
AM\1212635NL.docx PE657.238v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

2020/2131(INI)

7.9.2020

AMENDEMENTEN
1 - 75
Ontwerpadvies
Geert Bourgeois
(PE653.813v02-00)

Een nieuwe strategie voor Europese kmo’s
(2020/2131(INI))



PE657.238v02-00 2/44 AM\1212635NL.docx

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1212635NL.docx 3/44 PE657.238v02-00

NL

Amendement 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. overwegende dat de Conferentie 
van de Verenigde Naties voor handel en 
ontwikkeling (UNCTAD) in haar “World 
Investment Record 2020” heeft voorspeld 
dat de directe buitenlandse investeringen 
in 2021 met 5 % à 10 % zouden blijven 
dalen, en in 2022 opnieuw zouden stijgen 
als gevolg van de herstructurering van de 
mondiale toeleveringsketen en een 
mogelijke heropleving van de 
wereldeconomie;

Or. en

Amendement 2
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. overwegende dat de toename van 
grensoverschrijdende investeringsstromen 
in productieve activa sinds de wereldwijde 
financiële crisis van 2008 is gestopt, en 
dat de groei van de handel en de mondiale 
waardeketens tegelijkertijd is vertraagd; 
overwegende dat in de huidige context de 
maatregelen ter bestrijding van COVID 
en de vooruitzichten op een wereldwijde 
recessie als gevolg van COVID ertoe 
leiden dat bedrijven nieuwe 
investeringsprojecten opnieuw beoordelen 
en uitstellen, en dat deze situatie gepaard 
gaat met restrictieve 
investeringsmaatregelen, opgelegd door 
regeringen tijdens de crisis;
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Or. en

Amendement 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. roept de lidstaten op om Richtlijn 
2011/7/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 
betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij 
handelstransacties (richtlijn 
betalingsachterstand) correct toe te 
passen op alle kmo’s, aangezien zij 
behoren tot de sectoren die het zwaarst 
door de COVID-19-crisis zijn getroffen; 
verzoekt de Commissie grondig toe te zien 
op de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betalingsachterstand, en sancties op te 
leggen aan lidstaten die deze richtlijn niet 
naleven;

Or. en

Amendement 4
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt en de oprichting van 
een kapitaalmarktenunie een absolute 
prioriteit blijft voor kmo’s;

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt en de oprichting van 
een kapitaalmarktenunie een absolute 
prioriteit blijft voor kmo’s; benadrukt dat 
terdege rekening moet worden gehouden 
met de innovatiecyclus en de 
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marktintroductie van nieuwe 
technologieën; benadrukt dat het welzijn 
van de interne markt van de EU afhangt 
van het vermogen van kmo’s in de EU om 
zich aan te passen aan de nakende 
revolutie op het gebied van 
informatietechnologie; erkent de rol van 
micro-ondernemingen en start-ups in het 
proces van de uitrol van de nieuwe en 
disruptieve technologieën van morgen; is 
bijgevolg van mening dat daarvoor in 
voldoende steun moet worden voorzien; 
erkent dat het belangrijk is een sterk en 
voorspelbaar kader voor intellectuele-
eigendomsrechten in stand te houden;

Or. en

Amendement 5
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt en de oprichting van 
een kapitaalmarktenunie een absolute 
prioriteit blijft voor kmo’s;

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt en de oprichting van 
een kapitaalmarktenunie een absolute 
prioriteit blijft voor kmo’s; merkt op dat 
slechts een klein percentage van de 
bedrijven die goederen naar landen buiten 
de EU uitvoeren kmo’s zijn, en dat de 
mondiale markten een belangrijke 
potentiële bron zijn voor kmo’s om het 
concurrentievermogen, de economische 
groei en de innovatie te vergroten; merkt 
op dat de onbelemmerde handel en het 
vrij verkeer van de interne markt van de 
EU de nodige schaal en ervaring bieden 
aan kmo’s om buiten de grenzen van de 
EU uit te voeren en toegang te krijgen tot 
andere wenselijke markten;
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Or. en

Amendement 6
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt en de oprichting van 
een kapitaalmarktenunie een absolute 
prioriteit blijft voor kmo’s;

1. is ingenomen met de strategie voor 
kmo’s en herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt, duurzaamheid en 
koolstofneutraliteit hoofddoelstellingen 
van de EU-programma’s blijven, teneinde 
kmo’s te laten profiteren van de groene 
transitie in termen van 
concurrentievermogen, 
kostenbesparingen en het scheppen van 
banen;

Or. en

Amendement 7
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt en de oprichting van 
een kapitaalmarktenunie een absolute 
prioriteit blijft voor kmo’s;

1. herinnert eraan dat de 25 miljoen 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) in Europa de ruggengraat van de 
Europese economie vormen, dat er 
ongeveer 100 miljoen mensen werkzaam 
zijn in deze sector, en dat kmo’s goed zijn 
voor meer dan de helft van het Europese 
bbp; benadrukt dat de goede werking van 
de interne markt en de oprichting van een 
kapitaalmarktenunie een absolute prioriteit 
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blijft voor kmo’s;

Or. en

Amendement 8
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; benadrukt dat de goede werking 
van de interne markt en de oprichting van 
een kapitaalmarktenunie een absolute 
prioriteit blijft voor kmo’s;

1. herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen, en dat ongeveer 13 miljoen 
werknemers afhankelijk zijn van de 
uitvoer door kmo’s; benadrukt dat de 
goede werking van de interne markt en de 
oprichting van een kapitaalmarktenunie 
een absolute prioriteit blijft voor kmo’s;

