
AM\909608DA.doc PE494.503v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2012/2060(DEC)

18.7.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 6

Udkast til udtalelse
Mojca Kleva
(PE492.640v01-00)

Særberetning nr. 2/2012: Finansielle instrumenter for SMV’er medfinansieret 
af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(2012/2060(DEC))



PE494.503v01-00 2/6 AM\909608DA.doc

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\909608DA.doc 3/6 PE494.503v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over Revisionsrettens 
særberetning nr. 2/2012 om finansielle 
instrumenter for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) medfinansieret af 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU); mener, at en 
sådan revisionsrapport også ved slutningen 
af valgperioden 2007-2013 vil have stor 
værdi og muliggøre yderligere 
konklusioner angående de finansielle 
instrumenters resultater for SMV'er, der er 
medfinansieret af EFRU;

1. glæder sig over Revisionsrettens
særberetning nr. 2/2012 om finansielle 
instrumenter for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) medfinansieret af 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU); mener, at en 
sådan revisionsrapport også ved slutningen 
af valgperioden 2007-2013 vil have stor 
værdi og muliggøre yderligere 
konklusioner angående de finansielle 
instrumenters resultater for SMV'er, der er 
medfinansieret af EFRU; mener endvidere, 
at udarbejdelsen af en sådan en rapport 
ved udgangen af den nuværende 
programmeringsperiode vil gøre det 
muligt at undgå at gentage tidligere fejl, 
hvilket øger effektiviteten af fremtidige 
finansieringstekniske foranstaltninger, 
der er medfinansieret af EFRU;

Or. ro

Ændringsforslag 2
Jean-Jacob Bicep

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. anerkender, at i tider med finanspolitiske 
stramninger og reduceret lånekapacitet i 
den private sektor bør der fokuseres på 
SMV'er med øget europæisk støtte for 
fortsat at skabe beskæftigelse, innovation 
og vækst; bemærker, at 
samhørighedspolitikken som det vigtigste 

2. anerkender, at i tider med finanspolitiske 
stramninger og reduceret lånekapacitet i 
den private sektor bør der fokuseres på 
SMV'er med øget europæisk støtte for 
fortsat at skabe beskæftigelse, innovation 
og vækst; bemærker, at der bør rettes 
særlig opmærksomhed mod små og 
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investeringsinstrument for konvergens og 
bæredygtig udvikling i hele EU er den ene 
af de to vigtigste EU-støttekanaler for 
SMV'er; understreger derfor, at brugen af 
finansielle instrumenter i 
samhørighedspolitikken i forbindelse med 
SMV'er for fremtiden bør styrkes, da det 
kan garantere revolverende fonde, fremme 
offentlig-private partnerskaber og skabe en 
multiplikatoreffekt for EU-budgettet;

mellemstore virksomheder, der skaber 
bæredygtig og lokal udvikling for at 
undgå konkurrenceforvridning mellem 
dem; bemærker, at samhørighedspolitikken 
som det vigtigste investeringsinstrument 
for konvergens og bæredygtig udvikling i 
hele EU er den ene af de to vigtigste EU-
støttekanaler for SMV'er; understreger 
derfor, at brugen af finansielle instrumenter 
i samhørighedspolitikken i forbindelse med 
SMV'er for fremtiden bør styrkes, da det 
kan garantere revolverende fonde, fremme 
offentlig-private partnerskaber og skabe en 
multiplikatoreffekt for EU-budgettet;

Or. fr

Ændringsforslag 3
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. anerkender, at i tider med finanspolitiske 
stramninger og reduceret lånekapacitet i 
den private sektor bør der fokuseres på
SMV'er med øget europæisk støtte for 
fortsat at skabe beskæftigelse, innovation 
og vækst; bemærker, at 
samhørighedspolitikken som det vigtigste 
investeringsinstrument for konvergens og 
bæredygtig udvikling i hele EU er den ene 
af de to vigtigste EU-støttekanaler for 
SMV'er; understreger derfor, at brugen af 
finansielle instrumenter i 
samhørighedspolitikken i forbindelse med 
SMV'er for fremtiden bør styrkes, da det 
kan garantere revolverende fonde, fremme 
offentlig-private partnerskaber og skabe en 
multiplikatoreffekt for EU-budgettet;

