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Ontwerpresolutie

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Amendement 1
Citaat 4 a (nieuw)

- gelet op de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001 die besloot de 
Lissabon-strategie te combineren met een strategie voor duurzame ontwikkeling, 

Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 2
Citaat 10 a (nieuw)

- gelet op de verordening van de Raad (EG/nr. 1083/2006) waarin de algemene 
bepalingen van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds1, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds en de Communautaire Strategische Richtlijnen 2007-
2013 (COM(2005)0299) zijn neergelegd,

  
1 PB L 210, 31.7.2006, p. 25.
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Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 3
Citaat 14 a (nieuw)

- gelet op de mededeling van de Commissie 'Kennis in de praktijk brengen: een 
omvattende innovatiestrategie voor de EU'
(COM(2006)0502),

Or. en

Amendement door Nikolaos Vakalis

Amendement 4
Overweging 15 a (nieuw)

- gelet op het definitieve verslag van mei 2002 van de groep van deskundigen van het 
BEST-project over de overname van kleine en middelgrote bedrijven, 

Or. el

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 5
Citaat 22 a (nieuw)

- gelet op het initiatief i2010, in het bijzonder het i2010-actieplan voor de 
elektronische overheid (eGovernment) (COM(2006)0173),

Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 6
Overweging Aa (nieuw)

Aa. overwegende dat, om economische groei op lange termijn te garanderen, de EU en 
de lidstaten de kloof moeten dichten die bestaat tussen onderzoek en markt in de 
Europese Unie, 

Or. en
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Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 7
Overweging F

F. overwegende dat de lidstaten de uitdagingen van sociale en demografische 
veranderingen en duurzame sociale modellen moeten blijven aanpakken, en deze kans 
moeten benutten om innovatieve processen, diensten en producten te ontwikkelen, 

Or. en

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Amendement 8
Overweging G

geschrapt

Or. en

Amendement door Nikolaos Vakalis

Amendement 9
Overweging M

ΙΓ. overwegende dat het kenmerkend voor KMO's is dat ze te lijden hebben van weinig 
ontwikkelde vaardigheden in de bedrijfsleiding en gebrekkig gebruik van informatie-
en communicatietechnologieën, boekhouding, taalkennis, productiebeheer, 
bedrijfsplannen, financiële middelen en mogelijkheden om de kritische massa te 
bereiken;

Or. el

Amendement door Dominique Vlasto

Amendement 10
Overweging M a (nieuw)

M a. overwegende dat steun voor intermediaire organisaties die bedrijven 
vertegenwoordigen onontbeerlijk is, gezien de fundamentele aard van hun acties 
wat betreft informatie, back-up en follow-up voor KMO's, in het bijzonder voor de 
kleinste daarvan,
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Or. fr

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Amendement 11
Overweging M a (nieuw)

Ma. overwegende dat een zwakke dekking door de sociale zekerheid een van de grootste 
factoren is die EU-burgers ontmoedigt om zelfstandige te worden, 

Or. en

Amendement door Dominique Vlasto

Amendement 12
Overweging S a (nieuw)

S a. overwegende dat 23 miljoen KMO's in Europa in feite een zeer grote diversiteit aan 
ondernemende situaties weerspiegelen waarmee rekening moet worden gehouden 
bij het opstellen en implementeren van het beleid van de Gemeenschap, vooral in 
het kader van de nationale hervormingsplannen, met name wat betreft de specifieke 
kenmerken van micro-ondernemingen en cottage industries die meer dan 95% van 
de Europese KMO's uitmaken, 

Or. fr

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Amendement 13
Punt 1

1. brengt de lidstaten in herinnering dat de enige manier om succesvol te concurreren op 
een wereldwijde markt de totstandbrenging van een open Europese 
kennismaatschappij is, die sociale innovatie koestert en eco-efficiëntie aanmoedigt;

Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 14
Punt 1 a (nieuw)

