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Amendement 1
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken; merkt 
op dat de economische en fiscale crisis 
dramatische gevolgen heeft gehad voor de 
concurrentiepositie en de vooruitzichten 
van veel kmo's, en dat er dringend behoefte 
is aan toegang tot financiering;

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken;
onderstreept dat de economische en fiscale 
crisis dramatische gevolgen heeft gehad 
voor de concurrentiepositie en de 
vooruitzichten van veel kmo's, en dat er 
daarom dringend behoefte is aan 
vereenvoudiging van de regels op 
nationaal en Europees niveau teneinde de 
toegang tot financiering te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 2
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken; merkt 
op dat de economische en fiscale crisis 
dramatische gevolgen heeft gehad voor de 
concurrentiepositie en de vooruitzichten 
van veel kmo's, en dat er dringend behoefte 

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken; merkt 
op dat de economische en fiscale crisis 
schadelijke gevolgen heeft gehad voor de 
concurrentiepositie en de vooruitzichten 
van veel kmo's en dat zij uiterst kwetsbaar 
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is aan toegang tot financiering; zijn geworden, zodat er dringend behoefte 
is aan toegang tot financiering;

Or. bg

Amendement 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken; merkt 
op dat de economische en fiscale crisis 
dramatische gevolgen heeft gehad voor de 
concurrentiepositie en de vooruitzichten 
van veel kmo's, en dat er dringend behoefte 
is aan toegang tot financiering;

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken; merkt 
op dat de economische en fiscale crisis 
dramatische gevolgen heeft gehad voor de 
concurrentiepositie en de vooruitzichten 
van veel kmo's, en dat er dringend behoefte 
is aan toegang tot financiering, met name 
in het geval van onlangs opgerichte 
kmo’s, kmo’s die zijn opgericht door 
jongeren of vrouwen, en kmo's in 
plattelandsgebieden;

Or. ro

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken; merkt 

2. wijst erop dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te 
spelen hebben in de inspanningen om de 
Europa 2020-doelstellingen te 
verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en 
territoriale samenhang versterken; merkt 
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op dat de economische en fiscale crisis 
dramatische gevolgen heeft gehad voor de 
concurrentiepositie en de vooruitzichten 
van veel kmo's, en dat er dringend 
behoefte is aan toegang tot financiering;

op dat het cohesiebeleid vooral nuttig is 
om op efficiënte wijze hulp te bieden in 
door de Commissie geconstateerde 
situaties waarin lidstaten moeten voorzien 
in behoeften teneinde de technologische 
veranderingen te steunen die nodig zijn 
om het concurrentievermogen aan te 
wakkeren;

Or. es

Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. steunt het door de Commissie 
genoemde doel om steun te verlenen aan 
de overgang naar een duurzame economie 
die mindere afhankelijk is van 
koolstoffen, teneinde tot een groter 
concurrentievermogen op de lange 
termijn te komen; onderstreept welke 
bijdrage het cohesiebeleid op dit terrein 
levert;

Or. es

Amendement 6
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. steunt eveneens het plan van de 
Commissie om de sociale economie te 
stimuleren, gezien de huidige betekenis 
hiervan in de Europese economie; wijst in 
dit verband ook op de bijdragen van het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling;
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Or. es

Amendement 7
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds tot de meest 
doeltreffende instrumenten van de EU 
behoren voor het scheppen van groei en 
banen, het verhogen van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en het ondersteunen van kmo's;

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds tot de meest 
doeltreffende instrumenten van de EU 
behoren voor het scheppen van groei en 
banen, het verhogen van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en het ondersteunen van kmo's;
en het bieden van werkgelegenheid aan 
onbeschermde kwetsbare groepen zoals 
jongeren, vrouwen en migranten;

Or. en

Amendement 8
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds tot de meest 
doeltreffende instrumenten van de EU 
behoren voor het scheppen van groei en 
banen, het verhogen van het
concurrentievermogen van de Europese 
economie en het ondersteunen van kmo's;

