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Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de recente jaarverslagen en kwartaalrapporteringen van PMV;
2° het ‘Advies samenwerkingsovereenkomst 2022-2027’ van de SERV;
3° het rapport ‘Analyse van het Vlaamse financieringslandschap’ aan voormalig minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Hilde Crevits;
4° het verslag van Technopolis over de steunmaatregelen voor ondernemingen
en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis;
5° de aangescherpte klimaatdoelstellingen in het ‘Fit for 55’-programma en
het Vlaamse Energie- en Klimaatplan;
6° de geldende samenwerkingsovereenkomst PMV - Vlaams Gewest 2017 –
2022;
7° de adviezen in het rapport van het Rekenhof aan PMV naar aanleiding van
het faillissement van FNG;
8° de sterke resultaten van PMV de afgelopen jaren, zowel op financieel als op
maatschappelijk vlak;
9° de gedachtewisseling over het jaarverslag 2021 van PMV in de Commissie
voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van 23
juni 2022;
– vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en PMV:
a) de unieke positie van PMV als investeringsmaatschappij te bestendigen
met de fundamentele kerntaken als uitgangspunt, die bestaan in het
ondersteunen van:
1) investeringen die een meerwaarde hebben voor de Vlaamse economie;
2) financieel gezonde bedrijven met veel potentieel;
3) ondernemingen die op de private markt geen kapitaal kunnen verkrijgen;
b) verder in te zetten op de realisatie van de zeventien duurzameontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) via een haalbaar
bevragings- en rapporteringssysteem voor het opvolgen van de vooruitgang en de resultaten;
c) een kader met strategische doelstellingen en richtsnoeren uit te werken
met het oog op duurzaamheid, digitalisering en maatschappelijke meerwaarde om zo gefundeerde en onderbouwde investeringsbeslissingen te
nemen met telkens een evenwichtige balans tussen de economische en
maatschappelijke meerwaarde, en over de uitvoering ervan te rapporteren aan het Vlaams Parlement;
d) in het bijzonder met betrekking tot de verduurzaming van de Vlaamse
economie een nadrukkelijkere rol van PMV te verankeren door onder
andere:
1) een uitdrukkelijke opname van verduurzaming in de missie van
PMV;
2) het doortrekken van verduurzaming in de verschillende strategische
richtlijnen van het strategisch kader;
3) steeds te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de
kwalificatie ‘lichtgroen’ in de classificatie van de Europese taxonomie. Dat betekent dat bij iedere investeringsbeslissing rekening zal
worden gehouden met de impact op milieu, maatschappij en governance (ESG-impact);
4) die aangescherpte strategische focus op verduurzaming ook duidelijk te vertalen in de rapportering en evaluatie;
e) steeds te blijven waken over toegankelijkheid, beheersbare planlast
en het verlagen van drempels om ondernemingen, en in het bijzonder
kmo’s, met een beloftevol businessplan vlot toegang te verlenen tot de
instrumenten van PMV;
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f) verdere stappen te zetten in de transparante houding van PMV tegenover het Vlaams Parlement, met het oog op het tijdig formuleren van
aanbevelingen aan de Vlaamse Regering en de raad van bestuur, door
onder andere:
1) minstens voor de investeringen in fondsen de achterliggende overwegingen en beoogde doelstellingen transparant weer te geven;
2) voor de overige instrumenten te onderzoeken op welke manier de
transparantie verhoogd kan worden zonder dat getornd wordt aan
de noodzakelijke confidentialiteit;
3) daarbij vooral aandacht te hebben voor de mate waarin het Vlaams
Parlement zijn controlefunctie kan uitoefenen met betrekking tot
het investeringsbeleid van PMV op het vlak van de maatschappelijke doelstellingen;
4) in het kader daarvan in overleg te gaan met het parlement over een
methodologie met de noodzakelijke vertrouwelijkheidsclausules
voor het evalueren van de investeringsportfolio in het algemeen, de
prestaties van PMV en het realiseren van de doelstellingen;
5) best practices van andere (publieke) investeringsmaatschappijen te
bekijken, wat de transparantie over zeer omvangrijke investeringen
betreft;
6) naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag jaarlijks te
rapporteren en in dialoog te gaan met het parlement;
duidelijkheid te creëren over de verhouding tussen het investeringsbeleid
van PMV enerzijds, en de rol die andere publieke investeringsmaatschappijen vervullen anderzijds;
te zorgen voor de nodige flexibiliteit in de positionering van PMV in het licht
van de huidige turbulente economische omgeving, en de toekomstige klimaatuitdaging en energietransitie.
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