1a. onderstreept het feit dat de enige manier om een markt voor de KMO's en industrie 
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van de EU te krijgen bestaat uit het dichten van de kloof die in de EU bestaat tussen 
onderzoek en innovatieve marketingprocessen, -diensten en -producten; 

Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 15
Punt 2 a (nieuw)

2a. brengt de Commissie en de lidstaten in herinnering dat groei alleen kan worden 
gegarandeerd door te reageren op belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij, 
zoals daar zijn: demografische veranderingen en veroudering, energieovergang en 
het milieu; 

Or. en

Amendement door Dominique Vlasto

Amendement 16
Punt 3

3. benadrukt dat organisatorisch talent hoe langer hoe meer niet in strategische 
vaardigheden te vinden zal zijn maar in 'strategische personen' (schrapping), vooral 
bedrijfsdirecteuren, die in staat moeten worden gesteld onder passende voorwaarden
voortdurende training te krijgen om hun vermogen om transformaties in hun 
omgeving te beheren en hierop te anticiperen te vergroten; 

Or. fr

Amendement door Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 17
Punt 4 a (nieuw)

4a. benadrukt de noodzaak om samenwerking te versterken tussen enerzijds regio's die
met dezelfde problemen en uitdagingen geconfronteerd worden, door netwerken 
tussen bedrijven die in deze regio's gevestigd zijn op te zetten, en anderzijds 
grensoverschrijdende regio's aan te moedigen, met het doel de ontwikkeling en 
coördinatie van beleidsmaatregelen die gericht zijn op hun specifieke behoeften aan 
te moedigen;

Or. es



PE 378.718v01-00 6/16 AM\631223NL.doc

NL

Amendement door Ján Hudacký

Amendement 18
Punt 4 a (nieuw)

4a. dringt er bij de Europese Commissie op aan actie te ondernemen om het 
concurrentievermogen van KMO's op de interne markt van de EU te vergroten door 
de administratieve barrières en overheidsbemoeienis te beperken, terwijl het
subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van de vrije markt worden gerespecteerd om 
hun wereldwijde concurrentievermogen te vergroten;

Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 19
Punt 4 a (nieuw)

4a. Onderstreept het belang van regionale ontwikkeling rondom technologische en 
innovatieve groeicentra (de zogeheten 'clusters') in elke lidstaat;

Or. en

Amendement door Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 20
Punt 4 b (nieuw)

4b. benadrukt de noodzaak om de bijzondere situatie te erkennen en de ontwikkeling 
van industriële clusters en zones aan te moedigen door middel van Europese 
programma's, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken en 
deze voldoende steun krijgen;

Or. es

Amendement door Dominique Vlasto

Amendement 21
Punt 5

5. dringt aan op verdere uitbouw van de internationale economische betrekkingen om 
een ruimer vrijhandelsgebied als de Europese eenheidsmarkt tot stand te brengen; 
dringt er wat dit betreft op aan dat de overeenkomst voor overheidsopdrachten 
waarover momenteel onderhandeld wordt binnen de WHO, wordt heroverwogen; 
vestigt de aandacht van de Commissie in verband hiermee op het feit dat onze 
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Amerikaanse, Canadese, Koreaanse en Japanse partners nationale voorzieningen 
hebben die overheidscontracten van het toepassingsgebied van de overeenkomst 
uitsluiten die zij voor hun KMO's reserveren, terwijl deze vier landen aan de andere 
kant wel onder meer kunnen inschrijven op overheidscontracten in de 25 lidstaten 
van de Europese Unie;

Or. fr

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 22
Punt 6 a (nieuw)

6a. vraagt lidstaten administratieve drempels weg te nemen voor grensoverschrijdende 
samenwerking tussen KMO's, industrie, onderzoeksinstituten en universiteiten;

Or. en

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Amendement 23
Punt 8

8. erkent dat Europa een echt geïntegreerd energiebeleid nodig heeft dat betrouwbare 
levering, het hoogste veiligheidsniveau, geen risico's voor de gezondheid en 
minimale milieuschade waarborgt;