Or. en

Amendement 9
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt de ernstige gevolgen die 
de COVID-19-pandemie en de 
noodzakelijke gezondheidsmaatregelen 
om de verspreiding tegen te gaan, met 
inbegrip van de economische lockdown, 
hebben gehad voor de wereldhandel, zoals 
de vermindering van zowel de invoer als 
de uitvoer van de EU en de onderbreking 
of stopzetting van de waardeketens; merkt 
op dat Europese bedrijven door het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit 
de Europese Unie met nog meer 
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verstoring zullen worden geconfronteerd, 
en is van oordeel dat de Commissie er 
daarom voor moet zorgen dat 
handelsstromen en duurzame 
waardeketens, met inbegrip van 
handelsroutes voor goederenvervoer in de 
hele EU, open blijven om een vrije 
toegang tot de verkoopmarkten mogelijk 
te maken, zodat de integriteit van de 
interne markt behouden blijft;

Or. en

Amendement 10
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwelkomt de nieuwe kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa, met name de nadruk ervan op de 
dubbele transitie van de EU naar een 
duurzame en digitale economie, op het 
verminderen van de regeldruk voor kmo’s 
en op het verbeteren van hun 
markttoegang en toegang tot 
financiering; is van mening dat de nadruk 
op digitale en innovatieve oplossingen het 
mondiale concurrentievermogen van 
Europa als geheel zal versterken;

Or. en

Amendement 11
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 bis. vraagt dat een consistente 
Europese strategie voor kmo’s wordt 
ingevoerd, in overeenstemming met de 
Green Deal, om onze economieën te 
transformeren en onze economische 
veerkracht te versterken aan de hand van 
gebundelde strategische investeringen om 
kmo’s te ondersteunen; roept op om 
kmo’s snel en met alle middelen te 
ondersteunen om de gevolgen van de 
COVID-crisis voor werknemers, 
consumenten en gezinnen te verzachten;

Or. en

Amendement 12
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat Europese 
kmo’s een open handelsbeleid nodig 
hebben om te herstellen van de 
coronacrisis; is ingenomen met de 
herziening van het handelsbeleid van de 
Europese Unie als een essentieel kader 
voor de aanpak van de uitdagingen 
waarmee kmo’s worden geconfronteerd, 
met name met betrekking tot 
internationale handel;

Or. en

Amendement 13
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. overwegende dat kmo’s 99 % van 
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alle bedrijven in de EU 
vertegenwoordigen en dat kmo’s de 
afgelopen vijf jaar ongeveer 85 % van de 
nieuwe banen hebben gecreëerd en twee 
derde van de totale werkgelegenheid in de 
particuliere sector in de EU hebben 
gecreëerd;

Or. en

Amendement 14
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een sterkere 
deelname van kmo’s aan de mondiale 
markten kansen creëert en de 
productiviteit verhoogt, door de innovatie 
te versnellen en de overloopeffecten van 
technologie en knowhow te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 15
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. bevestigt zijn krachtige steun voor 
de doelstelling die de Commissie in haar 
Green Deal beschrijft met betrekking tot 
de invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens; verzoekt 
de Commissie deze hervorming te 
vervroegen in het kader van haar 
werkprogramma van de Commissie voor 
2021; onderstreept dat het mechanisme 
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voor koolstofcorrectie aan de grens een 
hoeksteen moet zijn om tegen 2050 
Europese koolstofneutraliteit te bereiken, 
en dat dit mechanisme, om kmo’s actief te 
integreren, moet voorzien in maatregelen 
die specifiek zijn ontworpen om tegemoet 
te komen aan hun behoeften;

Or. en

Amendement 16
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat deelname aan 
internationale markten voor de meeste 
Europese kmo’s duur of onbetaalbaar kan 
zijn zonder passende instrumenten en 
ondersteuning; verzoekt de Commissie de 
toegang van kmo’s tot financiering voor 
nieuwe investeringen, informatie, 
vaardigheden en technologie te 
vergemakkelijken, teneinde hun 
internationale concurrentievermogen en 
hun vermogen om handelskosten te 
dragen te vergroten, niet alleen door 
middel van vrijhandelsovereenkomsten, 
maar ook door middel van een 
doeltreffende en operationele balie in 
partnerlanden;

Or. en

Amendement 17
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)



PE657.238v02-00 12/44 AM\1212635NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verwelkomt de herziening van het 
handelsbeleid van de Europese Unie als 
antwoord op de nieuwe mondiale 
uitdagingen, gebruik makend van de 
lessen die uit de coronacrisis zijn 
getrokken; benadrukt dat bij deze 
herziening rekening moet worden 
gehouden met de uitdagingen die kmo’s 
op het gebied van internationale handel 
ervaren;

Or. en

Amendement 18
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. overwegende dat de gemiddelde 
bijdrage van kmo’s aan de economie 
ongeveer 56 % bedraagt in de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. overwegende dat kmo’s 
87 % van alle uitvoerders in de EU 
uitmaken1 bis, dat slechts 25 % van de in 
de EU gevestigde kmo’s aan uitvoer doet, 
en dat slechts een klein deel daarvan 
buiten de EU uitvoert1 ter;
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_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/commission/commissi
oners/2019-
2024/hogan/announcements/speech-
commissioner-phil-hogan-eurocommerce-
webinar_en
1 ter 
https://ec.europa.eu/growth/smes/access-
to-markets_nl

