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Amendement 1
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het actieplan van de EU ter 
verbetering van de toegang tot financiering 
voor kmo's;

1. verwelkomt het actieplan van de EU ter 
verbetering van de toegang tot financiering 
voor kmo's; acht het voor de ontwikkeling 
van de kmo's noodzakelijk dat dit plan 
wordt uitgevoerd, gezien de moeilijke 
conjunctuur waarin ze momenteel als 
gevolg van de economische crisis 
verkeren;

Or. es

Amendement 2
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het actieplan van de EU ter 
verbetering van de toegang tot financiering 
voor kmo's;

1. verwelkomt het actieplan van de EU ter 
verbetering van de toegang tot financiering 
voor kmo's overeenkomstig de prioriteiten 
van de Europa 2020-strategie;

Or. pt

Amendement 3
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het actieplan van de EU ter 1. verwelkomt het actieplan van de EU ter 
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verbetering van de toegang tot financiering 
voor kmo's;

verbetering van de toegang tot financiering 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's);

Or. de

Amendement 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de
arbeidsproductiviteit;

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid, de arbeidsproductiviteit
en de sociale cohesie, die van wezenlijk 
belang zijn voor de welvaart in de regio's 
van de EU; dringt er in dat verband op 
aan dat in het bijzonder aandacht wordt 
besteed aan de kmo's in de regio's die te 
lijden hebben onder geografische 
handicaps, zoals de insulaire en de 
ultraperifere gebieden;

Or. fr

Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit;

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit; ondersteunt het 
initiatief van de Commissie om een 
financieel instrument in het leven te 
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roepen met als doel het verminderen van 
de schuldenlast van de kmo's, die 
momenteel gebukt gaan onder de 
beperkingen van de traditionele 
financieringsmogelijkheden;

Or. es

Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit;

2. onderstreept dat de kmo's de 
economische ruggengraat van de 
Europese Unie vormen en betreurt dat zij 
de voornaamste slachtoffers van de 
economische en financiële crisis zijn; 
wijst er dan ook op dat goede en tijdige 
toegang tot financiering voor kmo's een 
stimulerend effect heeft op de economische 
groei, de werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit;

Or. ro

Amendement 7
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit;

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit; dat de kmo's volgens 
Eurostat alleen al de afgelopen vijf jaar 
gezorgd hebben voor 80% van alle nieuwe 
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arbeidsplaatsen en bijgevolg de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen;

Or. de

Amendement 8
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit;

2. wijst erop dat goede en tijdige toegang 
tot financiering voor kmo's een stimulerend 
effect heeft op de economische groei, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsproductiviteit; onderstreept echter 
dat ervoor moet worden gezorgd dat deze 
financiering een sterke regionale 
ontwikkeling genereert en de plaatselijke 
werkgelegenheid beschermt; 

Or. fr

Amendement 9
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. pleit voor een verhoging van het 
kapitaal van de Europese
Investeringsbank om de toekenning van 
leningen aan kmo's te verbeteren en 
nieuwe investeringen realiseren die de 
economische activiteit aanzwengelen, 
werkgelegenheid creëren en rijkdom 
genereren;

Or. pt
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Amendement 10
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is;

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is; onderstreept dat de 
toekomstige financiële steun in het kader 
van het cohesiebeleid en het programma 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (COSME) gericht moeten 
zijn op het versterken van de onderzoeks-
en innovatiecapaciteit van de kmo's en op 
het verbeteren van hun 
mededingingspositie op wereldschaal.

Or. pt

Amendement 11
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is;

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is; acht het bijgevolg 
noodzakelijk dat, in de context van deze 
convergentiedoelstelling, de kmo's in de 
minst ontwikkelde regio's en de regio's die 
met economische moeilijkheden kampen 
een bevoorrechte toegang tot financiering 
wordt geboden, als compensatie voor de 
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minder goede investeringssituatie;

Or. fr

Amendement 12
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is;