Or. en

Amendement door Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 24
Punt 9

9. benadrukt dat de lidstaten krachtige stimulansen voor kennis, onderzoek en 
vernieuwing moeten geven; onderzoek is een essentiële voorwaarde voor succesvolle 
innovatie en economische groei; dit is belangrijk om een Europese 
kennismaatschappij tot stand te brengen en gebruik te maken van levenslange 
vorming en informatie- en communicatietechnologie om in ontbrekende vaardigheden 
te voorzien en de werkloosheid te verminderen;

Or. it
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Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 25
Punt 9

9. benadrukt dat de lidstaten krachtige stimulansen voor kennis en vernieuwing moeten 
geven door de Europese kennismaatschappij in te stellen en gebruik te maken van 
levenslange vorming, taaltraining en informatie- en communicatietechnologie om in 
ontbrekende vaardigheden te voorzien en de werkloosheid te verminderen en 
zodoende de mobiliteit van de werknemers in de EU te vergroten;

Or. en

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Amendement 26
Punt 9 a (nieuw)

9a. steunt het gebruik in de breedste zin van de 'Key Competence for Life Long 
Learning' om aan de behoeften van Europese leraren te voldoen door vooral die 
groepen mensen die steun behoeven voor hun educatieve potentieel zoals mensen 
met geringe basisvaardigheden, voortijdige schoolverlaters, langdurig werklozen, 
migranten en mensen met een handicap, rechtvaardigheid en toegang te bieden;

Or. en

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie

Amendement 27
Punt 9 b (nieuw)

9b. is van oordeel dat KMO's een essentieel onderdeel van de Europese economie 
vormen en dat, om hun potentieel op het gebied van R&D te benutten, het 7e 
Kaderprogramma van de EU gestroomlijnd moet worden om de deelname van 
kleinere onderzoeksorganen te vergemakkelijken door financiering voor KMO's en 
clusters van kleine bedrijven en laboratoria te reserveren;

Or. en

Amendement door Dominique Vlasto

Amendement 28
Punt 10

10. onderstreept de behoefte aan open vernieuwingsmodellen, die minder eenzijdig en 



AM\631223NL.doc 9/16 PE 378.718v01-00

NL

dynamischer zijn en voor het bedrijfsleven een toegevoegde waarde 
vertegenwoordigen; herinnert de Commissie en de lidstaten aan de noodzaak een 
bredere definitie van innovatie te ondersteunen bij het opstellen en implementeren 
van Europees beleid; benadrukt dat innovatie betrekking heeft op zowel 
technologische innovatie, met een versterking van de capaciteiten van de bedrijven 
op het gebied van hoge, medium en lage technologie, en de modernisering van 
activiteiten en diensten, met name kleine en micro-ondernemingen en de 
modernisering ervan voor sociale bedoelingen en het scheppen van banen; is ook 
van oordeel dat rekening moet worden gehouden met de essentiële rol die deze 
ondernemingen spelen bij het invoeren en verbreiden van bestaande technologieën;

Or. fr

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 29
Punt 10

10. onderstreept de behoefte aan open vernieuwingsmodellen, waarbij KMO's en de 
industrie vernieuwen door samenwerking en met overheidssteun; deze zijn minder 
eenzijdig en dynamischer en (schrapping) vertegenwoordigen voor het bedrijfsleven 
een toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement door Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 30
Punt 12

12. benadrukt dat er behoefte aan een gebruikersvriendelijk Europees patent en meer 
wederkerigheid in de Europese, Amerikaanse en Japanse patentsystemen bestaat om 
het Europees bedrijfsleven en de Europese vindingrijkheid het best te beschermen in 
het bijzonder door het gebruik ervan door KMO's te stimuleren;

Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 31
Punt 13

13. onderschrijft de doelstellingen van de Europese strategie voor toegang tot de markt en 
wenst dat de Europese Unie meer doet om haar gegevensbestand bekend te maken bij 
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de KMO's en op peil te houden; adviseert lidstaten, regionale en lokale autoriteiten 
gemeenschappelijke 'one-stop information shops' op te zetten en internetfuncties 
van overheidsdiensten (E-government) aan te moedigen; 

