningen tot 150.000 EUR dekt en dat hogere 
leningen vallen onder RSI II in het kader van Horizon 2020, waarvoor alleen innovatieve 
ondernemingen in aanmerking komen. Maar er is ook een financieringstekort voor leningen 
van meer dan 150.000 EUR aan niet-innovatieve kmo’s, in het bijzonder met betrekking tot 
de overdrachten van bedrijven, die volgens de rapporteur door het LGF in aanmerking moeten 
worden genomen. Hij stelt daarom voor dat leningen van meer dan 150 000 EUR ook onder 



PR\905001NL.doc 77/77 PE489.639v03-00

NL

het LGF komen te vallen voor kmo’s die niet voldoen aan de criteria om in aanmerking te 
komen voor RSI II.

4. Indicatoren (Bijlage I)
De rapporteur is van opvatting dat er voor een valide en betrouwbare meting van prestaties, 
meer en betere indicatoren nodig zijn. Verder zouden de prestatiedoelen ambitieuzer moeten 
zijn en zouden er twee afzonderlijke doelen moeten worden gesteld voor de specifieke 
doelstellingen teneinde een tussentijdse evaluatie in 2017 en een benchmark voor 2020 
mogelijk te maken.