3. erkent dat de Europese steun voor het
midden- en kleinbedrijf in tijden van 
begrotingsbezuinigingen en verminderde 
kredietverleningscapaciteit van de 
privésector moet worden versterkt om voor 
werkgelegenheid, innovatie en de groei te 
blijven zorgen; merkt op dat het
cohesiebeleid het grootste 
investeringsinstrument is voor 
convergentie en duurzame ontwikkeling in 
de gehele Europese Unie, alsook een van 
de twee belangrijkste kanalen ter 
ondersteuning van de kmo's;

Or. en

Amendement 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen
voor kmo's is;

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is en onderstreept het belang 
ervan voor het herstel van de economie en 
het concurrentievermogen van de EU en 
voor de convergentie van de regio's;
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Or. fr

Amendement 14
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is;

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is en dat het zowel direct als 
indirect moet worden afgestemd op het 
geheel van sectorale maatregelen ten 
voordele van de kmo's;

Or. es

Amendement 15
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is;

3. wijst erop dat het cohesiebeleid, als 
belangrijkste hefboom voor convergentie 
en duurzame ontwikkeling in de EU, een 
van de voornaamste financieringsbronnen 
voor kmo's is en dat de werkingssfeer 
ervan niet beperkt is tot het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de EU-2020-strategie overeenkomstig 
artikel 174 van het VWEU;

Or. it
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Amendement 16
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de kmo's een 
sleutelrol vervullen in de economische en 
sociale ontwikkeling van de ultraperifere 
gebieden en dat bijgevolg werk moet 
worden gemaakt van specifieke 
steunprogramma's naar het voorbeeld van 
het POSEI en nieuwe mechanismen voor 
toekenning van krediet aan de 
ondernemingen die in deze Europese 
regio's actief zijn;

Or. pt

Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de kmo's een 
belangrijke rol vervullen in de regionale 
ontwikkeling en dat de toekomstige 
reglementeringen voor de financiële-
dienstensector bijgevolg rekening moeten 
houden met de financieringsbehoeften 
van de kmo's;

Or. ro

Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat, om te zorgen 
voor een grotere participatie van de 
banksector en een efficiënter gebruik van 
de Structuurfondsen, de financiële steun 
aan de kmo's in het kader van het 
cohesiebeleid toegespitst moet worden op 
de directe financiering van het 
risicokapitaal;

Or. ro

Amendement 19
Mojca Kleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal en subnationaal niveau voor de 
begunstigden, in het bijzonder de kmo's, 
die om EU-financiering verzoeken of 
gebruik willen maken van de bestaande 
financiële instrumenten.

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal, subnationaal en lokaal niveau 
voor de begunstigden, in het bijzonder de 
kmo's, die om EU-financiering verzoeken 
of gebruik willen maken van de bestaande 
financiële instrumenten; steunt het besluit 
van de Commissie om het gebruik van en 
het toezicht op de nieuwe innoverende 
financiële instrumenten van het 
cohesiebeleid, bestemd voor de kmo's in 
het toekomstige regelgevingskader te 
verbeteren, te versterken en te 
intensiveren; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat de nieuwe 
innoverende financiële instrumenten, die 
bestemd zijn voor de kmo's, duidelijk, 
eenvoudig en transparant zijn opdat de 
implementatie ervan een onmiddellijk 
effect heeft op de inkrimping van de 
financieringstekorten voor de kmo's; 

Or. en
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Amendement 20
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal en subnationaal niveau voor de 
begunstigden, in het bijzonder de kmo's, 
die om EU-financiering verzoeken of 
gebruik willen maken van de bestaande 
financiële instrumenten.

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal en subnationaal niveau voor de 
begunstigden, in het bijzonder de kmo's, 
die om EU-financiering verzoeken of 
gebruik willen maken van de bestaande 
financiële instrumenten. pleit voor 
toepassing van het beginsel van prioriteit 
en gedeeld beheer bij de toegang tot 
financiering, twee begrippen die aan de 
basis liggen van het cohesiebeleid en die 
de regionale en nationale autoriteiten de 
mogelijkheid bieden deel te nemen aan de 
planning en de tenuitvoerlegging van deze 
financieringen;

Or. fr

Amendement 21
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal en subnationaal niveau voor de 
begunstigden, in het bijzonder de kmo's,
die om EU-financiering verzoeken of 
gebruik willen maken van de bestaande 
financiële instrumenten.