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds tot de meest 
doeltreffende instrumenten van de EU 
behoren voor het scheppen van meer groei 
en meer werkgelegenheid voor de 
ingezeten bevolking, met het oog op het 
verhogen van het concurrentievermogen 
van de Europese economie en het 
ondersteunen van kmo's;
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Or. bg

Amendement 9
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds tot de meest 
doeltreffende instrumenten van de EU 
behoren voor het scheppen van groei en 
banen, het verhogen van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en het ondersteunen van kmo's;

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds tot de meest 
doeltreffende instrumenten van de EU 
behoren voor het scheppen van groei en 
banen, het verhogen van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en het ondersteunen van kmo's;
verzoekt de lidstaten de ontwikkeling en 
het concurrentievermogen van de 
verschillende soorten kmo’s te stimuleren 
en in te gaan op hun specifieke behoeften 
via speciaal op hen toegesneden 
maatregelen;

Or. en

Amendement 10
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds tot de meest 
doeltreffende instrumenten van de EU 
behoren voor het scheppen van groei en 
banen, het verhogen van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en het ondersteunen van kmo's;

3. verzoekt de Europese Raad om de 
begroting voor het cohesiebeleid de 
komende programmeringsperiode te 
handhaven, aangezien de structuurfondsen
tot de meest doeltreffende instrumenten 
van de EU behoren voor het scheppen van 
groei en banen het verhogen van het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en het ondersteunen van kmo's;
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Or. pt

Amendement 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de bijdrage van het 
EFRO en het Cohesiefonds aan de 
ontwikkeling en verbetering van de 
infrastructuur op het gebied van vervoer, 
energie, milieu en breedband, en aldus 
aan de totstandbrenging van een gunstig 
ondernemingsklimaat, stimulering van 
investeringen en een groter 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 12
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3bis. onderstreept de noodzaak om 
ondernemerschap te stimuleren en de 
steun aan kmo's te verhogen, gezien de 
essentiële rol die zij vervullen bij het 
aanwakkeren van het economisch 
concurrentievermogen;

Or. ro

Amendement 13
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3bis. wijst op de noodzakelijke
complementariteit tussen het Horizon 
2020-programma en de rol van het 
cohesiebeleid met betrekking tot het 
bevorderen van het concurrentievermogen 
van kmo's en hun bijdrage aan het doel 
van slimme groei;

Or. pt

Amendement 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat voor het 
concurrentievermogen op de lange 
termijn van het Europese mkb een op een 
duurzame en efficiënt met grondstoffen 
omgaande economie gebaseerde aanpak 
nodig is en erkent dat er behoefte is aan 
meer steun voor O&O&I; vestigt de 
aandacht op de rol van steun uit de 
structuurfondsen voor technologische, 
organisatorische en industriële innovatie;

Or. en

Amendement 15
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen die rechtstreeks 
gericht zijn op kmo's; wijst erop dat de 

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen die rechtstreeks 
gericht zijn op kmo's; wijst erop dat de 
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bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de versnippering terug te dringen en 
om financiële steunregelingen voor kmo's 
te consolideren, om zo meer middelen vrij 
te maken op Europees, regionaal en 
nationaal niveau en een betere coördinatie 
van de middelen tot stand te brengen;

bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de versnippering terug te dringen en 
om financiële steunregelingen voor kmo's 
te consolideren, om zo meer middelen vrij 
te maken op Europees, lokaal, regionaal en 
nationaal niveau en een betere coördinatie 
van de middelen tot stand te brengen;
benadrukt dat het concurrentievermogen 
ook zal toenemen als investeringen en 
steun voor het mkb worden toegesneden 
op de regionale diversiteit, met name de 
verschillende talen in de regio’s;

Or. en

Amendement 16
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen die rechtstreeks 
gericht zijn op kmo's; wijst erop dat de 
bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de versnippering terug te dringen en 
om financiële steunregelingen voor kmo's 
te consolideren, om zo meer middelen vrij 
te maken op Europees, regionaal en 
nationaal niveau en een betere coördinatie 
van de middelen tot stand te brengen;

