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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα και ο σύζυγός της διευθύνουν από το 1998 μια μικρή επιχείρηση κατασκευής 
μεταλλικών καλουπιών για πλαστικά προϊόντα. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι, ενώ κατά το 
παρελθόν η Γερμανία και η Γαλλία κυριαρχούσαν στον συγκεκριμένο τομέα, το 1990 η 
Πορτογαλία άρχισε να εδραιώνεται στην αγορά. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε δυσκολίες στα 
δύο αυτά κράτη μέλη, τα οποία έχασαν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, η κατάσταση είναι σήμερα ακόμη πιο σοβαρή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιτρέπει την εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος από την Κίνα. Ως εκ τούτου, η 
επιχείρησή της αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Η αναφέρουσα 
διερωτάται μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει τα μέσα για τη στήριξη μικρών 
επιχειρήσεων όπως η δική της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι ΜΜΕ στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτές έχουν πληγεί σημαντικά από την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, περίπου 3,5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν στις ΜΜΕ την περίοδο 2008-2010. 
Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει θέσει τις ΜΜΕ στο επίκεντρο των πολιτικών της. Η 
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ανακοίνωση σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την 
Ευρώπη που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 καθορίζει μια ολοκληρωμένη δέσμη 
ενεργειών οι οποίες απευθύνονται τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Επιτροπή προκειμένου 
να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να εξέλθουν από την κρίση. Αυτές οι ενέργειες επικεντρώνονται σε 
τρεις τομείς προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί τόσο από την Επιτροπή, όσο και από 
τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ: βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (αρχή «προτεραιότητα στις 
μικρές επιχειρήσεις») και ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές. Τα κράτη μέλη 
ανανέωσαν την πολιτική τους δέσμευση προκειμένου να εφαρμόσουν την ενημερωμένη 
πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες προς όφελος των ΜΜΕ στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον Μάιο.  
Η Επιτροπή έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για να βελτιώσει την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στη χρηματοδότηση η οποία εξακολουθεί να είναι δύσκολη.  Γενικά, οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ βασίζονται περισσότερο σε τραπεζικά δάνεια από ό,τι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις 
άλλων οικονομιών. Ως εκ τούτου, έχει καθοριστική σημασία να αποκατασταθεί ο κανονικός 
ρόλος των τραπεζών που δεν είναι άλλος από το να παρέχουν ρευστότητα και να 
υποστηρίζουν επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι επίσης 
σημαντικό να στηριχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι αγορές μετοχικών κεφαλαίων για 
νέες και μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις. Προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση της 
αγοράς και να ενθαρρύνει νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, η Επιτροπή δημιούργησε, κατόπιν αιτήματος του Αντιπροέδρου Antonio 
Tajani, ένα μόνιμο φόρουμ για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ το οποίο συγκεντρώνει 
εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα και των επιχειρηματικών οργανώσεων.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ δεν λαμβάνουν συνήθως τη μορφή άμεσης 
ενίσχυσης από την Επιτροπή προς ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Αντίθετα, η ενίσχυση διοχετεύεται 
συνήθως από τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές, καθώς και από ευυπόληπτους 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως τράπεζες και ενίοτε οργανισμοί 
διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. 
Στη Γαλλία, οι εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη 
στήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), διατίθενται μέσω των εξής φορέων: «Socama», 
«Siagi», «Adie» και «Crédit Coopératif». Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία 
επικοινωνίας στην Γαλλία επισκεφθείτε τον ιστοτόπο:  
http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm
Η πολιτική συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στην πραγματική οικονομία μέσω της στήριξης των επενδύσεων στις δυνατότητες παραγωγής 
των επιχειρήσεων και της βιωσιμότητας των ΜΜΕ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτεί εν μέρει το 
περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Midi-Pyrénées. Το πρόγραμμα 
έχει τις εξής δύο προτεραιότητες: 1) ενίσχυση των ερευνητικών κεφαλαίων των πόλων 
ανταγωνιστικότητας – συνολική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ· 2) ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων –συνολική επένδυση 454 εκατομμυρίων ευρώ–
αμφότερες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στηρίζει την επανακατάρτιση των 
εργαζομένων και των ανέργων και βοηθά τους εργαζομένους και τις εταιρείες να 
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προσαρμόζονται στις αλλαγές και στις αναδιαρθρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
οι κανόνες περί βοήθειας της ΕΕ. Στήριξη παρέχεται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων 
που διευθύνονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Εάν οι ΜΜΕ βρεθούν σε μια κατάσταση όπου οι απολύσεις είναι αναπόφευκτες, η 
ενδιαφερόμενη χώρα (στην προκειμένη περίπτωση η Γαλλία) μπορεί να υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Το 
ταμείο αυτό παρέχει βοήθεια στους εργαζομένους που έχουν απολυθεί λόγω της 
παγκοσμιοποίησης (π.χ. σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ) ή της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Το ΕΤΠ1 μπορεί να παρέμβει εφόσον έχουν 
σημειωθεί 500 τουλάχιστον απολύσεις μέσα σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα και σε μία ή δύο 
παρακείμενες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II. 

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα και ειδικά για την υπόθεση της αναφέρουσας. 
Μπορεί όμως να χορηγηθεί στήριξη σε τοπικό επίπεδο από προγράμματα της ΕΕ. 
Η Επιτροπή συμβουλεύει την αναφέρουσα να έρθει σε επαφή με τον σύνδεσμο επαφής του 
Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου («Enterprise Europe Network») της περιοχής της 
προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες στήριξης που 
διατίθενται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 
30.12.2006, σ. 1).