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal en regionaal niveau om het voor 
de begunstigden, in het bijzonder de kmo's,
gemakkelijker te maken EU-financiering
aan te vragen of gebruik te maken van de 
bestaande financiële instrumenten, alsook 
om ertoe bij te dragen dat deze procedures 



AM\916564NL.doc 13/16 PE498.027v01-00

NL

op alle niveaus transparanter, 
begrijpelijker en coherenter worden;

Or. pt

Amendement 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal en subnationaal niveau voor de 
begunstigden, in het bijzonder de kmo's, 
die om EU-financiering verzoeken of
gebruik willen maken van de bestaande 
financiële instrumenten.

4. acht het noodzakelijk te blijven 
aandringen op vereenvoudiging van de 
administratieve procedures op Europees, 
nationaal en subnationaal niveau en te 
blijven streven naar een minder complexe
regelgeving, die vaak een belemmering 
vormt voor de begunstigden, in het 
bijzonder de kmo's, die om EU-
financiering verzoeken of gebruik willen 
maken van de bestaande financiële 
instrumenten.

Or. fr

Amendement 23
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. steunt het voorstel van de Europese 
Commissie om het heterogene karakter 
van de kmo's van de verschillende 
Europese regio's te erkennen en de 
noodzaak om een brede waaier aan op 
maat gesneden programma's en 
instrumenten op te zetten; moedigt de 
Commissie ertoe aan om nog verder te 
gaan in het nemen van maatregelen die 
zijn afgestemd op de specifieke regionale 
kenmerken die bepalend zijn voor de 
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ontwikkeling van de kmo's, zoals de 
beperkingen en handicaps die 
voortvloeien uit de ultraperifere of 
insulaire ligging (beperktheid van de 
lokale markten, afgelegenheid van de 
afzetmarkten en de voorzieningsbronnen, 
noodzaak van grotere voorraden, enz.);

Or. fr

Amendement 24
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er dan ook bij de lidstaten op 
aan, met het oog op een vereenvoudiging 
van de administratieve procedures, één 
enkel loket voor aanvragers (one stop 
agency) op te zetten om ook ten behoeve 
van de kmo's de toegang tot de 
structuurfondsen te vergemakkelijken.

Or. de

Amendement 25
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt erop aan dat de kmo's, en 
meer bepaald de recent opgestarte kmo's, 
ertoe worden aangemoedigd gebruik te 
maken van de innoverende financiële 
oplossingen die hun prestaties kunnen 
opvoeren en impliciet de ontwikkeling van 
alle regio's van de Europese Unie kunnen 
bevorderen;
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Or. ro

Amendement 26
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt enerzijds aan op een 
duidelijk, eenvoudig en transparant 
rechtskader voor toegang tot financiering 
en anderzijds op een regeling voor de 
beoordeling vooraf en achteraf van de rol 
van de kmo's in het aan de gang zijnde 
sociaaleconomische en ecologische 
overgangsproces; verzoekt de Commissie 
in de betrokken regelgeving nuttige 
vereisten vast te stellen met betrekking tot 
het toezicht op de begunstigden en de 
milieuprioriteiten, met het oog op een 
rechtvaardig en duurzaam economisch 
dynamisme;

Or. fr

Amendement 27
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. pleit ervoor de structuurfondsen te 
gebruiken voor 
financieringsinstrumenten zoals 
"Business Angels", om op die manier 
extra financiële middelen voor de kmo's te 
genereren;

Or. de

Amendement 28
Michael Theurer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept de noodzaak om de 
kmo's te informeren over de 
financieringsmogelijkheden via de 
structuurfondsen. Hiervoor zouden 
bestaande structuren als het Enterprise 
Europe Network benut en uitgebouwd 
moeten worden.

Or. de

Amendement 29
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. wijst erop dat het voor kmo's 
noodzakelijk is de 
goedkeuringsprocedures voor subsidies 
uit de structuurfondsen te vereenvoudigen 
en in te korten, en de subsidies sneller uit 
te betalen;

Or. de