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie van de steun aan onderzoek en 
innovatie, alsmede in het algemeen van 
betere coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en
regionale beleidslijnen die rechtstreeks 
gericht zijn op kmo's; wijst erop dat de 
bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de financiële steunregelingen voor 
kmo's te consolideren, om zo meer 
middelen vrij te maken op Europees, 
regionaal en nationaal niveau en een betere 
coördinatie van de middelen tot stand te 
brengen;

Or. es
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Amendement 17
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen die rechtstreeks 
gericht zijn op kmo's; wijst erop dat de 
bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de versnippering terug te dringen en 
om financiële steunregelingen voor kmo's 
te consolideren, om zo meer middelen vrij 
te maken op Europees, regionaal en 
nationaal niveau en een betere coördinatie 
van de middelen tot stand te brengen;

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen alsmede 
financieringsinstrumenten die 
rechtstreeks gericht zijn op kmo's; wijst 
erop dat de bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de versnippering terug te dringen en 
om financiële steunregelingen voor kmo's 
te consolideren, om zo meer middelen vrij 
te maken op Europees, regionaal en 
nationaal niveau en een betere coördinatie 
van de middelen tot stand te brengen;
dringt erop aan dat de dialoog met de 
Europese Investeringsbankgroep en het 
Europees Investeringsfonds wordt 
uitgebreid om na te gaan wat de 
mogelijkheden zijn om de toegang voor 
micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote bedrijven tot financiering te 
helpen verbeteren, met name in de 
perifere regio's van de Europese Unie, 
waar geografische en structurele 
hindernissen en de grote impact van de 
economische crisis het 
concurrentievermogen en de 
inspanningen om meer werkgelegenheid 
te creëren ernstig belemmeren; wijst er 
verder op hoe belangrijk het in deze 
regio's is dat er steun wordt verleend aan 
gemeenschappelijke maatregelen van 
opleidingscentra en ondernemingen om 
ondernemerschap te ontwikkelen;

Or. pt
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Amendement 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen die rechtstreeks 
gericht zijn op kmo's; wijst erop dat de 
bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de versnippering terug te dringen en 
om financiële steunregelingen voor kmo's 
te consolideren, om zo meer middelen vrij 
te maken op Europees, regionaal en 
nationaal niveau en een betere coördinatie 
van de middelen tot stand te brengen;

4. onderstreept de noodzaak van betere 
coördinatie en meer synergie tussen 
verschillende Europese, nationale en 
regionale beleidslijnen die rechtstreeks 
gericht zijn op kmo's; wijst erop dat de 
bestaande initiatieven en 
financieringsinstrumenten voor steun aan 
kmo's meer samenhang zouden moeten 
vertonen en elkaar zouden moeten 
aanvullen; wijst erop dat het noodzakelijk 
is om de versnippering terug te dringen en 
om financiële steunregelingen voor kmo’s 
te stimuleren en te consolideren, alsmede 
de toegang hiertoe te vergemakkelijken 
door meer begeleiding, om zo meer 
middelen vrij te maken op Europees, 
regionaal en nationaal niveau en een betere 
coördinatie van de middelen tot stand te 
brengen;

Or. fr

Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat het potentieel van 
de financieringsinstrumenten verder moet 
worden ontwikkeld om de ontwikkeling 
van hoogwaardige strategische projecten 
en de participatie van particuliere 
partijen, met name kmo’s, en particulier 
kapitaal in Europese projecten mogelijk te 
maken; wijst erop dat hier nu vanwege de 
buitengewone complexiteit te weinig 
gebruik van wordt gemaakt, en dat een 
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debat over het beheer van deze 
instrumenten dan ook dringend gewenst 
is;

Or. en

Amendement 20
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4a. is van mening dat financiering van 
kmo's via het EFRO tot doel heeft het 
concurrentievermogen in alle regio's van 
de Europese Unie te stimuleren, teneinde 
tot economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling te komen overeenkomstig de 
doelstellingen van het cohesiebeleid; stelt 
evenwel vast dat er gezien de economische 
en sociale situatie van de perifere regio’s 
financiering moet worden gewaarborgd 
voor alle bedrijven die in dergelijke 
regio’s gelegen zijn, zelfs al zijn zij niet 
als kmo aangemerkt;

