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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. wijst op het belang van kmo's (met inbegrip van micro-ondernemingen), zijnde de 

ruggengraat van onze economie, voor groei en werkgelegenheid in de Europese regio's, 

aangezien zij goed zijn voor twee derde van de banen in de particuliere sector en voor 

meer dan de helft van de toegevoegde waarde die door ondernemingen in de EU wordt 

gecreëerd; benadrukt dat toegang tot financiering een van de belangrijkste factoren is voor 

de oprichting, de duurzaamheid, het succes, het concurrentievermogen en de groei van 

kmo's, samen met hun toegang tot de wereldmarkt; stelt vast dat tijdens de huidige crisis 

en in een klimaat dat wordt gekenmerkt door budgettaire beperkingen, onder meer de 

sterke afhankelijkheid van bancaire financiering en het slinkende vertrouwen onder 

investeerders de financiering van de reële economie, en met name 

langetermijninvesteringen, hebben belemmerd; benadrukt dat het cohesiebeleid in dit 

verband een van de belangrijkste bronnen van steun voor kmo's vormt en belangrijk is 

voor het stimuleren van hun economische activiteit, het ontwikkelen van nieuwe en het 

ondersteunen van bestaande bedrijven, en het verbeteren van ondernemersvaardigheden 

en het ondernemingsklimaat; 

2. herinnert aan de belangrijke rol van kmo's bij het scheppen van kwaliteitsvolle 

werkgelegenheid en aan hun potentieel om toekomstgerichte sectoren van de economie 

(waaronder de circulaire economie) een impuls te geven, waarbij groene 

overheidsopdrachten het passende instrument zijn om deze doelen te verwezenlijken; is 

van mening dat kansen voor innovatie moeten worden gezien en bevorderd als kansen op 

duurzame banen; 

3. is ingenomen met de initiatieven om de financieringsbronnen te diversifiëren en de 

toegang tot financiering door middel van kredietverstrekking en garantieregelingen voor 

kmo's te vergemakkelijken, aangezien veel economisch significante kmo's geen 

financiering van banken of andere bronnen kunnen krijgen als gevolg van structurele 

marktkenmerken; is van mening dat de renteverschillen tussen de lidstaten nog steeds vrij 

hoog zijn, wat de toegang tot krediet voor kmo's belemmert; benadrukt dat het zaak is, 

naast de kredietverstrekking door banken, Europese financiering aantrekkelijker te maken 

voor kmo's en de financiering van de reële economie middels de kapitaalmarkten te 

verbeteren; is dan ook van mening dat de initiatieven in het kader van de 

kapitaalmarktenunie zo moeten worden opgezet dat de transactiekosten voor het 

aantrekken van kapitaal voor kmo's geringer worden, en dat voorstellen voor regelgeving 

in verband met de kapitaalmarktenunie niet mogen leiden tot een te grote regeldruk voor 

kmo's en niet tot gevolg mogen hebben dat deze sector slechts beperkt voordeel kan halen 

uit de totstandbrenging van een interne kapitaalmarkt; 

4. is van mening dat zowel de EU als haar lidstaten moeten doorgaan met het ontwikkelen 

van Europese netwerken van "business angels" en met het vergroten van het potentieel 

van "crowdfunding", zodat de duurzaamheid van kmo's niet uitsluitend afhankelijk is van 

bancaire financiering; moedigt de Commissie aan om ook op regionaal niveau de 

totstandkoming van nieuwe financiële actoren te bevorderen die financiële oplossingen 
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bieden aan bedrijven en start-ups; wijst erop dat het voorstel van de Commissie voor een 

verordening betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten 

aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (COM(2015) 583) 

ertoe kan bijdragen dat kmo's gemakkelijker en voordeliger kapitaal via de 

kapitaalmarkten kunnen opnemen als alternatief voor kredietverstrekking door banken; 

wijst op FinTech als innovatieve financiële technologie die de toegang tot financiering 

voor kmo's zou kunnen verbeteren door zowel investeerders als kmo's in staat te stellen 

beter hun weg te vinden en meer gerichte en gunstigere partnerschappen te sluiten; 

