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Amendement 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en voor de ondersteuning, 
door middel van een brede waaier aan 
maatregelen, van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), die tot de 
voornaamste werkverschaffers in de EU 
behoren;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en voor de ondersteuning, 
door middel van een brede waaier aan 
maatregelen, van de oprichting en 
ontwikkeling van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), die tot de 
voornaamste werkverschaffers in de EU 
behoren;

Or. ro

Amendement 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en voor de ondersteuning, 
door middel van een brede waaier aan 
maatregelen, van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), die tot de 
voornaamste werkverschaffers in de EU 
behoren;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei, de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen en voor de 
ondersteuning, door middel van een brede 
waaier aan maatregelen en innovatieve 
financiële instrumenten, van kleine en
middelgrote ondernemingen (kmo's), die 
tot de voornaamste werkverschaffers in de 
EU behoren;

Or. en
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Amendement 3
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en voor de ondersteuning, 
door middel van een brede waaier aan 
maatregelen, van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), die tot de 
voornaamste werkverschaffers in de EU 
behoren;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en voor de ondersteuning, 
door middel van een brede waaier aan 
maatregelen, van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) en micro-
ondernemingen, die tot de voornaamste 
werkverschaffers in de EU behoren;

Or. en

Amendement 4
Hans-Peter Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en voor de ondersteuning, 
door middel van een brede waaier aan 
maatregelen, van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), die tot de 
voornaamste werkverschaffers in de EU 
behoren;

1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de 
periode 2014-2020 een belangrijk en 
doeltreffend instrument vormt voor de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en voor de ondersteuning, 
door middel van een brede waaier aan 
maatregelen, van ondernemers en kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's), die 
tot de voornaamste werkverschaffers in de 
EU behoren;

Or. de
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Amendement 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat, volgens Eurostat, de 
economische crisis de toegang tot 
bankkrediet voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) moeilijker heeft 
gemaakt en het percentage geweigerde 
leningaanvragen tussen 2007 en 2010 in 
19 van de 20 lidstaten waarvoor er 
gegevens beschikbaar zijn, is gestegen;

Or. fr

Amendement 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt de Raad om de meest 
ambitieuze maatregelen goed te keuren 
die de Europese Commissie en de 
Europese Investeringsbank voorstellen in 
het kader van het gemeenschappelijke
mechanisme voor risicodeling dat uit 
hoofde van het nieuwe meerjarige 
financiële kader zou worden uitgewerkt, 
middels combinatie van de 
begrotingsmiddelen van de EU (COSME, 
Horizon 2020) en de middelen van de 
structuurfondsen met de capaciteit 
betreffende het verstrekken van leningen 
ter ondersteuning van bedrijven van de 
EIB, het EIF en de nationale banken van 
de lidstaten;

Or. fr
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Amendement 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. vraagt de lidstaten en de regio's 
om doeltreffende voorlichtings- en 
begeleidingsmechanismen te voorzien die 
kmo's in staat stellen Europese subsidies 
te ontvangen; wijst erop dat de lidstaten 
tussen 2007 en 2011 weliswaar 
23 miljard EUR hebben besteed aan 
operationele programma's ter 
ondersteuning van kmo's maar dat de 
relatie tussen Europa en kmo's 
ingewikkeld blijft, meer bepaald als 
gevolg van de talrijke niveaus waarop 
middelen worden beheerd, de logge 
administratieve procedures, de korte 
tijdspanne om op openbare 
aanbestedingen in te schrijven, de 
ontoereikende vereenvoudiging van 
financieringsinstrumenten en het gebrek 
aan liquide middelen van kmo's die zich 
verplicht zien bepaalde projecten op 
voorhand te financieren;

Or. fr

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren; vraagt 

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren; vraagt 
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daarom dat de Europees structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich
vooral richten op het scheppen van banen 
door een gunstige omgeving te creëren 
voor kleine ondernemingen en start-ups;

daarom dat de lidstaten de Europese
structuur- en investeringsfondsen (ESI-
fondsen) vooral gebruiken voor het 
scheppen van banen door een gunstige 
omgeving te creëren voor kleine 
ondernemingen en start-ups;

Or. en

Amendement 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren; vraagt 
daarom dat de Europees structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich 
vooral richten op het scheppen van banen 
door een gunstige omgeving te creëren 
voor kleine ondernemingen en start-ups;