Or. pt

Amendement 21
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen, en onderstreept 
dat ingewikkelde administratieve 
procedures en aanzienlijke verschillen 
tussen de bepalingen die door 
respectievelijk beheersautoriteiten en 
intermediaire organen worden toegepast, 

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen, leningen en gebruikmaking 
van de voordelen van administratie per 
computer, en onderstreept dat 
ingewikkelde administratieve procedures 
en aanzienlijke verschillen tussen de 
bepalingen die door respectievelijk 
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vermeden dienen te worden; beheersautoriteiten en intermediaire 
organen worden toegepast, vermeden 
dienen te worden;

Or. en

Amendement 22
Monika Smolková

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen, en onderstreept 
dat ingewikkelde administratieve 
procedures en aanzienlijke verschillen 
tussen de bepalingen die door 
respectievelijk beheersautoriteiten en 
intermediaire organen worden toegepast, 
vermeden dienen te worden;

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen tegen een lage 
rentevoet, en onderstreept dat 
ingewikkelde administratieve procedures 
en aanzienlijke verschillen tussen de 
bepalingen die door respectievelijk 
beheersautoriteiten en intermediaire 
organen worden toegepast, vermeden 
dienen te worden;

Or. sk

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen, en onderstreept 
dat ingewikkelde administratieve 
procedures en aanzienlijke verschillen 
tussen de bepalingen die door 
respectievelijk beheersautoriteiten en 
intermediaire organen worden toegepast, 
vermeden dienen te worden;

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen, en onderstreept 
dat ingewikkelde administratieve 
procedures vermeden moeten worden door 
middel van een voortdurend proces van 
vereenvoudiging en door het vermijden 
van aanzienlijke verschillen tussen de 
bepalingen die door respectievelijk 
beheersautoriteiten en intermediaire 
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organen worden toegepast;

Or. ro

Amendement 24
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen, en onderstreept 
dat ingewikkelde administratieve 
procedures en aanzienlijke verschillen 
tussen de bepalingen die door 
respectievelijk beheersautoriteiten en 
intermediaire organen worden toegepast, 
vermeden dienen te worden;

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen, en onderstreept 
dat ingewikkelde administratieve 
procedures, met name op nationaal 
niveau, en aanzienlijke verschillen tussen 
de bepalingen die door respectievelijk 
beheersautoriteiten en intermediaire 
organen worden toegepast, vermeden 
dienen te worden;

Or. en

Amendement 25
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de structuurfondsen 
financiering voor kmo's zouden moeten 
blijven verschaffen via kapitaal, 
waarborgen en leningen, en onderstreept 
dat ingewikkelde administratieve 
procedures en aanzienlijke verschillen 
tussen de bepalingen die door 
respectievelijk beheersautoriteiten en 
intermediaire organen worden toegepast, 
vermeden dienen te worden;

5. merkt op dat de economische en fiscale 
crisis dramatische gevolgen heeft gehad 
voor de concurrentiepositie en de 
vooruitzichten van veel kmo's, en dat er 
dringend behoefte is aan toegang tot 
financiering; wijst erop dat de 
structuurfondsen financiering voor kmo's 
zouden moeten blijven verschaffen via 
kapitaal, waarborgen en leningen, en 
onderstreept dat ingewikkelde 
administratieve procedures en aanzienlijke 
verschillen tussen de bepalingen die door 
respectievelijk beheersautoriteiten en 
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intermediaire organen worden toegepast, 
vermeden dienen te worden;

Or. es

Amendement 26
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de lidstaten op aan op 
een adequaat niveau oplossingen voor e-
beheer in te voeren en te streven naar de 
totstandbrenging van contactpunten waar 
alle informatie over 
financieringsmogelijkheden voor kmo’s 
bijeengebracht is, teneinde hun toegang 
tot financiering te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 27
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat de 
structuurfondsen, en met name het 
EFRO, een belangrijk instrument vormen 
om innoverende kmo's bij de verbetering 
van hun concurrentievermogen en met 
name bij hun internationalisering te 
steunen en wijst erop dat de 
subsidiabiliteit in deze context zo breed 
mogelijk moet worden opgevat; roept de 
regio’s op om in hun operationele 
programma’s intensief gebruik te maken 
van de mogelijkheden die de 
verordeningen dan zullen bieden;