5. stipt echter aan dat kredietverstrekking door banken van oudsher de belangrijkste bron van 

externe financiering voor kmo's is en dat regionale en lokale banken (met inbegrip van 

coöperatieve banken) en kredietinstellingen een vooraanstaande rol vervullen bij de 

financiering van kmo's, omdat zij de lokale en regionale economieën het beste kennen en 

beschikken over unieke risicobeoordelingsmethoden voor het verstrekken van leningen 

aan lokale ondernemingen; benadrukt dat op banken en op kapitaal gebaseerde 

financieringsmodellen elkaar moeten aanvullen, waarbij moet worden voorkomen dat 

kredietinstellingen zoals kleine banken grote aantal regelgevingseisen en belemmeringen 

opgelegd krijgen; benadrukt het belang van de ondersteuningsfactor voor kmo's voor het 

behoud en de versterking van de kredietverstrekking door banken aan kmo's en verzoekt 

de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is deze factor een permanent karakter te 

geven; 

6. herinnert eraan dat het naast elkaar bestaan van publieke en particuliere partijen 

uitdagingen met zich meebrengt en dat in sommige lidstaten de belangen en 

verwachtingen van deze partijen van meet af aan uiteenlopen, waarbij aan beide zijden de 

noodzakelijke kennis ontbreekt; merkt in dit verband op dat de beheersautoriteiten in deze 

gevallen de financiële markten en de mechanismen ervan niet kennen en dat particuliere 

belanghebbenden niet goed geïnformeerd zijn over wet- en regelgeving, staatssteun of 

overheidsopdrachten; 

7. wijst erop dat de Europese Raad van 20 en 21 maart 2014 bevestigde dat het versterken 

van het concurrentievermogen van de Europese industrie een topprioriteit is in het groei- 

en werkgelegenheidsbeleid, en daarbij onderstreepte dat deze prioriteit moest worden 

geïntegreerd in al het EU-beleid; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regio's een 

bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen, nodeloze administratieve lasten en dito wet- en 

regelgevingsdruk (bijv. onsamenhangende richtsnoeren) weg te nemen, efficiënte 

openbare bestuursinstellingen en een moderne infrastructuur tot stand te brengen, de 

integratie van kmo's in productieclusters te vergemakkelijken en doeltreffende 

ondersteuning in de vorm van adviesdiensten ter beschikking te stellen; benadrukt dat het 

zaak is te zorgen voor een betere coördinatie en meer samenhang en synergie tussen het 

EU-investeringsbeleid en de instrumenten en programma's voor kmo's, zoals de Europese 

structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), Horizon 2020, Cosme, Erasmus+, LIFE, 

Creatief Europa en de fondsen voor sociaal ondernemerschap voor ondernemingen met 

sociale doelen, en met de verschillende instrumenten voor kmo's van de Europese 

Investeringsbank; is ingenomen met het investeringsplan voor Europa (het plan-Juncker) 

en vestigt de aandacht van kmo's op de mogelijkheden die het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) biedt (met name het onderdeel voor kmo's), hoewel dit 

het cohesiebeleid niet mag vervangen als het belangrijkste instrument ter ondersteuning 

van kmo's in de EU, en daarom de ESI-fondsen moet blijven aanvullen; 
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8. beklemtoont dat kmo's bijzonder veel nadeel ondervinden van de ingewikkelde 

regelgeving en administratieve lasten bij de toegang tot de ESI-fondsen, waaronder 

administratiekosten die niet in verhouding staan tot de bedrijfsomvang, en hinderpalen 

voor de tijdige behandeling van financieringsverzoeken en daarop volgende betalingen; 

dringt aan op een grondige vereenvoudiging, waarbij naar behoren aandacht wordt besteed 

aan de noodzakelijke fraude- en foutenbestrijding; is in dit verband ingenomen met de 

werkzaamheden van de Groep op hoog niveau ter vereenvoudiging van het cohesiebeleid; 

wijst erop dat lokale en regionale ontwikkelingsinstellingen de toegang van kmo's tot 

roulerende instrumenten moeten vergemakkelijken; dringt er bij de Commissie op aan te 

verduidelijken hoe de regels betreffende de ESI-fondsen en de regels voor staatssteun 

naast elkaar bestaan, met name wanneer de sociaal-economische omstandigheden geen 

toegang tot andere bronnen van financiering mogelijk maken; stipt aan dat kmo's, wat de 

toegang tot staatssteun betreft, vaak benadeeld worden ten opzichte van grote bedrijven; 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten een holistische benadering te bevorderen ten 

aanzien van de verspreiding van informatie en ondersteunend advies met betrekking tot 

alle EU-financieringsmogelijkheden (waaronder de bankenunie, de kapitaalmarktenunie 

en ten slotte de ESI-fondsen, met inbegrip van de voorwaarden om in aanmerking te 

komen en de toewijzing van de middelen) op Europees, nationaal, regionaal en lokaal 

niveau voor investeerders, toezichthouders en andere betrokken partijen; vestigt de 

aandacht op het Enterprise Europe Network als belangrijke bron van informatie voor 

kmo's en start-ups over de wijze waarop EU-financieringsmogelijkheden kunnen worden 

benut; is ingenomen met de informatiestrategie van de Commissie voor kmo's; 

