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Amendement 1
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de betekenis van kapitaal met 
langetermijnwerking als onontbeerlijk 
element voor een doeltreffend regionaal 
beleid van de EU; onderstreept gezien de 
grote regionale verschillen bij de 
verstrekking van kredieten voor de 
economie tevens de rol van de structuur- en 
investeringsfondsen bij het geven van 
impulsen die op de lange termijn 
groeibevorderend zijn;

1. wijst op de betekenis van kapitaal met 
langetermijnwerking als onontbeerlijk 
element voor een doeltreffend regionaal 
beleid van de EU; onderstreept gezien de 
grote regionale verschillen bij de 
verstrekking van kredieten voor de 
economie tevens de rol van de structuur- en 
investeringsfondsen bij het geven van 
impulsen die op de lange termijn 
groeibevorderend zijn en meer banen 
opleveren;

Or. en

Amendement 2
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de betekenis van kapitaal met 
langetermijnwerking als onontbeerlijk 
element voor een doeltreffend regionaal 
beleid van de EU; onderstreept gezien de 
grote regionale verschillen bij de 
verstrekking van kredieten voor de 
economie tevens de rol van de structuur- en 
investeringsfondsen bij het geven van 
impulsen die op de lange termijn 
groeibevorderend zijn;

1. wijst op de betekenis van kapitaal met 
langetermijnwerking als onontbeerlijk 
element voor een doeltreffend regionaal 
beleid van de EU; onderstreept gezien de 
grote regionale verschillen bij de 
verstrekking van kredieten voor de 
economie tevens de rol van de structuur- en 
investeringsfondsen bij het geven van 
impulsen die op de lange termijn 
groeibevorderend zijn; wijst er in dit 
verband op dat de fondsen efficiënt 
moeten worden ingezet;

Or. de
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Amendement 3
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt het dat er 
macro-economische voorwaarden in het 
cohesiebeleid zijn opgenomen waarmee 
sancties aan lidstaten worden opgelegd 
door Europese fondsen op te schorten;
vreest dat onder dergelijke voorwaarden 
banken niet meer bijdragen aan 
financiële instrumenten, waardoor regio's 
verder worden ontdaan van de 
investeringsmogelijkheden op de lange 
termijn die ze zo hard nodig hebben;

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de suggestie van de 
Commissie om de beschikbaarstelling van 
investeringskapitaal onafhankelijker te 
maken van de klassieke leningsfinanciering 
door commerciële banken, die te gevoelig 
voor crises is gebleken;

2. is ingenomen met de suggestie van de 
Commissie om de beschikbaarstelling van 
investeringskapitaal onafhankelijker te 
maken van de klassieke leningsfinanciering 
door commerciële banken, die 
crisisgevoelig is gebleken;

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen;

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan huishoudens en de economie, maar 
vooral aan kmo's beschikbaar stellen;

Or. en

Amendement 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen;

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen, vooral als 
het gaat om nieuwe kleine en 
micro-ondernemingen en kmo’s die geleid 
worden door jongeren of mensen uit een 
plattelandsomgeving; 

Or. fr

Amendement 7
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen;

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen; ziet daarom 
in dat er alternatieve 
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financieringsmogelijkheden nodig zijn om 
te voorzien in de kredietbehoeften van 
vooral kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. de

Amendement 8
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen;

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen, waardoor ze 
vooral micro- en kleine ondernemingen 
van steun uitsluiten;

Or. en

Amendement 9
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen;

3. vestigt de aandacht op de situatie in veel 
lidstaten, waar commerciële banken de 
middelen voor investeringen nog steeds 
slechts onder ontoereikende voorwaarden 
aan kmo's beschikbaar stellen; benadrukt 
het belang van vooraf en achteraf 
uitgevoerde evaluaties over de 
voorgestelde en aangenomen wetgeving 
die gericht is op het toegankelijk maken 
van financiering voor kmo’s;

Or. en
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Amendement 10
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de rol die de coöperatieve 
banken spelen bij het verstrekken van 
financiering aan kmo’s, de sociale 
economie en regionale of lokale 
kleinschalige investeringen;

Or. en

Amendement 11
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten de obstakels en 
belemmeringen op te heffen die de 
toegang van coöperaties en 
maatschappelijk verantwoorde 
ondernemingen tot de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
bemoeilijkt, en een klimaat te scheppen 
dat gunstig is voor duurzame 
investeringen in ecologische en sociale 
innovatie en het creëren van banen op 
lokaal en regionaal niveau;

Or. en

Amendement 12
Nikos Chrysogelos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten om het proces van de 
bankunie te versnellen zodat de banken 
opnieuw de reële economie gaan 
financieren en particuliere en publieke 
investeringsbehoeften mogelijk maken, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verzuim van veel banken die een 
kapitaalinjectie hebben gekregen met 
overheidsgeld, om financiële steun te 
verlenen aan kmo’s en te investeren op 
regionaal en lokaal niveau;

Or. en

Amendement 13
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt de rol van de regionale 
financieringsinstellingen met een 
decentrale structuur, die ook tijdens de 
crisis op de financiële markten solide 
financieringsmogelijkheden beschikbaar 
zijn blijven stellen aan de plaatselijke 
economie, en onderstreept dat deze –
bijvoorbeeld als coöperatie opgezette –
plaatselijke en regionale structuren moeten 
worden behouden en uitgebreid;

