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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. onderstreept het belang van ieder Europees structuur- en investeringsfonds (ESIF) en van 

het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) voor het verbeteren van het 

concurrentievermogen van kmo's, het ondersteunen van de omschakeling naar een 

koolstofarme economie en de bevordering van hulpbronnenefficiëntie; is van mening dat 

deze fondsen zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen 

voor slimme, duurzame en inclusieve groei en van haar kerninitiatieven; benadrukt het 

belang van thematische concentratie om ervoor te zorgen dat financieringskansen op 

groene groei zijn gericht; 

2. verzoekt de Commissie de voornaamste obstakels voor de volledige opname van de 

beschikbare middelen te blijven identificeren, de administratieve lasten daarbij tot een 

minimum te beperken, duidelijk en eenvoudig uitvoerbaar beleid te ontwikkelen en dit 

met bestaande strategieën en financieringsmogelijkheden te combineren zodat daaruit 

concrete aanbevelingen voor actie kunnen voortkomen, en om de overstap naar een 

koolstofarme economie te begeleiden en te bevorderen; is van oordeel dat deze 

maatregelen eveneens kmo's zouden kunnen stimuleren om in processen voor de 

verbetering van hun hulpbronnen- en energie-efficiëntie en in eco-innovatie te investeren, 

teneinde de werkgelegenheid in de EU, duurzame groei en de bescherming van het milieu 

en het klimaat te bevorderen; 

3. spoort de lokale en regionale autoriteiten aan om kmo's te voorzien van adequate 

informatie en analyses met betrekking tot de productiesectoren en -structuren die hun 

ecologische groeimogelijkheden bieden, en ze bij dit proces te ondersteunen; 

4. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten obstakels weg 

te nemen, de toegang van kmo's tot kredieten te vergemakkelijken – onder meer door 

middel van financiële stimulansen – en privékapitaal aan te trekken, zonder dat de 

mededingingsregels worden geschonden en zonder dat dit meer administratieve lasten en 

onnodige, voor kmo's onhaalbare regelgeving oplevert; is van oordeel dat de coördinatie 

van de maatregelen die zijn genomen in het kader van het cohesiebeleid en andere 

programma's, zoals het Horizon 2020-programma, op zowel nationaal als regionaal 

niveau, cruciaal is om de complementariteit van financiële regelingen voor kmo's te 

waarborgen; benadrukt hoe belangrijk het is om kmo's in het Europese wetgevingskader in 

staat te stellen hun concurrentievermogen te handhaven; 

5. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een snelle en duurzame oplossing te 

vinden voor de enorme betalingsachterstanden bij regionale overheden en bij de 

afwikkeling van steun uit de Europese structuur- en investeringsfondsen voor de vorige 

programmeringsperiode, zodat kmo's als projectpartner niet door vertragingen bij de 

uitbetaling van steungeld worden ontmoedigd om aan deze steunprogramma's en projecten 

deel te nemen; 
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6. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om voor de selectie van projecten voor 

EU-financiering duidelijke en objectieve criteria op te stellen, teneinde projecten die 

duurzame groei zouden bevorderen en die milieu-uitdagingen zouden kunnen omzetten in 

groeikansen, aantrekkelijker te maken; is van oordeel dat bij de samenstelling van de 

toezicht- en evaluatiecomités moet worden toegezien op een evenwichtige 

vertegenwoordiging van alle belanghebbenden, waaronder sociale partners, kmo-

verenigingen en plaatselijke en regionale autoriteiten; is van mening dat toezichts- en 

meldingssystemen moeten zijn gebaseerd op indicatoren voor de bijdrage van kmo's aan 

groene groei en het effect van financiering voor kmo's op groene banen en de 

koolstofvoetafdruk; 

7. vraagt alle lidstaten om, rekening houdend met hun nationale en regionale behoeften, 

groene overheidsopdrachten in hun operationele programma's op te nemen en hun 

nationale, regionale en lokale overheden aan te sporen een groter aandeel van hun 

aankopen door groene overheidsopdrachten te realiseren, en zodoende bij te dragen aan de 

stimulering van de werkgelegenheid en van groene groeimogelijkheden voor kmo's (zoals 

recycling, de productie van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en 

energiebesparingsregelingen); verzoekt de Commissie het Parlement op de hoogte te 

brengen van het percentage/aantal kmo's dat in iedere lidstaat investeert in groene groei en 

eco-innovatie en dat door de operationele programma's wordt gefinancierd, alsook van de 

behaalde resultaten en het aantal gecreëerde/behouden arbeidsplaatsen; beveelt verdere 

inspanningen aan voor het behalen van synergieën door een geïntegreerd gebruik van 

beschikbare middelen; 