10. benadrukt het belang van het verzamelen van gegevens over de marktreacties op 

specifieke veranderingen (bijv. nieuwe beheerskosten en -vergoedingen) ter ondersteuning 

van de toekomstige besluitvorming; 

11. onderstreept dat de aard van kmo's, hun financieringsbehoeften en de voorwaarden voor 

toegang tot financiering niet alleen van hun omvang afhangen maar ook van verschillende 

andere parameters, met name het gebied waar ze gevestigd zijn (bijv. grootsteden, steden, 

het platteland, afgelegen, dunbevolkte of grensoverschrijdende gebieden, berg- of 

eilandgebieden, perifere of ultraperifere gebieden), hun rechtsvorm, sociaal-economische 

omstandigheden en financiële structuur, de sector waarin ze actief zijn en de 

ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden, met name hun mate van internationalisering; 

verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten met deze 

parameters rekening te houden om kostenefficiënte financiële oplossingen aan te reiken, 

waarbij met name de ruimte voor het combineren van subsidies en 

financieringsinstrumenten wordt benut en die zijn afgestemd op de behoeften van de 

verschillende soorten kmo's (bijv. micro-ondernemingen, start-ups, scale-ups, 

familiebedrijven, ambachtelijke en industriële bedrijven), niettegenstaande de omvang van 

de fiscale lasten waaronder sommige van deze soorten kmo's gebukt gaan, en de 

terughoudendheid van investeerders en banken om hen leningen te verstrekken; 

12. is van mening dat de kredietverlening door de financiële markten nog altijd significante 

tekortkomingen vertoont, met name de kredietverlening aan jonge en kleine 

ondernemingen; herhaalt dat er meer moet worden gedaan om de in de Small Business 

Act gesignaleerde genderkloof te dichten en de participatie van vrouwen in 

ondernemingen, start-ups en alle andere ondernemersactiviteiten te bevorderen, met name 
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wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt van de ESI-fondsen; acht het van cruciaal belang 

bedrijfsprojecten voor vrouwen en jongeren in plattelandsgebieden te ondersteunen en op 

die manier bij te dragen tot het scheppen van banen, het verhogen van inkomsten en het 

voorkomen van de ontvolking van plattelandsgebieden; 

13. verzoekt de Commissie een verslag of een studie over de benutting van financiële 

middelen in de verschillende delen van Europa te presenteren, met inbegrip van een 

territoriale analyse per lidstaat en een analyse van de verschillen tussen de 

beschikbaarheid en de benutting van financiële middelen in minder ontwikkelde regio's, 

overgangsregio's en meer ontwikkelde regio's; 

14. spoort ertoe aan, gezien de hoge jeugdwerkloosheid, de ondernemersgeest onder de 

jongere generaties te bevorderen, en wijst er daarom nogmaals op dat het zaak is op 

ondernemerschap gerichte opleiding in het leerplan van scholen en universiteiten te 

ontwikkelen, in navolging van de Small Business Act-aanpak; verzoekt de lidstaten een 

risico- en kapitaalmarktcultuur te bevorderen; herhaalt dat financiële educatie en 

financiële onderlegdheid van kmo's essentieel zijn om de acceptatie en het gebruik van 

kapitaalmarktoplossingen te vergroten, omdat die hen in staat stellen de kosten, de baten 

en de aan dat soort oplossingen gerelateerde risico's beter te beoordelen; 

 



 

AD\1095753NL.doc 7/7 PE580.519v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 24.5.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

34 

7 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa 

D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, 

Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, 

Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens 

Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia 

Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža 

Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van 

Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Salvatore Cicu, Ivana Maletić, Miroslav Mikolášik, Sophie Montel, 

Dimitrios Papadimoulis, Tonino Picula, Maurice Ponga, Branislav 

Škripek, Davor Škrlec, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Milan Zver 

 
 


