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SUGGESTIONS
De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te
nemen:
1. benadrukt dat het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 een belangrijk en doeltreffend
instrument vormt voor de totstandbrenging van slimme, duurzame en inclusieve groei, de
verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen, door met een brede waaier aan
maatregelen en innovatieve financiële instrumenten de oprichting en ontwikkeling te
ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), met inbegrip van
micro-ondernemingen, die tot de voornaamste werkverschaffers in de EU behoren;
2. verzoekt de lidstaten en de regio’s om doeltreffende voorlichtings- en
ondersteuningsmechanismen te voorzien die micro-ondernemingen en kmo's in staat
stellen te profiteren van Europese subsidies, en om daarnaast ambitieuze maatregelen te
treffen in het kader van het gemeenschappelijke mechanisme voor risicodeling, door
begrotingsgelden van de EU, nl. uit COSME, Horizon 2020 en de Europese structuur- en
investeringsfondsen, te combineren; wijst er verder op dat de economische en financiële
crisis de toegang tot bankkrediet voor micro-ondernemingen en kmo's heeft bemoeilijkt,
en benadrukt de rol van financiële instrumenten als een nieuwe manier om kmo’s te
ondersteunen in de programmeringsperiode 2014-2020;
3. benadrukt dat micro-ondernemingen en kmo's via door de ESI-fondsen verstrekte
innovatieve financiële instrumenten en innovatieve regelingen financiering kunnen
ontvangen, en wijst erop dat het toepassingsgebied van deze instrumenten, met inbegrip
van flexibele instrumenten voor microfinanciering, moet worden uitgebreid en de
juridische duidelijkheid ervan moet worden gewaarborgd, en optimale werkmethoden
onderling moeten worden uitgewisseld, aangezien moeilijkheden bij het verkrijgen van
financiering tot de voornaamste obstakels behoren die de groei van micro-ondernemingen
en kmo’s in de weg staan; herhaalt dat de rol van financiële instrumenten kan worden
versterkt om herinzetbare fondsen te garanderen, publiek-private samenwerking in de
hand te werken en een multiplicatoreffect op de EU-begroting teweeg te brengen; is in dit
verband ingenomen met de uitbreiding van het toepassingsgebied van financiële
instrumenten om in de programmeringsperiode 2014-2020 alle thematische doelstellingen
en alle ESI-fondsen te omvatten;
4. stelt dat het voor de sociale samenhang in de EU van cruciaal belang is de hoge
werkloosheidscijfers in de EU, met name onder jongeren en andere kwetsbare
bevolkingsgroepen, aan te pakken door het regionale concurrentievermogen en de
regionale werkgelegenheid een impuls te geven en ondernemerszin te stimuleren; verzoekt
de lidstaten dan ook de ESI-fondsen te gebruiken om zich te richten op het scheppen van
duurzame banen en kansen voor bedrijven door een gunstige omgeving te creëren en het
juiste regelgevingskader in het leven te roepen voor micro-ondernemingen, kleine en
middelgrote ondernemingen, bedrijven en start-ups;
5. merkt op dat de ESI-fondsen steun verlenen aan autoriteiten en belanghebbenden op
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau om onder andere leren op de werkplek,
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onderzoek, ontwikkeling en innovatie te stimuleren en het concurrentievermogen van
micro-ondernemingen (vooral eenmanszaken) en kmo's te vergroten door
samenwerkingsverbanden aan te gaan met wetenschappelijke en onderzoeksfaciliteiten, en
op die manier de huidige economische en maatschappelijke uitdagingen en met name de
hoge werkloosheid te helpen aanpakken;
6. beklemtoont dat inspanningen om groei, innovatie en het scheppen van banen te
ondersteunen in een duurzame economie gezondheids- en veiligheidsnormen moeten
garanderen en een evenwicht moeten zien te vinden tussen economische, sociale en
milieumaatregelen, waarbij onder meer slimme specialisatie moet worden ondersteund en
het ecosysteem moet worden geëerbiedigd, zodat er in alle regio's van de EU fatsoenlijk
betaalde kwaliteitsbanen beschikbaar komen; benadrukt in dit verband de belangrijke rol
die bedrijven en de onderwijssector moeten spelen door middel van grensoverschrijdende
projecten, samenwerking tussen universiteiten en andere kwalitatief hoogstaande
onderwijsinstellingen en de totstandbrenging van innovatieve "clusters"; pleit voor lokale
en regionale financieringsprogramma's om opleidingen in het kader van het leerlingwezen
mogelijk te maken.
7. wijst erop dat de ESI-fondsen een belangrijke rol vervullen bij de ondersteuning van
concrete projecten die tot doel hebben de ondernemersvaardigheden, het zakelijk inzicht
en de creatieve vaardigheden van onder meer jonge mensen te vergroten; onderstreept dat
alle lidstaten en regio's deze mogelijkheid ten volle moeten benutten om de
jeugdwerkloosheid te bestrijden; benadrukt dat de plaatselijke en regionale autoriteiten via
de ESI-fondsen bijzondere aandacht moeten besteden aan de bevordering van
ondernemerschap op plaatselijk en regionaal niveau, waarbij de nadruk ligt op start-ups
van jongeren;
8. merkt op dat de bepalingen van de verordeningen voor de cohesiebeleidsperiode 20142020 gericht zijn op een verlichting van de administratieve lasten voor microondernemingen en kmo's, met name als het gaat om de herintreding van werklozen, en
daarmee bijdragen aan de totstandbrenging van een gunstigere omgeving voor het
scheppen van banen; verzoekt de lidstaten de obstakels op te heffen die een betere
uitvoering van de ESI-fondsen ten gunste van micro-ondernemingen en kmo’s in de weg
staan.
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