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren, jongeren zonder baan, 
opleiding of training en andere kwetsbare 
bevolkingsgroepen aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren en voor een 
ondernemerscultuur te zorgen; vraagt 
daarom dat de Europees structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich 
vooral richten op het scheppen van banen 
en kansen voor bedrijven door een 
gunstige omgeving te creëren en een 
geschikt regelgevingskader in het leven te 
roepen voor kleine ondernemingen en 
start-ups;

Or. en

Amendement 10
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren; vraagt 
daarom dat de Europees structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich 
vooral richten op het scheppen van banen 
door een gunstige omgeving te creëren 
voor kleine ondernemingen en start-ups;

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren; vraagt 
daarom dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich 
vooral richten op het scheppen van banen 
door een gunstige omgeving te creëren 
voor micro-ondernemingen, kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups;

Or. en

Amendement 11
Hans-Peter Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren; vraagt 
daarom dat de Europees structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich 
vooral richten op het scheppen van banen 
door een gunstige omgeving te creëren 
voor kleine ondernemingen en start-ups;

2. stelt dat het voor de sociale samenhang 
in de EU van cruciaal belang is de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU en met name 
onder jongeren aan te pakken door de 
regionale competitiviteit en 
werkgelegenheid te stimuleren; vraagt 
daarom dat de Europees structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) zich 
vooral richten op het scheppen van 
permanente banen door een gunstige 
omgeving te creëren voor kleine 
ondernemingen en start-ups;

Or. de

Amendement 12
Oldřich Vlasák
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de ESI-fondsen steun 
verlenen aan autoriteiten en 
belanghebbenden op plaatselijk en 
regionaal niveau om innovatie te 
stimuleren en de competitiviteit van kmo's 
te vergroten en op die manier de huidige 
economische problemen en met name de 
hoge werkloosheid aan te pakken;

3. benadrukt dat de ESI-fondsen steun 
verlenen aan autoriteiten en 
belanghebbenden op plaatselijk en 
regionaal niveau om onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie te stimuleren en 
de competitiviteit van kmo's te vergroten 
en op die manier de huidige economische 
problemen en met name de hoge 
werkloosheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de ESI-fondsen steun 
verlenen aan autoriteiten en 
belanghebbenden op plaatselijk en 
regionaal niveau om innovatie te 
stimuleren en de competitiviteit van kmo's 
te vergroten en op die manier de huidige 
economische problemen en met name de 
hoge werkloosheid aan te pakken;

3. benadrukt dat de ESI-fondsen steun 
verlenen aan autoriteiten en 
belanghebbenden op plaatselijk, nationaal
en regionaal niveau om innovatie en leren 
op de werkplek te stimuleren en de 
competitiviteit van kmo's te vergroten en 
op die manier de huidige economische en 
maatschappelijke problemen en met name 
de hoge werkloosheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 14
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. beklemtoont dat inspanningen om groei 
te ondersteunen in een duurzame economie 
een evenwicht moeten treffen tussen 
economische en sociale maatregelen en 
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid moeten opleggen zodat er in 
alle regio's van de EU degelijke en goed 
betaalde banen beschikbaar worden;

4. beklemtoont dat inspanningen om groei 
te ondersteunen in een duurzame economie 
rekening moeten houden met het
evenwicht tussen economische en sociale 
vereisten en met de normen op het vlak 
van veiligheid en gezondheid en ertoe 
moeten leiden dat er in alle regio's van de 
EU degelijke en goed betaalde banen 
beschikbaar worden;

Or. en

Amendement 15
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. beklemtoont dat inspanningen om groei 
te ondersteunen in een duurzame economie 
een evenwicht moeten treffen tussen 
economische en sociale maatregelen en 
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid moeten opleggen zodat er in 
alle regio's van de EU degelijke en goed 
betaalde banen beschikbaar worden;

4. beklemtoont dat inspanningen om groei 
te ondersteunen in een duurzame economie 
een evenwicht moeten treffen tussen 
economische, sociale en ecologische
maatregelen en normen op het vlak van 
veiligheid en gezondheid moeten opleggen 
zodat er in alle regio's van de EU degelijke 
en goed betaalde banen beschikbaar 
worden; beveelt aan om te profiteren van 
de ervaringen van bedrijven uit de sociale 
en solidaire economie, die in dit verband 
een globale benadering hanteren;