Or. en

Amendement 20
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. overwegende dat het 
COVID-19-virus en de daaropvolgende 
lockdowns de mondiale toeleveringsketens 
en handel ingrijpend hebben verstoord;

Or. en

Amendement 21
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. overwegende dat handels- 
en investeringsbelemmeringen, 
administratieve kosten en bureaucratie 
disproportioneel nadelig zijn voor kmo’s 
als gevolg van hun omvang en hun 
beperkte middelen, en dat kmo’s meer van 
op regels gebaseerde handelsliberalisering 
profiteren dan grote ondernemingen;
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Or. en

Amendement 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. overwegende dat de “Small 
Business Act” voor Europa (SBA) en het 
“denk eerst klein” -principe tot doel 
hebben het concurrentievermogen te 
vergroten en ondernemerschap te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 23
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. overwegende dat slechts 
9 % van de kmo’s in de EU de 
intellectuele-eigendomsrechten 
beschermt, deels als gevolg van 
verschillen in nationale wetgeving binnen 
de EU;

Or. en

Amendement 24
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 nonies. overwegende dat het 
Europese concurrentievermogen ook al 
vóór COVID-19 achterbleef bij dat van 
andere ontwikkelde economieën, wat een 
bedreiging vormt voor het potentieel van 
Europa om voorspoed en welvaart te 
genereren;

Or. en

Amendement 25
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 decies. benadrukt dat kmo’s 
duidelijke, consistente en voorspelbare 
wetgeving nodig hebben om te kunnen 
groeien en banen te creëren;

Or. en

Amendement 26
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen in 
de weg staan; is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; benadrukt 
dat de doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd;

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen in 
de weg staan; verzoekt de Commissie de 
administratieve en regeldruk voor kmo’s 
te verminderen en de bureaucratische 
rompslomp te verminderen; verzoekt de 
Commissie steun te verlenen aan kmo’s 
die zich concentreren op groene 
technologieën en innovaties, en die reeds 
producten en diensten uitvoeren naar 
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derde landen, zodat gelijke 
handelsvoorwaarden worden bevorderd; 
is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; benadrukt 
dat de doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd; onderstreept dat er duidelijke 
en krachtige inspanningen moeten 
worden geleverd om de internationale 
samenwerking weer op gang te brengen 
en een functionerend multilateraal 
geschillenbeslechtingssysteem nieuw 
leven in te blazen;

Or. en

Amendement 27
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen 
in de weg staan; is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; 
benadrukt dat de doeltreffende handhaving 
van handelsovereenkomsten als een 
prioritaire taak van de hoofdfunctionaris 
voor handhaving in handelszaken moet 
worden beschouwd;

2. onderstreept dat de mondiale 
markten een cruciale bron van groei zijn 
voor kmo’s; merkt echter op dat slechts 
600 000 kmo’s goederen uitvoeren buiten 
de EU; moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden en de nieuwe 
kmo-strategie effectief ten uitvoer te 
leggen om alle barrières te overwinnen die 
hun toegang tot internationale markten in 
de weg staan; is van mening dat de 
Commissie in elke handelsovereenkomst 
een hoofdstuk over kmo’s moet blijven 
opnemen; benadrukt dat de doeltreffende 
handhaving van handelsovereenkomsten 
als een prioritaire taak van de 
hoofdfunctionaris voor handhaving in 
handelszaken (CTEO) moet worden 
beschouwd; is ingenomen met de recente 
benoeming van de eerste CTEO en 
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benadrukt de belangrijke rol die de CTEO 
speelt om ervoor te zorgen dat kmo’s 
maximaal profijt trekken uit de 
handelsovereenkomsten van de EU;

Or. en

Amendement 28
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen in 
de weg staan; is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; benadrukt 
dat de doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd;

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen in 
de weg staan; is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen, zoals in 
de overeenkomst tussen de EU en Japan 
en de gemoderniseerde overeenkomst met 
Mexico, en dat een dergelijk hoofdstuk 
ook moet worden opgenomen wanneer 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten 
worden herzien; benadrukt dat de 
doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten, met name voor 
kmo’s, als een prioritaire taak van de 
hoofdfunctionaris voor handhaving in 
handelszaken moet worden beschouwd;

Or. en

Amendement 29
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
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volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen in 
de weg staan; is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; benadrukt 
dat de doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd;

volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle tarifaire en niet-
tarifaire barrières die hun toegang tot de 
markten van derde landen in de weg staan; 
is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; benadrukt 
dat de doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd; herinnert aan het belang van 
geharmoniseerde en vereenvoudigde 
douaneprocedures om micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen te helpen 
toegang tot exportmarkten te krijgen;

Or. en

Amendement 30
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen in 
de weg staan; is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; 
benadrukt dat de doeltreffende handhaving 
van handelsovereenkomsten als een 
prioritaire taak van de hoofdfunctionaris 
voor handhaving in handelszaken moet 
worden beschouwd;

2. roept de Commissie op kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van barrières die hun toegang 
tot de markten van derde landen in de weg 
staan; is ingenomen met de toezeggingen 
van de Commissie om kmo-hoofdstukken 
op te nemen in elke handelsovereenkomst 
om rechtszekerheid voor kmo’s te 
waarborgen; benadrukt dat de 
doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 31
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Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt de Commissie aan kmo’s 
volledige steun te bieden bij het 
overwinnen van alle barrières die hun 
toegang tot de markten van derde landen in 
de weg staan; is van mening dat in elke 
handelsovereenkomst een hoofdstuk over 
kmo’s moet worden opgenomen; benadrukt 
dat de doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd;

