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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens meddelelse "Industripolitik: En styrket konkurrenceevne" 
(KOM(2011)0642) og Kommissionens arbejdsdokument om "konkurrenceevnetest";

2. påpeger, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) spiller en afgørende rolle i 
bestræbelserne på at nå EU-2020-målene ved at styrke den økonomiske vækst samt den 
territoriale samhørighed; understreger, at den økonomiske og finanspolitiske krise har haft 
drastisk indvirkning på mange SMV'ers situation, og at der derfor er et akut behov for at 
forenkle reglerne på nationalt og europæisk plan med henblik på at skabe bedre adgang til 
finansiering, især for SMV'er, der for nylig har indledt deres aktiviteter, eller som er 
oprettet af eller beskæftiger sårbare grupper såsom unge mennesker og kvinder; påpeger, 
at samhørighedspolitikken er særlig nyttig til på effektiv vis at klare situationer, hvor 
stater skal tilpasse sig teknologiske ændringer for at styrke konkurrenceevnen;

3. er enig i Kommissionens målsætning om at støtte overgangen til en bæredygtig økonomi, 
der er mindre kulstof-afhængig, for at styrke konkurrenceevnen på lang sigt; understreger 
samhørighedspolitikkens bidrag på dette område;

4. understøtter Kommissionens planer om at udvikle socialøkonomien i betragtning af den 
væsentlige rolle, den nu spiller i EU-økonomien; minder i den forbindelse om bidragene 
fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske fond for regionaludvikling;

5. opfordrer Det Europæiske Råd til at fastholde budgettet for samhørighedspolitikken for 
den kommende programmeringsperiode, da struktur- og samhørighedsfondene er nogle af 
EU's mest effektive instrumenter til vækst- og jobskabelse, forøgelse af den europæiske 
økonomis konkurrenceevne og støtte til SMV'er;

6. opfordrer medlemsstaterne til at fremme udviklingen af og konkurrenceevnen for 
forskellige typer SMV'er og til at imødekomme deres særlige behov gennem 
skræddersyede foranstaltninger; fremhæver Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling’s (EFRU) og Samhørighedsfondens bidrag til udvikling og forbedring 
af transport, energi, miljø og bredbåndsinfrastruktur, og dermed også til skabelsen af et 
gunstigt erhvervsklima, der fremmer investeringer samt styrker konkurrenceevnen; 
understreger behovet for at fremme iværksætterkulturen og øge støtten til SMV'er ved at 
erkende den centrale rolle, som de har i forbindelse med at fremme den økonomiske 
konkurrenceevne;

7. mener, at en tilgang, som bygger på en holdbar ressourceeffektiv økonomi er nødvendig 
for de europæiske SMV'ers langsigtede konkurrenceevne, og erkender behovet for øget 
støtte til forskning, udvikling og innovation; fremhæver den rolle, som 
strukturfondsstøtten spiller for teknologisk, organisatorisk og industriel innovation; 
henviser til nødvendigheden af komplementaritet mellem programmet Horisont 2020 og 
samhørighedspolitikkens rolle i forbindelse med at fremme SMV'ernes konkurrenceevne 
og deres bidrag til målsætningen om at opnå intelligent vækst;
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8. understreger behovet for en bedre koordinering og synergi mellem forskellige europæiske, 
nationale, regionale og lokale politikker og finansieringsinstrumenter med direkte fokus 
på SMV'er; påpeger, at eksisterende politikker og finansielle instrumenter til SMV-støtte 
bør udformes på en mere sammenhængende, og at de bør supplere hinanden; understreger 
behovet for at mindske fragmenteringen og konsolidere og fremme de finansielle 
støtteordninger for SMV'er med henblik på at sikre en større samling og koordinering af 
ressourcer på europæisk, regionalt, nationalt og lokalt plan; understreger, at 
konkurrenceevnen også ville øges, hvis investeringer og bistand til SMV'er tilpasses den 
regionale mangfoldighed;

9. opfordrer til, at dialogen med Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond intensiveres for at undersøge mulighederne for at forbedre adgangen til 
finansiering for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder; opfordrer 
Europa-Kommissionen til i de nye programmer for territorialt samarbejde at tilføje støtte 
til SMV-joint ventures mellem medlemsstaternes regioner.

10. understreger, at de finansieringstekniske instrumenters potentiale bør videreudvikles for at 
give mulighed for både udvikling af kvalitative strategiprojekter og private aktørers 
deltagelse, navnlig SMV'er, og privat kapital i europæiske projekter. mener, at den 
omstændighed, at de finansieringstekniske instrumenter i øjeblikket anvendes for lidt på 
grund af deres alt for store kompleksitet, gør drøftelsen om forvaltningen deraf meget 
påtrængende;

11. mener, at formålet med finansiering af SMV'er gennem ERDF-støtte er at styrke 
konkurrenceevnen i alle regioner i EU for at opnå økonomisk, social og territorial 
udvikling i overensstemmelse med samhørighedspolitikkens mål;

