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9.5.2011 B7-0286/3 

Amendement  3 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. wijst erop dat een geslaagde strategie 

voor de bevordering van een innovatief 

MKB niet gegrondvest moet zijn op het 

aanbieden van meer subsidies, maar op de 

totstandbrenging van een bedrijfsklimaat 

waarin het MKB meer vrijheid heeft en 

betere toegang tot alle vormen van krediet 

en financieringsinstrumenten, zoals 

subsidies, garanties en 

aandelenfinanciering; stelt vast dat 

innovatie steeds gepaard gaat met een 

zekere mate van mislukking , en wijst dus 

op het belang van "tweede kans"-

financiering voor mislukte MKB-

ondernemers, mits deze geen fraude 

hebben gepleegd; 

14. wijst erop dat een geslaagde strategie 

voor de bevordering van een innovatief 

MKB niet gegrondvest moet zijn op het 

aanbieden van meer subsidies, maar op de 

totstandbrenging van een bedrijfsklimaat 

waarin het MKB reële, stimulerende, 

uitdagende, kostengunstige, 

daadwerkelijke, holitische en 

alomvattende vrijheid heeft en betere 

toegang tot alle vormen van krediet en 

financieringsinstrumenten, zoals subsidies, 

garanties en aandelenfinanciering; stelt vast 

dat innovatie steeds gepaard gaat met een 

zekere mate van mislukking , en wijst dus 

op het belang van "tweede kans"-

financiering voor mislukte MKB-

ondernemers, mits deze geen fraude hebben 

gepleegd;  

Or. en 
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9.5.2011 B7-0286/4 

Amendement  4 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is van mening dat er, daar de nieuwe 

Basel III-eisen die aan banken worden 

gesteld ingrijpende gevolgen kunnen 

hebben voor de wijze waarop zij het MKB 

financieren, specifieke aandacht moet 

worden geschonken aan een omvattende 

MKB-proef als deel van de 

effectbeoordeling voor de vierde RKV die 

momenteel wordt opgesteld, en dat er op 

EU-niveau meer nadruk moet worden 

gelegd op terbeschikkingstelling van 

garantieprogramma's als alternatieve 

financieringsmethode; 

16. is van mening dat er, om te bereiken 

dat de nieuwe Basel III-eisen die aan 

banken worden gesteld geen gevolgen 

hebben voor de wijze waarop zij het MKB 

financieren, specifieke aandacht moet 

worden geschonken aan een omvattende 

MKB-proef als deel van de 

effectbeoordeling voor de vierde RKV die 

momenteel wordt opgesteld, en aan het 

vinden van maatregelen om ervoor te 

zorgen dat banken hun maatschappelijke 

functie, te weten financiering van de reële 

economie, blijven vervullen, en dat er op 

EU-niveau meer nadruk moet worden 

gelegd op terbeschikkingstelling van 

garantieprogramma's als alternatieve 

financieringsmethode; 

Or. en 
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9.5.2011 B7-0286/5 

Amendement  5 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. spreekt zijn waardering uit voor de 

aanneming van de wet inzake de interne 

markt, die gegrondvest is op een in 

initiatief dat het Europees Parlement heeft 

genomen in aansluiting op het verslag-

Monti; spreekt met name zijn waardering 

uit voor wetgevende maatregelen die het 

MKB in staat stellen ten volle de vruchten 

te plukken van de interne markt , zoals 

Europese voorschriften voor 

risicokapitaalfondsen, herziene BTW-

voorschriften en vereenvoudiging van de 

jaarrekeningenrichtlijnen; verzoekt de 

Raad zich onomwonden vast te leggen op 

tenuitvoerlegging van de wet inzake de 

interne markt , met name door zijn 

prioritaire maatregelen vóór eind 2012 aan 

te nemen; verzoekt de Commissie en de 

Raad zorgvuldig de belangen van het MKB 

te overwegen voor alle maatregelen tijdens 

dit hele proces; 

20. spreekt zijn waardering uit voor de 

aanneming van de wet inzake de interne 

markt, die gegrondvest is op een in 

initiatief dat het Europees Parlement heeft 

genomen in aansluiting op het verslag-

Monti; spreekt met name zijn waardering 

uit voor wetgevende maatregelen die het 

MKB in staat stellen ten volle de vruchten 

te plukken van de interne markt , zoals 

Europese voorschriften voor 

risicokapitaalfondsen, een 

gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB), 

herziene BTW-voorschriften en 

vereenvoudiging van de 

jaarrekeningenrichtlijnen; verzoekt de 

Raad zich onomwonden vast te leggen op 

tenuitvoerlegging van de wet inzake de 

interne markt , met name door zijn 

prioritaire maatregelen vóór eind 2012 aan 

te nemen; verzoekt de Commissie en de 

Raad zorgvuldig de belangen van het MKB 

te overwegen voor alle maatregelen tijdens 

dit hele proces; 

Or. en 

 

 