2. is ingenomen met de inspanningen 
van de Commissie om specifieke 
instrumenten te ontwikkelen om de 
toegang van kmo’s tot markten van derde 
landen te vergemakkelijken; is van mening 
dat in elke handelsovereenkomst een 
hoofdstuk over kmo’s moet worden 
opgenomen; benadrukt dat de doeltreffende 
handhaving van handelsovereenkomsten 
als een prioritaire taak van de 
hoofdfunctionaris voor handhaving in 
handelszaken moet worden beschouwd;

Or. en

Amendement 32
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert de Commissie er in dit 
verband aan dat alle hoofdstukken over 
kmo’s in handelsovereenkomsten de 
meest voorkomende belemmeringen voor 
Europese micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen moeten aanpakken, zoals 
de beperkte informatie over de werking 
van de buitenlandse markten, en in het 
bijzonder de moeilijkheden bij de toegang 
tot exportdistributiekanalen en het 
benaderen van buitenlandse klanten, dure 
productnormen en 
certificeringsprocedures, en met name een 
gebrek aan informatie over de vereisten in 
het buitenland, onbekende en omslachtige 
bureaucratische en douaneprocedures, en 
slechte toegang tot financiering en trage 



PE657.238v02-00 20/44 AM\1212635NL.docx

NL

betalingsmechanismen;

Or. en

Amendement 33
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. hamert op het belang van de 
lopende plurilaterale WTO-
onderhandelingen over e-handel; dringt 
aan op een reeks uitgebreide en 
ambitieuze regels om het vrije verkeer van 
gegevens over de grenzen heen te 
vergemakkelijken en tegelijkertijd de 
Europese normen voor 
gegevensbescherming te waarborgen, de 
belemmeringen voor de digitale handel 
aan te pakken, met inbegrip van 
gegevenslokalisatievereisten, en ervoor te 
zorgen dat bedrijven, met name kmo’s, 
mondiaal kunnen concurreren op een 
gelijk speelveld;

Or. en

Amendement 34
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat kmo’s niet altijd op 
de hoogte zijn van de geldende 
handelspreferenties waarin de 
desbetreffende handelsovereenkomsten 
voorzien; vraagt de Commissie voor betere 
informatie te zorgen over actieve 
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handelsregelingen en -preferenties, zowel 
rechtstreeks als met betrokkenheid van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 35
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen;

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen en kmo-
bedrijfsorganisaties op regionaal, 
nationaal en EU-niveau actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen; is 
ingenomen met het feit dat de EU-
delegaties een cruciale rol spelen bij het 
ondersteunen van kmo’s door vragen en 
praktische problemen van kmo’s in 
verband met de uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 36
Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
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ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen;

ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen; 
merkt op dat dit platform een toetsing op 
het gebied van de circulaire economie kan 
omvatten, waarbij de Commissie duidelijk 
kan aangeven of in de EU ingevoerde 
producten voldoen aan de EU-
recyclebaarheidsnormen;

Or. en

Amendement 37
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen;

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen; 
herinnert eraan dat de EU-delegaties een 
cruciale rol spelen bij de ondersteuning, 
door in te gaan op vragen en praktische 
problemen van kmo’s in verband met de 
uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 38
Tiziana Beghin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen;

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen en 
de rol van handelsbeurzen en 
tentoonstellingen te faciliteren als 
doeltreffend instrument om kmo’s te 
helpen toegang te krijgen tot de 
wereldmarkten;

Or. en

Amendement 39
Seán Kelly, Gabriel Mato, Enikő Győri, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s kan 
oprichten om de vooruitgang te volgen;

3. roept de Commissie op nationale en 
regionale exportagentschappen actiever te 
ondersteunen om kmo’s te voorzien van de 
informatie die zij nodig hebben om beter 
gebruik te maken van 
handelsovereenkomsten; is in dit verband 
van mening dat de Commissie een platform 
voor de internationalisering van kmo’s 
moet oprichten om de vooruitgang te 
volgen, en technische steun moet bieden 
aan kmo’s om toegang tot nieuwe 
markten te krijgen;

Or. en



PE657.238v02-00 24/44 AM\1212635NL.docx

NL

Amendement 40
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit voor specifieke, op EU- en 
nationale schaal gefinancierde 
programma’s om de toegang van kmo’s 
tot opleiding en begeleiding te verbeteren; 
onderstreept dat klimaatgerelateerde 
technologieoverdracht verder moet 
worden aangemoedigd in bilaterale 
handels- en investeringsovereenkomsten, 
aan de hand van begeleidende 
maatregelen op grond waarvan kmo’s en 
tussenpersonen in de mondiale 
toeleveringsketen betrokken worden bij de 
ontwikkeling van kennisverwerving; 
onderstreept bovendien dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
stimuleren van vrouwelijk 
ondernemerschap;

Or. en

Amendement 41
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie meer 
rekening te houden met de rol van kmo’s 
bij onderhandelingen over hoofdstukken 
betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen met 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
een nieuw informatieportaal over 
douaneprocedures en -formaliteiten zal 
lanceren; vraagt de Commissie haar 
voornemen uit te voeren om een 

4. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van 
kmo’s in alle hoofdstukken van handels- 
en investeringsonderhandelingen, ook bij 
onderhandelingen over hoofdstukken 
betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen met 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
een nieuw informatieportaal zal lanceren 
om kmo’s bewust te maken van 
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zelfbeoordelingsinstrument voor 
oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s 
moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie 
te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst;

handelsbeleidsmaatregelen en om nadere 
informatie te verstrekken over 
douaneprocedures en -formaliteiten bij de 
uitvoer naar derde landen; verzoekt de 
Commissie om in een zo vroeg mogelijk 
stadium contact op te nemen met 
bedrijven bij het opzetten van nieuwe 
informatieportalen of bij het verbeteren 
van reeds bestaande portalen, om ervoor 
te zorgen dat op een praktische manier 
aan de informatiebehoeften van met name 
kmo’s kan worden voldaan; vraagt de 
Commissie haar voornemen uit te voeren 
om een zelfbeoordelingsinstrument voor 
oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s 
moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie 
te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst; wijst in dit verband 
nogmaals op het belang van 
gestroomlijnde en vereenvoudigde 
oorsprongsregels;

Or. en

Amendement 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie meer 
rekening te houden met de rol van kmo’s 
bij onderhandelingen over hoofdstukken 
betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen met 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
een nieuw informatieportaal over 
douaneprocedures en -formaliteiten zal 
lanceren; vraagt de Commissie haar 
voornemen uit te voeren om een 
zelfbeoordelingsinstrument voor 
oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s 
moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie 

4. verzoekt de Commissie meer 
rekening te houden met de rol van kmo’s 
bij onderhandelingen over hoofdstukken 
betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen met 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
een nieuw informatieportaal over 
douaneprocedures en -formaliteiten zal 
lanceren; vraagt de Commissie haar 
voornemen uit te voeren om een 
zelfbeoordelingsinstrument voor 
oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s 
moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie 
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te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst;

te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst; wijst nogmaals op 
het belang van duidelijke regels inzake 
grensoverschrijdende gegevensstromen 
om de doelstellingen van de digitale 
strategie van de EU te verwezenlijken; 
herhaalt dat kmo’s een centrale rol zullen 
spelen bij het opschalen van 
datagestuurde technologieën en 
bedrijven; onderstreept dat de 
interoperabiliteit en de toegang tot 
gegevens internationaal moeten worden 
bevorderd om de verschillende processen 
in de internationale handel te 
optimaliseren;

Or. en

Amendement 43
Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Enikő Győri, 
Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie meer 
rekening te houden met de rol van kmo’s 
bij onderhandelingen over hoofdstukken 
betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen met 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
een nieuw informatieportaal over 
douaneprocedures en -formaliteiten zal 
lanceren; vraagt de Commissie haar 
voornemen uit te voeren om een 
zelfbeoordelingsinstrument voor 
oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s 
moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie 
te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst;

4. verzoekt de Commissie de 
deelname van kmo’s aan openbare 
aanbestedingen te faciliteren bij 
onderhandelingen over hoofdstukken 
betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen met 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
een nieuw informatieportaal over 
douaneprocedures zal lanceren en 
gebruiksvriendelijke, actuele en 
praktische informatie zal verstrekken over 
het handelsbeleid en over 
vrijhandelsovereenkomsten in het 
bijzonder; vraagt de Commissie haar 
voornemen uit te voeren om een 
vereenvoudigd zelfbeoordelingsinstrument 
voor oorsprongsregels en 
levenscyclusanalyse op te zetten, met 
bijzondere nadruk op risicobeoordeling, 
dat kmo’s moet helpen beoordelen of een 
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product voldoet aan de voorwaarden om 
preferentie te genieten in het kader van een 
bepaalde handelsovereenkomst en dat 
kmo’s moet tonen hoe zij kunnen 
profiteren van de strategische 
diversificatie van de toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 44
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie meer 
rekening te houden met de rol van kmo’s 
bij onderhandelingen over hoofdstukken 
betreffende overheidsopdrachten in 
handelsovereenkomsten; is ingenomen 
met de aankondiging van de Commissie 
dat zij een nieuw informatieportaal over 
douaneprocedures en -formaliteiten zal 
lanceren; vraagt de Commissie haar 
voornemen uit te voeren om een 
zelfbeoordelingsinstrument voor 
oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s 
moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie 
te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst;

4. is ingenomen met de aankondiging 
van de Commissie dat zij een nieuw 
informatieportaal over douaneprocedures 
en -formaliteiten zal lanceren; vraagt de 
Commissie haar voornemen uit te voeren 
om een zelfbeoordelingsinstrument voor 
oorsprongsregels op te zetten dat kmo’s 
moet helpen beoordelen of een product 
voldoet aan de voorwaarden om preferentie 
te genieten in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst; verzoekt de 
Commissie de internationale dimensie van 
haar beleid betreffende 
overheidsopdrachten te heroverwegen met 
betrekking tot de doelstellingen van de 
Green Deal, zoals bevordering van een 
circulaire economie, vergroting van de 
veerkracht van toeleveringsketens voor 
collectieve goederen en bevordering van 
de toegang van kmo’s tot openbare 
aanbestedingen door middel van een 
“Small Business Act” en een “Buy 
European Act”;

Or. en

Amendement 45
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie op aan een ambitieus, 
doeltreffend en bindend Europees 
rechtskader voor te stellen, gebaseerd op 
passende zorgvuldigheid, om te zorgen 
voor duurzame toeleveringsketens op de 
EU-markt en aldus bescherming voor 
duurzame Europese kmo’s;