4. benadrukt de rol van de regionale 
financieringsinstellingen met een 
decentrale structuur, die ook tijdens de 
crisis op de financiële markten solide 
financieringsmogelijkheden beschikbaar 
zijn blijven stellen aan de regionale en 
plaatselijke economie, en onderstreept dat 
deze – bijvoorbeeld als coöperatie 
opgezette – plaatselijke en regionale 
structuren moeten worden versterkt; wijst 
bovendien op het belang van 
mogelijkheden voor microkrediet en de 
beschikbaarheid van alternatieve 
financiering voor micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, die deel 
moeten uitmaken van de voornaamste 
crisisherstelstrategieën en 
langetermijndoelstellingen van de EU;
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Or. en

Amendement 14
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat het gebruik van 
financiële instrumenten in het 
cohesiebeleid, vooral met betrekking tot 
kmo's, in de toekomst moet worden 
versterkt, aangezien dit kan zorgen voor 
opnieuw inzetbare fondsen, meer 
publiek-private samenwerking en een 
multiplicatoreffect op de EU-begroting;

Or. en

Amendement 15
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om de toegang tot bancaire 
en niet-bancaire financiering voor kmo’s 
te vergemakkelijken, aangezien de 
ontwikkeling en bevordering van kmo’s de 
speerpunten vormen van het regionale 
beleid in tijden van crisis; 

Or. bg

Amendement 16
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept tevens dat daarnaast ook de 
steun die rechtstreeks toegekend wordt en 
niet behoeft te worden terugbetaald moet 
blijven bestaan, omdat de regio’s aldus 
over de mogelijkheid beschikken om naar 
gelang van de regionale behoeften het 
passende instrument of de passende 
combinatie van instrumenten te kiezen; is 
van mening dat er in vergelijking met de 
standaardinstrumenten van de EU geen 
hogere drempels voor individuele 
oplossingen op regionaal niveau mogen 
zijn;

6. onderstreept tevens dat daarnaast ook de 
steun die rechtstreeks toegekend wordt en 
niet behoeft te worden terugbetaald moet 
blijven bestaan, omdat plaatselijke 
instanties en regio’s aldus over de 
mogelijkheid beschikken om naar gelang 
van de regionale behoeften het passende 
instrument of de passende combinatie van 
instrumenten te kiezen;

Or. en

Amendement 17
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op grondige verslaglegging
en transparantie met betrekking tot de 
financiële instrumenten, zonder dat echter 
een van de essentiële voordelen van de 
renouvellerende instrumenten – namelijk 
de geringere administratieve rompslomp 
voor kmo’s – door nieuwe en bijkomende 
eisen teniet wordt gedaan;

7. dringt aan op grondige verslagleggings-, 
toezichts- en controleprocedures met 
betrekking tot de financiële instrumenten, 
zonder dat echter een van de essentiële 
voordelen van de renouvellerende 
instrumenten – namelijk de geringere 
administratieve rompslomp voor kmo’s –
door nieuwe en bijkomende eisen teniet 
wordt gedaan; benadrukt in dit verband de 
specifieke aard van financiële 
instrumenten in het cohesiebeleid, die 
meestal bestaan uit financieringsprojecten 
in minder ontwikkelde regio’s en regio’s 
in economisch zwaar weer, met het doel 
om situaties van martkfalen en 
suboptimale investeringen recht te zetten, 
en dus niet alleen gericht zijn op winst op 
de korte termijn maar ook op grote 
sociaal-economische voordelen;
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Or. en

Amendement 18
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie de 
communicatie en de betrekkingen met de 
EIB in verband met het ontwerp van 
aangepaste leningen en 
garantieregelingen te versterken; spoort 
de EIB aan nauw samen te werken met de 
lidstaten en de regio’s bij de uitvoering 
van nieuwe innovatieve financiële 
instrumenten uit de Europese structuur-
en investeringsfondsen en de 
investeringsstrategie voort te zetten die 
gericht is op de sector van de sociale 
economie; verzoekt de EIB om daarnaast 
de optie van grotere flexibiliteit te 
overwegen bij het bepalen van de omvang 
en de regels van dergelijke aangepaste 
leningen en andere soortgelijke 
regelingen, om zo goed mogelijk aan te 
sluiten op de financiële instrumenten die 
worden aangeboden via de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, vooral 
als het gaat om passende financiering 
voor jonge ondernemers en 
maatschappelijk verantwoorde 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 19
Mojca Kleva Kekuš

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan meer rekening te houden 
met de bijzondere kenmerken van de 
plaatselijke en regionale niveaus en hun 
tweeledige functie bij de wetgeving voor 
en regulering van de financiële markten en
wijst er in dit verband op dat steden en 
regio's op de financiële markten zowel 
langetermijninvesteringen kunnen doen als 
zelf investeringsobjecten kunnen vormen.

8. dringt erop aan meer rekening te houden 
met de bijzondere kenmerken van de 
plaatselijke en regionale niveaus bij de 
wetgeving voor en regulering van de 
financiële markten; wijst er in dit verband 
op dat steden en regio's op de financiële 
markten zowel langetermijninvesteringen 
kunnen doen als zelf investeringsobjecten 
kunnen vormen.

Or. en