Or. en

Amendement 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. beklemtoont dat inspanningen om groei 
te ondersteunen in een duurzame economie 
een evenwicht moeten treffen tussen 
economische en sociale maatregelen en
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid moeten opleggen zodat er in 
alle regio's van de EU degelijke en goed 
betaalde banen beschikbaar worden;

4. beklemtoont dat inspanningen om groei, 
innovatie en het scheppen van banen te 
ondersteunen in een duurzame economie 
een evenwicht moeten treffen tussen 
economische en sociale maatregelen,
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid moeten opleggen, slimme 
specialisatie moeten ondersteunen en het 
ecosysteem moeten eerbiedigen, zodat er 
in alle regio's van de EU degelijke en goed 
betaalde banen beschikbaar worden;

Or. en

Amendement 17
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. beklemtoont dat inspanningen om groei 
te ondersteunen in een duurzame economie 
een evenwicht moeten treffen tussen 
economische en sociale maatregelen en 
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid moeten opleggen zodat er in 
alle regio's van de EU degelijke en goed 
betaalde banen beschikbaar worden;

4. beklemtoont dat inspanningen om groei 
te ondersteunen in een duurzame economie 
een evenwicht moeten treffen tussen 
economische en sociale maatregelen en
normen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid moeten opleggen zodat er in 
alle regio's van de EU degelijke, goed 
betaalde en kwaliteitsvolle banen 
beschikbaar worden;

Or. en

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden;

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden en creatieve 
vaardigheden van onder meer jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden;

Or. en

Amendement 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden;

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van zelfstandig ondernemen 
en van concrete projecten die tot doel 
hebben de ondernemersvaardigheden en 
ondernemingszin van jonge mensen te 
vergroten, en onderstreept dat alle lidstaten 
en regio's deze mogelijkheid ten volle 
moeten benutten om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden;

Or. en

Amendement 20
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden;

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden; 
benadrukt dat de ESI-fondsen als 
voornaamste doel moeten hebben een 
optimaal kader in het leven te roepen voor 
de lancering van projecten zoals start-ups 
door jonge mensen;

Or. ro

Amendement 21
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden;

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden; 
benadrukt dat de plaatselijke en regionale 
autoriteiten via de ESI-fondsen bijzondere 
aandacht moeten besteden aan de 
bevordering van ondernemerschap op 
plaatselijk niveau;

Or. ro
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Amendement 22
Hans-Peter Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden;

5. wijst erop dat de ESI-fondsen een 
belangrijke rol vervullen bij de 
ondersteuning van concrete projecten die 
tot doel hebben de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
mensen te vergroten, en onderstreept dat 
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid 
ten volle moeten benutten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden; wijst er 
voorts op dat bestaande projecten die 
steun ontvangen uit de ESI-fondsen, 
moeten worden beoordeeld om na te gaan 
of ze al dan niet slagen, en dat inefficiënt 
gebruikte financiële middelen moeten 
worden overgedragen naar projecten die 
bijdragen tot de vermindering van de 
jeugdwerkloosheid;

Or. de

Amendement 23
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat kmo's via door de ESI-
fondsen verstrekte instrumenten 
financiering kunnen ontvangen en wijst 
erop dat deze instrumenten moeten worden 
uitgebreid, aangezien moeilijkheden bij het 
verkrijgen van financiering tot de 
voornaamste obstakels behoren die een rem 
zetten op de groei van kmo's;

6. benadrukt dat kmo's via door de ESI-
fondsen verstrekte innovatieve financiële
instrumenten financiering kunnen 
ontvangen en wijst erop dat het 
toepassingsgebied van deze instrumenten 
moet worden uitgebreid en de juridische 
duidelijkheid ervan moet worden vergroot, 
aangezien moeilijkheden bij het verkrijgen 
van financiering tot de voornaamste 
obstakels behoren die een rem zetten op de 
groei van kmo's; wijst erop dat een groter 
belang van financiële instrumenten voor 
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revolverende fondsen, meer publiek-
private samenwerking en een 
multiplicatoreffect op de EU-begroting 
kan zorgen; is in dit verband ingenomen 
met het feit dat het gebruik van financiële 
instrumenten in de nieuwe 
programmeringsperiode 2014-2020 wordt 
uitgebreid tot alle thematische 
doelstellingen en alle ESI-fondsen;

Or. en

Amendement 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat kmo's via door de ESI-
fondsen verstrekte instrumenten 
financiering kunnen ontvangen en wijst 
erop dat deze instrumenten moeten worden 
uitgebreid, aangezien moeilijkheden bij het 
verkrijgen van financiering tot de 
voornaamste obstakels behoren die een rem 
zetten op de groei van kmo's;