8. pleit voor de uitbreiding van innovatieve steunregelingen, zoals groene innovatievouchers, 

waarmee de invoering van duurzame technologieën en milieuvriendelijke en uit 

klimaatoogpunt veerkrachtige oplossingen kan worden gestimuleerd; onderstreept het 

belang om met het oog op steunaanvragen eenvoudige en duidelijke regelgeving op te 

stellen en de administratieve lasten laag te houden; doet een beroep op de Commissie en 

de lidstaten om innovatieve financieringsoplossingen te vinden voor kmo's en om voor 

volledig toegankelijke financieringsinstrumenten te zorgen; brengt in herinnering dat het 

innovatieve vermogen en de duurzame groeicapaciteit van Europese kmo's een van de 

belangrijkste concurrentievoordelen van de EU op de wereldmarkten is; 

9. vraagt de Commissie en de lidstaten zich in te zetten voor de oprichting van thematische 

en geografische/regionale platforms, clusters en regionale en lokale 

samenwerkingsverbanden van kmo's, om groeibevorderende of baanbrekende eco-

innovatieve projecten te helpen particuliere en openbare investeringen aan te trekken, en 

om de betrokkenheid van belanghebbenden te bevorderen met het oog op de optimalisatie 

van de Europese waardeketen; is verheugd over de initiatieven die de Commissie op 

milieugebied heeft voorgesteld en verzoekt de lidstaten, samen met het bedrijfsleven en 

het maatschappelijk middenveld, om innovatiepartnerschappen voor duurzame 

ontwikkeling op te richten; 

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in het bijzonder te letten en te reageren op de 

kansen en uitdagingen van landelijke gebieden met betrekking tot kmo's, groene groei en 

eco-innovatie; 
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11. vraagt de lidstaten (op het niveau van de nationale, regionale en plaatselijke beleidsmakers 

en beheersautoriteiten) om duurzame groei te blijven steunen in het kader van de 

strategieën voor slimme specialisatie, en de voornaamste belanghebbenden daarbij te 

betrekken, met het oog op het ontstaan van clusters, synergieën en netwerken rond de 

activiteiten van de groene economie; verzoekt de Commissie in voorkomend geval verslag 

uit te brengen aan het Parlement over de uitvoering van strategieën voor slimme 

specialisatie op nationaal en/of regionaal niveau, en met name wat betreft de verschillende 

typen 'stroomafwaartse acties' die in de EU en de lidstaten worden toegepast; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten informatie te verschaffen over de praktische maatregelen die 

zijn getroffen met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden bij eco-innovatieve kmo's 

door regionale innovatiecentra en de voornaamste steunnetwerken aan elkaar te koppelen; 

12. herhaalt dat het nodig is kmo's voor te lichten over de mogelijkheden die deze nieuwe 

zakelijke modellen en ondernemingspraktijken kunnen bieden wat betreft het 

concurrentievermogen, groei, werkgelegenheid en milieubescherming; vraagt de 

Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten om kmo's beter te 

informeren over groene groeimogelijkheden (zoals energie- en materiaalefficiëntie) en 

over de omvang en gevolgen van de omschakeling naar een koolstofarme economie, en 

om kmo's en ondernemers hiervan bewust te maken; vraagt de bevoegde 

overheidsinstanties om het gebrek aan kennis, middelen en vaardigheden aan te pakken 

door proactief advies en technische ondersteuning te bieden en door de uitwisseling van 

optimale werkmethoden te ondersteunen; 

13. verzoekt de Commissie om in het kader van het regionaal beleid specifieke programma's 

te ontwikkelen die alle voor kmo's relevante elementen van groene groei omvatten; 

benadrukt dat het potentieel van ondernemerschap door jongeren beter moet worden benut 

in de context van groene groei van kmo's; verzoekt de Commissie om maatregelen voor te 

bereiden die verbindingen leggen tussen onderwijsinstellingen, Europese programma's en 

maatregelen om de groene economie te ondersteunen; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten alle beschikbare instrumenten aan te wenden om werknemers van kmo's voor te 

lichten en hun kennis en vaardigheden te verbeteren; roept op tot steun voor de opleiding 

van jongeren en de meest benadeelde groepen; 
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