12. anmoder om, at de regionale særegenheder tages i betragtning ved udformningen af 
politikker, især for SMV’er, idet der lægges særlig vægt på regioner og områder med 
særlige geodemografiske territoriale karakteristika, såsom regioner i den yderste periferi, 
øer, bjergområder og tyndt befolkede regioner samt de regioner, der er berørt af en 
enestående og dybtgående strukturel ændring, hvor såvel geografiske og strukturelle 
begrænsninger som de drastiske virkninger af den økonomiske krise i alvorlig grad 
hæmmer konkurrenceevnen og bestræbelserne på at fremme beskæftigelsen; understreger 
betydningen af at yde støtte til fælles aktioner, der iværksættes af uddannelsescentre og 
virksomheder til udvikling af iværksætterkulturen;

13. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte de fordele, der ligger i elektronisk administration, 
at indføre e-forvaltningsløsninger og at bestræbe sig på oprettelsen af kvikskranker til 
oplysninger om finansielle støtteordninger for SMV'er med henblik på at lette adgangen til 
finansiering;

14. understreger, at strukturfondene – gennem finansieringsinstrumenterne – fortsat bør yde 
finansiering til SMV'er i form af egenkapital, garantier og ”bløde lån”, og fremhæver, at 
komplekse administrative procedurer, specielt på nationalt plan, bør forenkles, og at 
afgørende forskelle i de måder, bestemmelserne anvendes på af henholdsvis 
forvaltningsmyndigheder og formidlende organer, bør undgås;

15. understreger, at strukturfondene og især EFRU er et vigtigt instrument til støtte for 
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innovative SMV'er ved at styrke deres konkurrenceevne og især deres internationalisering, 
og understreger, at berettigelsen til at modtage en sådan støtte derfor bør fortolkes så bredt 
som muligt; opfordrer regionerne til at gøre brug af de muligheder, som forordningerne vil 
give for at understøtte deres operationelle programmer;

16. understreger behovet for at anvende finansielle incitamenter for at fremme skabelsen af 
nye arbejdspladser i SMV’er;

17. understreger, at med hensyn til støtte til SMV'er afhænger en effektiv gennemførelse af 
samhørighedspolitikken i høj grad af, hvordan den er udformet, og at det derfor er 
afgørende at inddrage de lokale og regionale myndigheder på et tidligt tidspunkt i 
udformningen og gennemførelsen af de operative programmer for den næste 
programperiode;

18. opfordrer Kommissionen til i særdeleshed at afklare de statsstøtteordninger, især for 
SMV'er, der gennemføres som en del af samarbejdsprogrammerne;

19. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til, hvor det er relevant, 
at gennemføre politikker med konsekvensanalyse med henblik på måling af administrative 
byrder og SMV-tests samt konsekvent at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv af 16. februar om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner med 
henblik på at garantere politikkernes generelle effektivitet og undgå negative virkninger 
for SMV'er;  understreger, at større investering i finansiel bistand og uddannelse bør 
tilstræbes for at bygge på de nationale og regionale administrationers kapaciteter og deres 
viden om de eksisterende procedurer;

20. påpeger, at programmerne for det europæiske territoriale samarbejde støtter netværk, 
viden og know-how udveksling mellem organisationerne i forskellige europæiske regioner 
og kan fungere som et nyttigt instrument til at skabe nye forretningsmuligheder;

21. opfordrer Kommissionen til at afstå fra at ændre definitionen af SVM, bortset fra de 
tilpasninger, der er nødvendige for at tage højde for inflation og andre variable 
økonomiske faktorer, eller for at indføre overgangsforanstaltninger for at fjerne mulige 
hindringer for vækst, med mindre sådanne ændringer ville være fordelagtige for SMV'er;

22. mener, at strukturfondene, og særligt ESF, spiller en væsentlig rolle for erhvervelse af 
viden og færdigheder, netværk og udveksling af god praksis; mener at investeringer i 
menneskelig kapital og samarbejdsprojekter yder et væsentlig bidrag til at styrke 
europæiske SMV'ers konkurrenceevne;

23. understreger, at det er blevet bevist, hvor vigtigt det er at tilbyde rådgivning til SMV'er 
med henblik på en korrekt anvendelse af deres potentiale og evne for innovation, ikke 
mindst med hensyn til adgang til det indre marked og til tredjelandene samt støtte til 
Enterprise Europe Network (EEN);

24. mener imidlertid, at der bør gøres en større indsats for at oplyse SMV'er om eksistensen af 
denne rådgivningsservice;

25. mener, at EEN’s (Enterprise Europe Network) tjenester bør fokusere på de faktiske krav 
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til SMV'er, og mener derfor, at SMV-sammenslutninger bør involveres mere i 
forvaltningen af netværket.

26. opfordrer Kommissionen til for at undgå overlapning kun at skabe nye strukturer, efter at
den har gennemgået finansieringen, foretaget en opgørelse over tilgængelige 
rådgivningstjenester i medlemsstaterne samt gennemført en korrekt analyse af deres 
effektivitet og af ethvert dokumenteret behov for at skabe nye strukturer;

27. påpeger, at ny EU-aktivitet, som denne, skal have påvist merværdi i forhold til de 
eksisterende instrumenter; mener, at sådan en merværdi kan findes, hvor der er 
geografiske eller materielle markedssvigt ("blank spots"), eller hvor det er nødvendigt at 
styrke repræsentationen af EU's handelspolitiske interesser eller bestræbelserne på at 
indsamle oplysninger til en database om markedsadgangen;
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