6. benadrukt dat kmo's via door de ESI-
fondsen verstrekte instrumenten en 
innovatieve regelingen financiering 
kunnen ontvangen en wijst erop dat deze 
instrumenten moeten worden uitgebreid en 
dat regio's onderling goede praktijken 
moeten uitwisselen, aangezien 
moeilijkheden bij het verkrijgen van 
financiering tot de voornaamste obstakels 
behoren die een rem zetten op de groei van 
kmo's;

Or. en

Amendement 25
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat kmo's via door de ESI-
fondsen verstrekte instrumenten 

6. benadrukt dat kmo's via door de ESI-
fondsen verstrekte instrumenten 
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financiering kunnen ontvangen en wijst 
erop dat deze instrumenten moeten worden 
uitgebreid, aangezien moeilijkheden bij het 
verkrijgen van financiering tot de 
voornaamste obstakels behoren die een rem 
zetten op de groei van kmo's;

financiering kunnen ontvangen en wijst 
erop dat deze instrumenten – inclusief 
flexibele instrumenten voor 
microfinanciering – moeten worden 
uitgebreid, aangezien moeilijkheden bij het 
verkrijgen van financiering tot de 
voornaamste obstakels behoren die een rem 
zetten op de groei van kmo's;

Or. en

Amendement 26
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het belang van de 
betrokkenheid van bedrijven en van de 
onderwijssector door middel van 
grensoverschrijdende projecten, 
samenwerking tussen universiteiten en 
technische hogescholen en de oprichting 
van innovatieve 'clusters';

Or. en

Amendement 27
Jan Olbrycht

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de rol van financiële
instrumenten bij de ondersteuning van 
kmo's door middel van leningen, 
garanties of de verwerving van belangen; 
benadrukt dat het wenselijk is dat er in de 
nieuwe programmeringsperiode 2014-
2020 meer gebruik wordt gemaakt van 
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deze instrumenten, naast de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, en 
vraagt de lidstaten met klem om de 
hierdoor geboden kansen te benutten;

Or. pl

Amendement 28
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat de ESI-fondsen met 
het oog op samenwerking met wetenschap 
en onderzoek toegankelijk moeten worden 
gemaakt voor kleine ondernemingen, 
zoals eenmansbedrijven;

Or. en

Amendement 29
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de bepalingen van de 
verordeningen voor de nieuwe 
cohesiebeleidsperiode (2014 – 2020) tot 
een verlichting van de administratieve 
lasten voor kmo's zullen leiden en aldus 
zullen bijdragen tot de totstandbrenging 
van een gunstiger omgeving voor het 
scheppen van arbeidsplaatsen.

7. merkt op dat de bepalingen van de 
verordeningen voor de nieuwe 
cohesiebeleidsperiode (2014 – 2020) tot 
een verlichting van de administratieve 
lasten voor kmo's moeten leiden en aldus 
zullen bijdragen tot de totstandbrenging 
van een gunstiger omgeving voor het 
scheppen van arbeidsplaatsen; vraagt dat 
de lidstaten elke kans aangrijpen om hun 
nationale regelgeving met het oog op een 
betere aanwending van de ESI-fondsen 
voor kmo's te vereenvoudigen.

Or. en
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Amendement 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt op dat de bepalingen van de 
verordeningen voor de nieuwe 
cohesiebeleidsperiode (2014 – 2020) tot 
een verlichting van de administratieve 
lasten voor kmo's zullen leiden en aldus 
zullen bijdragen tot de totstandbrenging 
van een gunstiger omgeving voor het 
scheppen van arbeidsplaatsen.

7. merkt op dat de bepalingen van de 
verordeningen voor de nieuwe 
cohesiebeleidsperiode (2014 – 2020) tot 
een verlichting van de administratieve 
lasten voor kmo's zullen leiden, met name 
wanneer deze werkloze personen in dienst 
nemen, en aldus zullen bijdragen tot de 
totstandbrenging van een gunstiger 
omgeving voor het scheppen van 
arbeidsplaatsen.

Or. ro

Amendement 31
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat het voor de garantie 
van een hoog onderwijsniveau 
noodzakelijk is om lokale en regionale 
financieringsprogramma's voor 
leercontracten vóór en tijdens de 
opleiding te bevorderen.

Or. en