Or. de
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Amendement 28
Monika Smolková

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak om gelijke 
financiële prikkels voor het creëren van 
werkgelegenheid toe te passen voor zowel 
grote bedrijven als kmo's;

Or. sk

Amendement 29
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat waar het gaat om 
steun aan kmo’s, een efficiënte toepassing 
van het cohesiebeleid staat of valt met de 
opzet ervan, en dat het dan ook van 
cruciaal belang is om lokale en regionale 
autoriteiten van meet af aan te betrekken 
bij het opzetten en uitvoeren van 
operationele programma’s voor de 
volgende programmaperiode;

Or. ro

Amendement 30
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt voor dat in nationale en EU-
beleidsmaatregelen specifiek rekening 
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wordt gehouden met de dienstensector, 
met name de consolidering en integratie 
van diensten in de industriesector;

Or. es

Amendement 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om met 
name meer duidelijkheid aan te brengen 
in de regelingen voor staatssteun, vooral 
voor kmo’s, in het kader van de 
programma’s voor grensoverschrijdende 
samenwerking;

Or. fr

Amendement 32
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt erop aan dat bij het 
uitstippelen van de verschillende 
initiatieven rekening wordt gehouden met 
regionale kenmerken, en wel in die zin dat 
het mkb de economische basisstructuur 
vormt, met bijzondere aandacht voor 
regio's en gebieden met speciale 
geografische en demografische 
territoriale kenmerken, zoals eilanden, 
berggebieden en dunbevolkte gebieden, 
alsmede regio's die te maken hebben met 
bijzondere en ingrijpende structurele 
veranderingen;

Or. es
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Amendement 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om op hun 
respectieve niveau de instrumenten toe te 
passen die door de Commissie worden 
aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, 
geschiktheidscontroles en kmo-tests, om 
de algemene doeltreffendheid van het 
beleid te verzekeren.

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om waar nodig op 
hun respectieve niveau instrumenten toe te 
passen voor impactbeoordeling en voor 
het meten van de administratieve 
belasting, alsmede kmo-tests, om de 
algemene doeltreffendheid van het beleid 
te verzekeren en negatieve gevolgen voor 
het mkb te vermijden;

Or. en

Amendement 34
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om op hun 
respectieve niveau de instrumenten toe te 
passen die door de Commissie worden 
aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, 
geschiktheidscontroles en kmo-tests, om de 
algemene doeltreffendheid van het beleid 
te verzekeren.

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om op hun 
respectieve niveau de instrumenten toe te 
passen die door de Commissie worden 
aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, 
geschiktheidscontroles en kmo-tests, om de 
algemene doeltreffendheid van het beleid 
te verzekeren; verzoekt de Commissie in 
de nieuwe programma's voor territoriale 
samenwerking te voorzien in steun voor 
de oprichting van joint ventures van 
kmo’s tussen regio’s in de lidstaten.

Or. en

Amendement 35
Monika Smolková
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om op hun 
respectieve niveau de instrumenten toe te 
passen die door de Commissie worden 
aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, 
geschiktheidscontroles en kmo-tests, om de 
algemene doeltreffendheid van het beleid 
te verzekeren.

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om op hun 
respectieve niveau de instrumenten toe te 
passen die door de Commissie worden 
aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, 
geschiktheidscontroles, kmo-tests en 
Richtlijn 2011/7/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij 
handelstransacties, om de algemene 
doeltreffendheid van het beleid te 
verzekeren.

Or. sk

Amendement 36
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om op hun 
respectieve niveau de instrumenten toe te 
passen die door de Commissie worden 
aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, 
geschiktheidscontroles en kmo-tests, om de 
algemene doeltreffendheid van het beleid 
te verzekeren.