Or. en

Amendement 46
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid; vestigt met 
name de aandacht op kmo’s die 
financiering en technische bijstand nodig 
hebben om te voldoen aan de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, zodat zij concurrerend 
kunnen blijven;

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s, 
gezien de grotere moeilijkheden bij de 
toegang tot financiering in sommige 
lidstaten; roept de Commissie op deze 
kloof met betrekking tot toegang tot 
financiering aan te pakken en ervoor te 
zorgen dat kmo’s onder gelijke 
voorwaarden met elkaar concurreren; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid; vestigt met 
name de aandacht op kmo’s die 
financiering, technische bijstand en een 
vermindering van de regelgevingslast 
nodig hebben om te voldoen aan de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, zodat zij concurrerend 
kunnen blijven; benadrukt dat 
digitalisering kmo’s diverse voordelen 
biedt, zoals nieuwe kansen om digitale 
diensten of producten aan te bieden en 
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hun markttoegang te verbreden;

Or. en

Amendement 47
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid; vestigt met 
name de aandacht op kmo’s die 
financiering en technische bijstand nodig 
hebben om te voldoen aan de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, zodat zij concurrerend 
kunnen blijven;

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid, 
bijvoorbeeld met 
microfinancieringsleningen, technische 
bijstand om te voldoen aan de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, alsook vermindering van de 
regeldruk, zodat zij concurrerend kunnen 
blijven; merkt op dat de Commissie 
belemmeringen voor groene groei en eco-
innovatie voor kmo’s moet wegnemen om 
ervoor te zorgen dat de Green Deal kleine 
en middelgrote ondernemingen 
economische kansen biedt;

Or. en

Amendement 48
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid; vestigt met 

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid; vestigt met 
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name de aandacht op kmo’s die 
financiering en technische bijstand nodig 
hebben om te voldoen aan de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, zodat zij concurrerend 
kunnen blijven;

name de aandacht op kmo’s die 
financiering en technische bijstand nodig 
hebben om te voldoen aan de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, zodat zij concurrerend 
kunnen blijven; herinnert eraan dat dit 
ook inhoudt dat vooruitgang wordt 
geboekt met de overeenkomst inzake 
investeringsfacilitering, de richtlijn inzake 
elektronische handel en de voortzetting 
van de werkzaamheden met betrekking tot 
multilaterale dienstenovereenkomsten;

Or. en

Amendement 49
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid; vestigt met 
name de aandacht op kmo’s die 
financiering en technische bijstand nodig 
hebben om te voldoen aan de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
digitalisering, zodat zij concurrerend 
kunnen blijven;

5. herinnert eraan dat toegang tot 
financiering essentieel is voor kmo’s; 
vraagt de Europese Investeringsbank 
bijzondere aandacht te besteden aan kmo’s 
bij het bepalen van haar beleid; dringt erop 
aan hun toegang tot financiering zoveel 
mogelijk te vergemakkelijken, met 
inbegrip van gemakkelijke toegang tot 
fondsen voor onderzoek en ontwikkeling, 
en betere technische ondersteuning te 
bieden, teneinde de groene en digitale 
transformatie te versnellen en te benutten;

Or. en

Amendement 50
Enikő Győri, Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie haar op 
10 maart 2020 gepresenteerde kmo-
strategie te heroverwegen en te 
herschrijven. De strategie moet worden 
geactualiseerd om rekening te houden met 
de financieringsbehoeften van kmo’s 
tijdens de pandemie, teneinde bedrijven 
en banen te redden. Het overleven en 
herstel van kleine en middelgrote 
ondernemingen, familiebedrijven en 
zelfstandigen maakt het voortbestaan van 
de Europese economie mogelijk. Zij zijn 
de sleutel voor de Unie om zich zo snel 
mogelijk na het uitbreken van de 
COVID-19-pandemie te herpakken;

Or. en

Amendement 51
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van de opkomst 
van mondiale waardeketens en de digitale 
transformatie, die kmo’s nieuwe kansen 
bieden om zich in de wereldeconomie te 
integreren; verzoekt de Commissie haar 
werkzaamheden op het gebied van 
mondiale waardeketens voort te zetten en 
zich te richten op instrumenten om 
Europese kmo’s te helpen zich in 
specifieke productiesegmenten te 
specialiseren en hun exportaanbod te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 52
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 



PE657.238v02-00 32/44 AM\1212635NL.docx

NL

Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s.

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s; erkent dat de 
wereld voor ongekende en onvoorzienbare 
uitdagingen staat, en dat daarom een 
slimme reshoring en een EU-brede 
strategie voor de bescherming van 
strategische sectoren van de EU deel 
moeten uitmaken van de kmo-strategie 
van de EU, teneinde de zelfvoorziening 
van de Europese Unie te verbeteren, 
onder meer door een gelijk speelveld te 
waarborgen via een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens; 
onderstreept dat het verbeteren van de 
veerkracht van verschillende strategische 
toeleveringsketens en het verminderen 
van de afhankelijkheid van de 
EU-industrie van derde landen een 
sleutelelement moet zijn in de nieuwe 
kmo-strategie;

Or. en

Amendement 53
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU effectief ten uitvoer te leggen om de 
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beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s.