Or. en

Amendement door Dominique Vlasto

Amendement 32
Punt 14 a (nieuw)

14 a. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan waar mogelijk het principe 'eerst 
aan de kleintjes denken' toe te passen, gebaseerd op het Europees handvest voor 
kleine ondernemingen, om micro-ondernemingen en cottage industries in het 
bijzonder in staat te stellen hun groei- en ontwikkelingspotentieel op lokaal niveau 
en op exportmarkten volledig te benutten;

Or. fr

Amendement door Ján Hudacký

Amendement 33
Punt 14 a (nieuw)

14a. dringt er bij de Commissie op aan het bestaande EIC-netwerk te hervormen en te 
vergroten door diverse bedrijfsondersteunende instellingen op te nemen die bestaan 
onder nationale netwerken die KMO's uitgebreide en betrouwbare diensten kunnen 
leveren; 

Or. en

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie 

Amendement 34
Punt 15 a (nieuw)

15a. benadrukt de noodzaak om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen, vooral wat 
betreft de toegang tot financiering en ondernemersnetwerken;

Or. en
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Amendement door Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 35
Punt 19

19. dringt er bij de lidstaten op aan om het Europees bedrijfsleven een nieuwe dynamiek 
te geven door het ambtelijk apparaat te beperken, de kwaliteit van de regelgeving te 
verbeteren, de administratieve lasten te verlichten, de KMO's beter bij de 
raadplegingsprocedures te betrekken en de belastingsplichten in hun voordeel te 
vereenvoudigen en administratieve processen en sociale zekerheidsregelingen voor 
werknemers en werkgevers te stroomlijnen;

Or. es

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie 
Amendement 36

Punt 19 a (nieuw)

19a. is van oordeel dat eco-innovatie ook kan worden gestimuleerd door de koopkracht 
van overheidsbegrotingen te benutten, aangezien het groen maken van de 
overheidsopdrachten zou kunnen helpen een kritische massa te creëren zodat 
milieuvriendelijke bedrijven op grotere schaal hun intrede kunnen doen op de 
markt, wat gunstig is voor de Europese KMO's die zeer actief zijn in deze sector; 

Or. en

Amendement door Philip Bushill-Matthews

Amendement 37
Punt 20

20. spoort de lidstaten aan tot meer steunverlening om het onvoldoende groot getal 
opstartbedrijven omhoog te trekken door stimulerende maatregelen te ontwerpen en in 
toepassing te brengen; stelt vast dat de overname van bedrijven van groot belang is 
voor het behoud van werkgelegenheid en kapitaal; verwelkomt de nieuwe mededeling 
over de overname van bedrijven: 'Uitvoering van het communautair Lissabon-
programma voor groei en werkgelegenheid Overdracht van ondernemingen –
Continuïteit door een nieuwe start', dat gekoppeld is aan het doel het intrinsieke 
risico te beperken waarmee ondernemerschap gepaard gaat, merkt op dat 
succesvolle bedrijfsovernames steeds belangrijker worden omdat de bevolking van 
Europa ouder wordt, wat betekent dat meer dan een derde van de Europese 
ondernemers zich de komende tien jaar terugtrekt; en vraagt de lidstaten dan ook 
om in hun beleidsvoering even veel aandacht te besteden aan opstartbedrijven als 
bedrijfsovernames;



PE 378.718v01-00 12/16 AM\631223NL.doc

NL

Or. en

Amendement door Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 38
Punt 20

20. spoort de lidstaten aan tot meer steunverlening om het onvoldoende groot getal 
opstartbedrijven omhoog te trekken door stimulerende maatregelen te ontwerpen en in 
toepassing te brengen en speciale hulpregelingen te introduceren die groei 
aanmoedigen in termen van omvang en werkgelegenheid; stelt vast dat de overname 
van bedrijven van groot belang is voor het behoud van werkgelegenheid en kapitaal en 
vraagt de lidstaten dan ook om in hun beleidsvoering even veel aandacht te besteden 
aan opstartbedrijven als bedrijfsovernames;

