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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. is ingenomen met de mededeling van de Commissie, getiteld "Het industriebeleid: het 
concurrentievermogen versterken' (COM(2011)0642), en het werkdocument van de 
Commissie over een concurrentievermogenstest;

2. wijst erop dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) een cruciale rol te spelen hebben 
in de inspanningen om de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken, doordat zij de 
economische groei en de sociale en territoriale samenhang versterken; merkt op dat de 
economische en fiscale crisis dramatische gevolgen heeft gehad voor de concurrentiepositie 
en de vooruitzichten van veel kmo's, en dat er dringend behoefte is aan toegang tot 
financiering;

3. verzoekt de Europese Raad om de begroting voor het cohesiebeleid de komende 
programmeringsperiode te handhaven, aangezien de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
tot de meest doeltreffende instrumenten van de EU behoren voor het scheppen van groei en 
banen, het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese economie en het 
ondersteunen van kmo's;

4. onderstreept de noodzaak van betere coördinatie en meer synergie tussen verschillende 
Europese, nationale en regionale beleidslijnen die rechtstreeks gericht zijn op kmo's; wijst 
erop dat de bestaande initiatieven en financieringsinstrumenten voor steun aan kmo's meer 
samenhang zouden moeten vertonen en elkaar zouden moeten aanvullen; wijst erop dat het 
noodzakelijk is om de versnippering terug te dringen en om financiële steunregelingen voor 
kmo's te consolideren, om zo meer middelen vrij te maken op Europees, regionaal en 
nationaal niveau en een betere coördinatie van de middelen tot stand te brengen;

5. wijst erop dat de structuurfondsen financiering voor kmo's zouden moeten blijven 
verschaffen via kapitaal, waarborgen en leningen, en onderstreept dat ingewikkelde 
administratieve procedures en aanzienlijke verschillen tussen de bepalingen die door 
respectievelijk beheersautoriteiten en intermediaire organen worden toegepast, vermeden 
dienen te worden;

6. verzoekt de lidstaten en regionale en plaatselijke autoriteiten om op hun respectieve niveau 
de instrumenten toe te passen die door de Commissie worden aangereikt, zoals een 
concurrentievermogenstest, geschiktheidscontroles en kmo-tests, om de algemene 
doeltreffendheid van het beleid te verzekeren.