Europese industrie beter te beschermen, 
met name wanneer het gaat om sectoren 
die voor het grootste deel bestaan uit 
kmo’s; onderstreept dat de nadruk moet 
worden gelegd op de uitvoering en 
handhaving van onze 
handelsovereenkomsten, met betrekking 
tot inbreuken op de verbintenissen inzake 
markttoegang, handel en duurzame 
ontwikkeling, teneinde de 
marktverstoringen effectief aan te pakken, 
zodat kmo’s geen concurrentienadeel 
ondervinden; dringt er in dit verband bij 
de Commissie op aan de rol van de kmo-
helpdesk voor handelsbescherming te 
versterken, zowel om kmo’s meer steun te 
verlenen bij de toegang tot 
handelsbeschermingsinstrumenten als om 
de communicatie met kmo’s over de 
beschikbare instrumenten voor het 
aanpakken van marktverstoringen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 54
Christophe Hansen, Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s.

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s; verwijst naar het 
speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer van juli 20201 bis, waarin 
erop wordt gewezen dat de administratieve 
belemmeringen voor kmo’s om toegang te 
krijgen tot 
handelsbeschermingsprocedures nog 
steeds zeer groot zijn en dat 
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handelsbeschermingsinstrumenten niet 
voldoende worden gepromoot in alle 
sectoren van de Europese industrie; 
dringt er in dit verband bij de Commissie 
op aan de administratieve lasten voor 
kmo’s te beoordelen en te verminderen en 
haar communicatie op te drijven;
_________________
1 bis 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocum
ents/sr20_17/sr_trade_defence_instrumen
ts_nl.pdf

Or. en

Amendement 55
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s.

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s; verzoekt de EU 
voldoende aandacht te besteden aan het 
belang van veiligheid en openbare orde 
met betrekking tot binnenkomende 
buitenlandse directe investeringen en 
overnames, en deze te koppelen aan een 
pan-Europees coördinatiemechanisme 
voor screening, met name voor 
strategische sectoren zoals gezondheid, 
voedsel of technologie;

Or. en

Amendement 56
Tiziana Beghin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s.

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s; vraagt in dit 
verband dat de Commissie voorziet in een 
onmiddellijk en rechtstreeks mechanisme 
voor kmo’s om klacht in te dienen in 
geval van oneerlijke handelspraktijken.

Or. en

Amendement 57
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de Commissie op de 
vrijwarings- en 
handelsbeschermingsinstrumenten van de 
EU te versterken om de Europese industrie 
beter te beschermen, met name wanneer 
het gaat om sectoren die voor het grootste 
deel bestaan uit kmo’s.

6. roept de Commissie op het 
handelsinstrumentarium  van de EU te 
versterken om de Europese bedrijven beter 
te beschermen, met name wanneer het gaat 
om sectoren die voor het grootste deel 
bestaan uit kmo’s; dringt er bij de 
Commissie op aan belanghebbenden meer 
bewust te maken van 
handelsbeschermingsinstrumenten, en 
kmo’s meer te ondersteunen om hun 
toegang tot 
handelsbeschermingsinstrumenten te 
vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 58
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat de EU momenteel een 
economische en sociale schok meemaakt 
die leidt tot een snel stijgende 
werkloosheid en een daling van het bbp 
met 12,1 % in het tweede kwartaal van 
2020; herinnert eraan dat sommige 
regio’s in de EU meer negatieve gevolgen 
ondervinden dan andere; benadrukt de 
noodzaak van sterke sociale waarborgen 
en sociale inclusie in de kmo-strategie, om 
deze pijnlijke kwestie opnieuw in 
evenwicht te brengen; herinnert eraan dat 
deze crisis ook een ongekende kans biedt 
om onze prioriteiten te verschuiven naar 
meer sociale en duurzame werkwijzen; 
onderstreept dat het uitbannen van 
belastingconcurrentie binnen de EU 
aanzienlijk zou bijdragen tot sociale 
stabiliteit en ook zou kunnen bijdragen tot 
bij- en omscholing van werknemers;

Or. en

Amendement 59
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie haar 
inspanningen ter ondersteuning van 
mkmo's voort te zetten, met bijzondere 
aandacht en maatregelen voor mkmo's die 
in handen van vrouwen zijn; verzoekt de 
EU en haar lidstaten bij de oprichting van 
uitvoer-helpdesks bijzondere aandacht te 
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schenken aan de bijzondere 
omstandigheden van door vrouwen 
geleide mkmo's, gebruik te maken van de 
mogelijkheden die 
vrijhandelsovereenkomsten bieden, en 
diensten, technologieën en infrastructuur 
(zoals internettoegang) te versterken die 
bijzonder belangrijk zijn voor de 
economische emancipatie van vrouwen en 
door vrouwen geleide mkmo's; verzoekt de 
Commissie partnerschappen tot stand te 
helpen brengen tussen vrouwelijke 
ondernemers in de EU en hun 
tegenhangers in de ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. looft de Commissie voor Besluit 
(EU) 2020/1101 van 23 juli 2020, waarbij 
de geldigheidsduur wordt verlengd voor 
de vrijstelling van rechten bij invoer en 
van btw op invoer voor goederen die nodig 
zijn om de gevolgen van de COVID-19-
uitbraak in 2020 te bestrijden, wat de 
lasten voor Europese kmo’s verlicht;

Or. en

Amendement 61
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat Europese kmo’s 
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zwaar zijn getroffen door de COVID-19-
pandemie; onderstreept de sterke 
afhankelijkheid van toeleveringen; dringt 
aan op langetermijnmaatregelen ter 
versterking van een meer geïntegreerde, 
lokale en robuuste Europese industriële 
soevereiniteit om verstoringen in de 
toeleveringsketens te voorkomen;