Or. es

Amendement door Nikolaos Vakalis

Amendement 39
Punt 20

20. spoort de lidstaten aan tot meer steunverlening om het onvoldoende groot getal 
opstartbedrijven omhoog te trekken door stimulerende maatregelen te ontwerpen en in 
toepassing te brengen ; stelt vast dat de overname van bedrijven van groot belang is 
voor het behoud van werkgelegenheid en kapitaal en vraagt de lidstaten dan ook om in 
hun beleidsvoering even veel aandacht te besteden aan opstartbedrijven als 
bedrijfsovernames door praktische maatregelen in nationaal beleid op te nemen voor 
de implementatie van de Lissabon-strategie samen met een specifiek tijdschema;

Or. el

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie 

Amendement 40
Punt 20 a (nieuw)

20a. benadrukt het belang van KMO-clusters rondom technologieparken, openbare 
laboratoria of universiteiten die dynamische omgevingen creëren in Europa die in 
staat zijn wetenschappelijke kennis te benutten en op kennis gebaseerde banen te 
scheppen; 

Or. en
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Amendement door Nikolaos Vakalis

Amendement 41
Punt 21

21. stelt maatregelen als belastingsverlaging en leningen tegen verlaagd rentetarief voor 
nieuw opstartende bedrijven voor, en vermindering van tijd en kosten voor het 
opzetten van een nieuw bedrijf; stelt de stimulering van relevante maatregelen voor, 
zoals fiscale stimuleringsmaatregelen en flexibele vennootschapsrechtelijke 
regelingen om de voortzetting van bedrijven en vooral de overname van 
familiebedrijven aan derde partijen of werkgevers te bevorderen;

Or. el

Amendement door Dominique Vlasto

Amendement 42
Punt 21 a (nieuw)

21α. herbevestigt zijn reserves wat betreft de opneming van de follow-upverslagen voor 
het Europees handvest voor kleine ondernemingen in het kader van de Lissabon-
governance cyclus en is van oordeel dat dit het beleid  ten gunste van kleine 
ondernemingen niet begrijpelijker of coherent heeft gemaakt; benadrukt dat de 
nationale hervormingsplannen de prioriteit die de Commissie beoogt te geven aan 
beleid ten gunste van KMO's tussen de lidstaten zeer ongelijk weerspiegelen; noemt 
het belang van intermediaire organisaties die KMO's vertegenwoordigen als 
bevoorrechte partners in het monitoren van vooruitgang en roept de Commissie en 
de lidstaten op deze uitgebreider en vollediger te betrekken bij het opstellen van 
beleid ten gunste van KMO's, in het bijzonder voor de formulering van nationale 
hervormingsplannen; 

Or. fr

Amendement door Nikolaos Vakalis

Amendement 43
Punt 21 a (nieuw)

21α. roept de Commissie op maatregelen te bevorderen om overnames op Europees 
niveau te vergemakkelijken, zoals de oprichting van een Europese databank van 
potentiële verkopers en kopers, de oprichting van een Europees platform voor het 
coördineren van informatievergaring, uitwisseling van ervaring en succesvolle 
praktijken in lidstaten en het vergemakkelijken van grensoverschrijdende 
samenwerking en ook de organisatie van Europese seminars en forums in verband 
hiermee; 
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Or. el

Amendement door Philip Bushill-Matthews

Amendement 44
Punt 21 a (nieuw)

21a. roept de Commissie op de uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten over de 
oprichting van ondernemingsclusters en over de vraag hoe de links tussen bedrijven 
en universiteiten die allebei waardevol worden beschouwd voor het aanmoedigen 
van vernieuwing en het oprichting van bedrijven, verbeterd kunnen worden; 

Or. en

Amendement door Rebecca Harms namens de fractie De Groenen / Vrije Europese Alliantie 