6. verzoekt de lidstaten en regionale en 
plaatselijke autoriteiten om op hun 
respectieve niveau de instrumenten toe te 
passen die door de Commissie worden 
aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, 
geschiktheidscontroles en kmo-tests, om de 
algemene doeltreffendheid van het beleid 
te verzekeren; onderstreept dat er meer 
moet worden geïnvesteerd in financiële 
hulp en opleiding voor nationale en 
regionale administraties om ervoor te 
zorgen dat autoriteiten die met het beheer 
van programma's zijn belast meer 
capaciteit en een grotere kennis van de 
regels krijgen;

Or. en
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Amendement 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat de Europese 
programma’s voor territoriale 
samenwerking steun verlenen aan 
netwerken en uitwisseling van kennis en 
know-how tussen organisaties in 
verschillende Europese regio's en een 
nuttig instrument zouden kunnen vormen 
bij het creëren van nieuwe zakelijke 
kansen;

Or. en

Amendement 38
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie de definitie 
van kmo’s, afgezien van noodzakelijke 
aanpassingen aan de inflatie en andere 
variabele economische factoren en 
overgangsregelingen ter bestrijding van 
potentiële belemmeringen van de groei, in 
essentie ongemoeid te laten;

Or. de

Amendement 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van oordeel dat de 
structuurfondsen, en met name het 
Europees Sociaal Fonds, een belangrijke 
rol vervullen bij de verwerving van kennis 
en vaardigheden, netwerken en
uitwisseling van goede praktijken; is van 
mening dat investeringen in menselijk 
potentieel en samenwerkingsprojecten een 
grote bijdrage leveren aan de verbetering 
van het concurrentievermogen van het 
Europese mkb;

Or. en

Amendement 40
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst er met nadruk op dat reeds 
gebleken is welke rol adviesmogelijkheden 
voor kmo’s spelen, met behulp waarvan 
zij hun potentieel en hun 
innovatievermogen ten volle kunnen 
exploiteren, niet in de laatste plaats als 
het gaat om markttoegang op de interne 
markt en in derde landen, en spreekt zijn 
steun uit aan het Enterprise Europe 
Network, het EEN;

Or. de

Amendement 41
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is echter van mening dat er nog 
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meer inspanningen nodig zijn om de 
kmo’s te informeren over het bestaan van 
deze adviesmogelijkheden; is van oordeel 
dat het voorgestelde budget voor de 
financiering van het EEN moet wordt 
verhoogd, gezien de hoge verwachtingen 
die ook de Commissie van dit netwerk 
heeft; 

Or. de

Amendement 42
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. is van mening dat de 
diensten van het EEN gericht moeten zijn 
op de werkelijke eisen en behoeften van 
de kmo’s, en vindt dan ook dat de mkb-
organisaties nog nauwer moeten worden 
betrokken bij de sturing van dit netwerk;

Or. de

Amendement 43
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. verzoekt de Commissie pas 
nieuwe structuren in het leven te roepen 
nadat er een inventarisatie is uitgevoerd 
van de adviesdiensten die reeds in de 
lidstaten aanwezig zijn en nadat hun 
doeltreffendheid is geanalyseerd en hun 
noodzakelijkheid is bewezen, teneinde 
doublures te voorkomen;

Or. de



PE489.601v01-00 24/24 AM\902809NL.doc

NL

Amendement 44
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. wijst erop dat dergelijke nieuwe 
EU-activiteiten een duidelijke 
meerwaarde moeten hebben ten opzichte 
van reeds bestaande instrumenten; ziet 
vooral een meerwaarde waar de markt 
geografisch of inhoudelijk gezien niet 
werkt („witte vlekken“), of waar het om 
handelspolitieke belangen van de EU gaat 
en om het verzamelen van gegevens over 
markttoegang in het kader van een 
databank;

Or. de

Amendement 45
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. is van mening dat bij het 
adviesaanbod voor kmo’s altijd de lokale 
band met de bedrijven moet worden 
gehandhaafd en dat de rechtstreekse 
dienstverlening aan bedrijven in de 
vertrouwde regionale context moet 
plaatsvinden, juist en vooral als het om de 
markttoegang in derde landen gaat; is van 
oordeel dat het EEN hiertoe competente 
partners in derde landen moet zoeken die 
in het netwerk passen, en dat het EEN 
daarnaast gebruik moet kunnen maken 
van de informatie in een EU-databank 
over markttoegang.

Or. de