2. anerkender, at i tider med finanspolitiske 
stramninger og reduceret lånekapacitet i 
den private sektor er det SMV'er og 
navnlig mikrovirksomheder, der er 
hårdest ramt, og derfor bør disse modtage
øget europæisk støtte for fortsat at skabe 
beskæftigelse, innovation og vækst; 
bemærker, at samhørighedspolitikken som 
det vigtigste investeringsinstrument for 
konvergens og bæredygtig udvikling i hele 
EU er den ene af de to vigtigste EU-
støttekanaler for SMV'er; understreger 
derfor, at brugen af finansielle instrumenter 
i samhørighedspolitikken i forbindelse med 
SMV'er for fremtiden bør styrkes, da det 
kan garantere revolverende fonde, fremme 
offentlig-private partnerskaber og skabe en 
multiplikatoreffekt for EU-budgettet;

Or. ro
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Ændringsforslag 4
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. understreger, at begrænsningen af 
adgang til finansiering har medført et fald 
i antallet af virksomhedsetableringer, og 
at finansielle instrumenter medfinansieret 
af EFRU derfor spiller en stadig vigtigere 
rolle i at fremme iværksætterånden;

Or. ro

Ændringsforslag 5
Jean-Jacob Bicep

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anerkender, at Revisionsrettens revision 
gennemgik en stikprøve af projekter, der 
omfattede foranstaltninger i finansielle 
instrumenter, som medfinansieres af 
EFRU, i programmeringsperioderne 2000-
2006 og 2007-2013 og påpeger, at det 
begrænsede antal analyserede projekter og 
berørte medlemsstater måske ikke vil 
kunne repræsentere et komplet billede af 
anvendelsen af EFRU-midler i hele EU;

3. anerkender, at Revisionsrettens revision 
gennemgik en stikprøve af projekter, der 
omfattede finansieringstekniske 
foranstaltninger, der er medfinansieret af 
EFRU, i programmeringsperioderne 2000-
2006 og 2007-2013 og påpeger, at det 
begrænsede antal analyserede projekter og 
berørte medlemsstater måske ikke vil 
kunne repræsentere et komplet billede af 
anvendelsen af EFRU-midler i EU; mener, 
at enhver revisionsrapport ved 
afslutningen af programmeringsperioden 
2007-2013 bør tage hensyn til den særlige 
økonomiske bistand til SMV'er i den 
yderste periferi, med henblik på at sikre 
en samlet vurdering af, hvorledes disse 
midler anvendes i EU;

Or. fr
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Ændringsforslag 6
Jean-Jacob Bicep

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. støtter Revisionsrettens opfordring til en 
tydeligere definition af ideen om udnyttelse
i finansielle instrumenter; understreger 
ikke desto mindre, at i lyset af presset om 
at levere større udnyttelse er det vigtigt at 
huske på, at finansielle instrumenter i 
samhørighedspolitik generelt er 
finansieringsprojekter i mindre udviklede 
regioner og regioner med økonomiske 
vanskeligheder med henblik på at forbedre 
situationer med markedssvigt og 
ikkeoptimale investeringer, og finansielle 
instrumenter i samhørighedspolitik 
fokuserer således ikke kun på kortsigtet 
rentabilitet, men også på store 
socioøkonomiske fordele; peger på 
flerniveaustyring og delt forvaltning inden 
for design og levering af programmerne 
som de fundamentale ideer bag 
samhørighedspolitik, der giver regionale og 
nationale myndigheder mulighed for at 
deltage i planlægning og gennemførelse af 
programmer; understreger derfor, at de 
lovgivningsmæssige rammer, også når det 
drejer sig om definitioner og krav til 
løftestangseffekt, skal opretholde et vist 
niveau af fleksibilitet;

7. støtter Revisionsrettens opfordring til en 
tydeligere definition af gearing i finansielle 
instrumenter; understreger ikke desto 
mindre, at i lyset af presset om større 
gearing er det vigtigt at huske på, at 
finansielle instrumenter i 
samhørighedspolitik generelt er 
finansieringsprojekter i mindre udviklede 
regioner og regioner med økonomiske 
vanskeligheder med henblik på at forbedre 
situationer med markedssvigt og 
ikkeoptimale investeringer, og finansielle 
instrumenter i samhørighedspolitik 
fokuserer således ikke kun på kortsigtet 
rentabilitet, men også på store 
socioøkonomiske fordele, navnlig på 
regionalt niveau; peger på 
flerniveaustyring og delt forvaltning inden 
for design og levering af programmerne 
som de fundamentale ideer bag 
samhørighedspolitik, der giver regionale og 
nationale myndigheder mulighed for at 
deltage i planlægning og gennemførelse af 
programmer; understreger derfor, at de 
lovgivningsmæssige rammer, også når det 
drejer sig om definitioner og krav til 
gearingseffekten, skal opretholde et vist 
niveau af fleksibilitet;

Or. fr


