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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642), καθώς και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής 
σχετικά με τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας·

2. επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο 
στις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, ενισχύοντας 
την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει ότι η 
οικονομική και δημοσιονομική κρίση είχε δραματικές επιπτώσεις στη θέση και τις 
προοπτικές πολλών ΜΜΕ, και κατά συνέπεια υπάρχει επείγουσα ανάγκη απλοποίησης 
των κανόνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ που ξεκίνησαν τις 
δραστηριότητές τους πρόσφατα ή των ΜΜΕ που ιδρύθηκαν από (ή απασχολούν) μέλη 
ευάλωτων ομάδων, όπως νέους και γυναίκες· διαπιστώνει ότι η πολιτική συνοχής είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστάσεων που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη προκειμένου να ενισχύσουν την απαραίτητη τεχνολογική 
αλλαγή με στόχο την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας·

3. στηρίζει τον στόχο που υποδεικνύει η Επιτροπή και αφορά τη στήριξη της μετάβασης 
προς μία βιώσιμη οικονομία, η οποία θα εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από τον άνθρακα, 
στην προοπτική μιας μακροπρόθεσμης προώθησης της ανταγωνιστικότητας· τονίζει τη 
συμβολή που έχει η πολιτική συνοχής στον εν λόγω τομέα·

4. στηρίζει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα στην ευρωπαϊκή 
οικονομία· υπό αυτήν την έννοια, υπενθυμίζει επίσης τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης·

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρήσει τον προϋπολογισμό που αφορά την 
πολιτική συνοχής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, καθώς τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής περιλαμβάνονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα της ΕΕ 
για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη στήριξη των ΜΜΕ·

6. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα διαφόρων 
ειδών ΜΜΕ και να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους με τη λήψη 
εξειδικευμένων κατά περίπτωση μέτρων· υπογραμμίζει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής στην ανάπτυξη και 
βελτίωση των υποδομών που αφορούν τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον και τα 
ευρυζωνικά δίκτυα, συμβάλλοντας ως εκ τούτου στη δημιουργία ευνοϊκού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που ενθαρρύνει τις επενδύσεις και ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα· τονίζει την ανάγκη προώθησης της επιχειρηματικότητας και αύξησης 
της στήριξης που παρέχεται στις ΜΜΕ, αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο που 
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διαδραματίζουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας·

7. εκτιμά ότι η απαιτούμενη προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ πρέπει να βασίζεται στη βιώσιμη οικονομία με αποδοτικότερη χρήση 
των πόρων και αναγνωρίζει την ανάγκη αυξημένης στήριξης της έρευνας, της ανάπτυξης 
και της καινοτομίας· τονίζει τον υποστηρικτικό ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων για την 
προώθηση της τεχνολογικής, οργανωτικής και βιομηχανικής καινοτομίας· τονίζει ότι είναι 
απαραίτητη η συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της 
πολιτικής για τη συνοχή, όσον αφορά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
και τη συμβολή τους στον στόχο της έξυπνης ανάπτυξης·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και συνέργειας ανάμεσα στις διάφορες 
ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και στα χρηματοδοτικά μέσα 
που αφορούν άμεσα τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι υπάρχουσες πολιτικές και τα 
χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των ΜΜΕ πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
συνεκτικότερο τρόπο και να αλληλοσυμπληρώνονται· τονίζει την ανάγκη να περιοριστεί 
ο κατακερματισμός και να ενοποιηθούν και να προωθηθούν τα συστήματα 
χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
συγκέντρωση και συντονισμός των πόρων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα θα αυξηθεί επίσης εάν οι επενδύσεις και 
η αρωγή προς τις ΜΜΕ προσαρμοστούν στην περιφερειακή ποικιλομορφία·

9. ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ούτως ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα βελτίωσης και 
διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στα νέα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας τη στήριξη δημιουργίας κοινοπραξιών των ΜΜΕ 
μεταξύ των περιφερειών των κρατών μελών·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητες των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η ανάπτυξη ποιοτικών 
στρατηγικών έργων όσο και η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων, ιδίως ΜΜΕ, και ιδιωτικών 
κεφαλαίων στα ευρωπαϊκά έργα· η σημερινή υποχρησιμοποίηση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, λόγω της υπερβολικής πολυπλοκότητάς τους, καθιστά 
κατεπείγουσα τη συζήτηση σχετικά με τη διαχείρισή τους·

11. θεωρεί ότι ο στόχος της χρηματοδότησης των ΜΜΕ μέσω του ΕΤΠΑ είναι να δοθεί 
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως 
ώστε να επιτευχθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη σε συνάρτηση με τους 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή·

12. ζητεί, κατά τον σχεδιασμό διαφόρων πρωτοβουλιών, να λαμβάνονται υπόψη οι 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ιδίως για τις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφέρειες 
και τα εδάφη με ειδικά γεωδημογραφικά και εδαφικά χαρακτηριστικά, όπως οι εξόχως 
απομακρυσμένες περιφέρειες, τα νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες, καθώς και οι περιοχές που επηρεάζονται από ιδιαίτερες και βαθιές δομικές 
μεταβολές, όπου οι περιορισμοί γεωγραφικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα, καθώς και οι 
σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης εμποδίζουν σοβαρά την ανταγωνιστικότητα 
και τις προσπάθειες για την προώθηση της απασχόλησης· τονίζει περαιτέρω ότι είναι 
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σημαντικό να παρέχεται στήριξη στις εν λόγω περιφέρειες για την ανάληψη κοινών 
δράσεων από τα κέντρα επιμόρφωσης και τις επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας·

13. καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής 
διοίκησης, να προτείνουν λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να καταβάλουν 
προσπάθεια για τη δημιουργία μονοαπευθυντικών θυρίδων ενημέρωσης σχετικά με τις 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες προς ΜΜΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους 
στη χρηματοδότηση·

14. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει, μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, να 
συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοδότηση στις ΜΜΕ με τη χρήση μετοχών, εγγυήσεων και 
χαλαρών δανείων, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να απλοποιηθούν οι περίπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι 
σημαντικές υφιστάμενες διαφορές στον τρόπο που εφαρμόζονται οι διατάξεις αντίστοιχα 
από τις διαχειριστικές αρχές και τους ενδιάμεσους φορείς·

15. υπογραμμίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, και ιδίως το ΕΤΠΑ, αποτελούν σημαντικό μέσο 
για την υποστήριξη των καινοτόμων ΜΜΕ, δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητά 
τους και ιδίως στη διεθνοποίησή τους, και τονίζει ότι η επιλεξιμότητα για μια τέτοια 
υποστήριξη θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη· καλεί τις περιφέρειες να 
χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που θα τους παρέχουν οι κανονισμοί, για την υποστήριξη 
των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων·

16. τονίζει την ανάγκη να δοθούν οικονομικά κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 
σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης·

17. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη των ΜΜΕ, η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
για τη συνοχή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί, και ότι, 
συνεπώς, η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών εξαρχής είναι καίριας 
σημασίας για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

18. ζητεί συγκεκριμένα από την Επιτροπή να προσδιορίσει με σαφήνεια τα κρατικά 
καθεστώτα ενίσχυσης, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
συνεργασίας·

19. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εφαρμόσουν, όπου 
ενδείκνυται, πολιτικές αξιολόγησης των επιπτώσεων για την εκτίμηση του διοικητικού 
βάρους και τα τεστ ΜΜΕ, καθώς και την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των πολιτικών και να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ· τονίζει ότι πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των 
επενδύσεων, υπό μορφή χρηματοδοτικής συνδρομής αλλά και κατάρτισης, για την 
ενδυνάμωση των ικανοτήτων των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων και τη 
βελτίωση των γνώσεών τους όσον αφορά τις ισχύουσες διαδικασίες·

20. επισημαίνει ότι τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στηρίζουν τις 
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δραστηριότητες δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ 
οργανισμών σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ενώ μπορούν επίσης να αποτελέσουν 
χρήσιμο μέσο για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών·

21. καλεί την Επιτροπή να μην τροποποιήσει τον ορισμό των ΜΜΕ, πέραν των αναγκαίων 
αναπροσαρμογών λόγω πληθωρισμού και άλλων μεταβλητών οικονομικών παραγόντων, 
ούτε να εφαρμόσει μεταβατικά μέτρα για την εξάλειψη δυνητικών φραγμών στην 
ανάπτυξη, εκτός αν μια τέτοια κίνηση θα ήταν επωφελής για τις ΜΜΕ·

22. εκτιμά ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, και ειδικότερα το ΕΚΤ, διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων, δικτύωσης και ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών· εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και έργα συνεργασίας 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ·

23. υπογραμμίζει την ήδη αποδεδειγμένη σημασία της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στις ΜΜΕ για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και των ικανοτήτων καινοτομίας που 
διαθέτουν, μεταξύ άλλων όσον αφορά το θέμα της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά και 
την αγορά τρίτων χωρών, και υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων (ΕΔΕ)·

24. θεωρεί, εντούτοις, ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να 
ενημερωθούν οι ΜΜΕ για την ύπαρξη αυτών των συμβουλευτικών υπηρεσιών·

25. θεωρεί ότι οι υπηρεσίες του ΕΔΕ πρέπει να προσανατολίζονται στις πραγματικές ανάγκες 
των ΜΜΕ και εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι οι ενώσεις ΜΜΕ πρέπει να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη διαχείριση αυτού του δικτύου·

26. καλεί την Επιτροπή, με στόχο την αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων, να δημιουργήσει 
νέες δομές μόνο μετά από τον έλεγχο της χρηματοδότησης, την απογραφή των 
διαθέσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη και την ανάλυση της 
αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και των αποδεδειγμένων αναγκών για τέτοιες νέες 
δομές·

27. υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους νέες δραστηριότητες της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν 
αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία έναντι των υπαρχόντων μέσων· πιστεύει ότι μια τέτοια 
προστιθέμενη αξία υπάρχει ιδίως εκεί όπου παρατηρούνται δυσλειτουργίες της αγοράς για 
γεωγραφικούς ή ουσιαστικούς λόγους («λευκές κηλίδες») ή όπου πρέπει να δοθεί ώθηση 
στην εκπροσώπηση των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ, ή στη συγκέντρωση δεδομένων 
σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά·
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