Or. en

Amendement 62
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op bijzondere aandacht 
voor kmo’s in de momenteel lopende 
herziening van het handelsbeleid van de 
EU, teneinde betere kansen voor kmo’s te 
creëren; verzoekt de Commissie het “denk 
eerst klein”-principe centraal te stellen in 
het Europese handelsbeleid, om de groei 
en ontwikkeling van kmo’s te stimuleren;

Or. en

Amendement 63
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie vaart te 
zetten achter onderzoeken in sectoren 
waarin kmo’s het goed doen;

Or. en
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Amendement 64
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om de gevolgen van haar 
handelsbeleid voor kmo’s te monitoren, 
bijvoorbeeld door een goede 
vertegenwoordiging van kmo’s in het 
openbare raadplegingsproces te 
waarborgen om ervoor te zorgen dat hun 
standpunten naar behoren en adequaat 
worden verzameld, geanalyseerd en 
weergegeven in de effectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de digitale transformatie 
van kmo’s te bevorderen door de 
regelgevingskaders te moderniseren en 
het vermogen van kmo’s om deel te 
nemen aan de digitale economie te 
versterken; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan initiatieven voor 
capaciteitsopbouw voor exporterende 
kmo’s te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. pleit ervoor lokale 
aankoopprogramma’s te bevorderen en te 
ondersteunen om onze kmo’s te steunen;

Or. en

Amendement 67
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de lokale overheden om het 
ondernemingsklimaat en het 
concurrentievermogen op de politieke 
agenda te plaatsen en een 
ondernemerscultuur in de interne markt 
te bevorderen, waarin innovatie, 
probleemoplossing, het nemen van 
risico’s, het scheppen van banen en het 
bijdragen aan de welvaart van de EU 
worden beloond;

Or. en

Amendement 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. spoort aan tot de invoering 
van en investeringen in nieuwe 
technologieën, vaardigheden en innovatie 
en tot de ondersteuning van bestaande 
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kmo’s om de voordelen van de digitale 
transformatie te benutten en de 
ontwikkeling van slimme vervoerswijzen 
en toeristische bestemmingen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. roept op tot preferentiële 
toegang van Europese kmo’s tot Europese 
openbare aanbestedingen;

Or. en

Amendement 70
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. is ingenomen met de 
toezegging van de Commissie om het 
beginsel “één erbij, één eraf” in te voeren 
bij het maken van nieuwe wetten, als 
eerste stap om de stroom van nieuwe 
regelgeving in te dammen en de 
administratieve rompslomp te beperken, 
maar wijst erop dat de situatie daarmee 
louter gelijk blijft, wat niet voldoende 
ambitieus is; dringt tevens aan op meer 
duidelijkheid over de wijze waarop de 
Commissie dit beginsel wil integreren in 
het handelsbeleid;

Or. en



PE657.238v02-00 42/44 AM\1212635NL.docx

NL

Amendement 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. is van mening dat de Unie 
het voortouw moet nemen bij het 
aanpakken van beperkingen en 
uitdagingen op het gebied van 
internationalisering, door te pleiten voor 
vereenvoudigde regels, door specifieke 
hoofdstukken voor kmo’s op te nemen in 
haar vrijhandelsovereenkomsten met 
derde landen, en door aan te dringen op 
een inclusieve en ambitieuze agenda voor 
kmo’s in de WTO;

Or. en

Amendement 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. verzoekt de Commissie 
kleine en micro-ondernemingen in staat te 
stellen een sterkere positie in mondiale 
toeleveringsketens te ontwikkelen, met 
meer informatie voor kmo’s over nieuwe 
kansen en mogelijke banden en 
partnerschappen met grotere bedrijven; 
beveelt de Europese Dienst voor extern 
optreden aan om in de delegaties van de 
Unie in derde landen strategische 
dialoogplatforms met zakelijke netwerken 
op te zetten;

Or. en
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Amendement 73
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. verzoekt de Commissie met 
een stappenplan te komen voor een 
vermindering van ten minste 30 % van 
achterhaalde regels en regelgeving die 
van invloed zijn op kmo’s, teneinde de 
administratieve lasten en de kostendruk te 
verminderen, het concurrentievermogen 
te bevorderen en een reëel effect te 
sorteren voor kmo’s om in de EU te 
groeien en te floreren;

Or. en

Amendement 74
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. benadrukt het belang van 
IER-strategieën voor kmo’s om hun 
O&O-investeringen te beschermen en 
groeikapitaal te verzamelen; dringt 
daarom aan op versterking van de 
grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van IER, bijvoorbeeld door een 
brede territoriale toepassing van het 
nieuwe kader van het eenheidsoctrooi/het 
eenheidsoctrooigerecht in de hele EU, 
hetgeen kmo’s meer rechtszekerheid en 
een beperking van de kosten kan 
opleveren om intellectuele-
eigendomsrechten te waarborgen en op 
Europees niveau te opereren;
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Or. en

Amendement 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan de digitale 
transformatie van vervoer en toerisme te 
bevorderen door de regelgevingskaders te 
moderniseren en het vermogen van kmo’s 
om deel te nemen aan de digitale 
economie te versterken; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan 
initiatieven voor capaciteitsopbouw te 
ontwikkelen, zoals starterscentra op het 
gebied van reistechnologie, alsook 
accelerators, mogelijkheden voor 
begeleiding en andere niet-technologische 
initiatieven;

Or. en