Amendement 45
Punt 23

23. dringt bij de lidstaten op innovatieve besluiten in hun beleidsvoering aan om zowel de 
veroudering van de bevolking als de dalende nataliteit tegen te gaan (schrapping);

Or. en

Amendement door Philip Bushill-Matthews

Amendement 46
Punt 25 a (nieuw)

25a. brengt de Commissie en de lidstaten in herinnering dat niet-loonkosten een van de 
grootste obstakels zijn waarmee eenmansbedrijven geconfronteerd worden bij het 
aannemen van extra werknemers; dringt er bij de Commissie en lidstaten op aan het 
proportionaliteits- en flexibiliteitsbeginsel te respecteren bij de beschouwing van de 
arbeidswetgeving van de EU, gezien de hoge werkeloosheidscijfers die in Europa
vooral onder jongeren, heersen;

Or. en
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Amendement door Ján Hudacký

Amendement 47
Punt 27 a (nieuw)

27a. moedigt MS's aan om PPP's te promoten als het meest geschikte model voor het 
leveren van bedrijfsondersteunende diensten voor KMO's, inclusief het oprichten 
van risicofondsen, en dus een voldoende hefboomeffect te creëren voor een grotere 
betrokkenheid van de particuliere sector; 

Or. en

Amendement door Philip Bushill-Matthews

Amendement 48
Punt 28

28. dringt er bij de lidstaten op aan om de KMO's betere toegang tot openbare 
aanbestedingen te geven – tot nog toe een belangrijke rem op hun ontwikkeling; 
herinnert de Commissie en de lidstaten aan occasionele verderfelijke effecten van de 
richtlijnen voor overheidsopdrachten, die er bijvoorbeeld toe leidden dat sommige 
toekenners van overheidsopdrachten potentiële leveranciers om vergoedingen 
vroegen voor het in behandeling nemen van hun inschrijvingen op aanbestedingen; 
merkt op dat dergelijke vergoedingen verlammend kunnen werken op kleine 
ondernemingen en roept de Commissie op dit punt in beschouwing te nemen 
wanneer zij haar gidsdocument over de implementatie van de herziene Richtlijn 
voor overheidsopdrachten later dit jaar opstelt;

Or. en

Amendement door Ján Hudacký

Amendement 49
Punt 29

29. beveelt met nadruk fiscale stimulansen voor investeringen in bedrijfskapitaal, het
gebruik van hulpbronnen die beschikbaar zijn via de Europese Investeringsbank en 
het structuurfonds aan, die bij kunnen dragen aan het aanleggen van een 
binnenlandse investeringsbasis voor risicodragend kapitaal;

Or. en
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Amendement door Paul Rübig

Amendement 50
Punt 31

31. dringt er bij alle lidstaten op aan in hun nationale hervormingsplannen bijzondere 
aandacht te besteden aan maatregelen voor KMO's. Het succes is afhankelijk van 
de sterke betrokkenheid van en het overleg met de bedrijfsorganisaties voor KMO's 
om hun efficiëntie te verifiëren;

Or. en

Amendement door Paul Rübig

Amendement 51
Punt 31 a (nieuw)

31a. betreurt het verlies van de concrete dimensie zoals dit aanwezig was in de 
verslaggeving over het Europees Handvest voor kleine ondernemingen en dringt er 
bij de Commissie op aan lidstaten de mogelijkheid te bieden bilaterale 
bijeenkomsten te houden (inclusief nationale belanghebbenden) over de 
vooruitgang met concrete maatregelen voor KMO's ter voorbereiding van de 
jaarlijkse verslagen over de nationale hervormingsplannen;

Or. en

Amendement door Lambert van Nistelrooij

Amendement 52
Punt 31 a (nieuw)

31a. verwijst naar het standpunt van de Commissie, dat is neergelegd in de Strategische 
richtlijnen cohesiebeleid, dat een substantieel deel van de 308 miljard euro van de 
begroting van het cohesiebeleid (2007-2013) moet worden besteed aan innovatie, 
ondernemerschap en groei van de kenniseconomie als kern van regionale 
ontwikkeling;

Or. en


