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Τροπολογία 1
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2012 
σχετικά με τα συγχρηματοδοτηθέντα από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)· εκτιμά ότι μια τέτοια έκθεση 
ελέγχου θα ήταν επίσης χρησιμότατη στο 
τέλος της νομοθετικής περιόδου 2007-
2013, διότι θα παρείχε τη δυνατότητα να 
συναχθούν περισσότερα συμπεράσματα 
σχετικά με τις επιδόσεις των 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τις ΜΜΕ 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ·

1. χαιρετίζει την ειδική έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2012 
σχετικά με τα συγχρηματοδοτηθέντα από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοπιστωτικά 
μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)· εκτιμά ότι μια τέτοια έκθεση 
ελέγχου θα ήταν επίσης χρησιμότατη στο 
τέλος της νομοθετικής περιόδου 2007-
2013, διότι θα παρείχε τη δυνατότητα να 
συναχθούν περισσότερα συμπεράσματα 
σχετικά με τις επιδόσεις των 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τις ΜΜΕ 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ·
εκτιμά ακόμη ότι η σύνταξη μιας τέτοιας 
έκθεσης στο τέλος της τρέχουσας 
περιόδου προγραμματισμού θα επιτρέψει 
να αποφύγουμε την επανάληψη των 
σφαλμάτων, ώστε έτσι να βελτιώσουμε 
την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση των μελλοντικών μέτρων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ·
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Τροπολογία 2
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι σε καιρούς 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας του ιδιωτικού 

2. αναγνωρίζει ότι σε καιρούς 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας του ιδιωτικού 
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τομέα, οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο ενισχυμένης ευρωπαϊκής 
υποστήριξης για να συνεχίσουν να 
δημιουργούν απασχόληση, καινοτομία και 
ανάπτυξη· σημειώνει ότι η πολιτική 
συνοχής, ως το μεγαλύτερο επενδυτικό 
μέσο για τη σύγκλιση και την αειφόρο 
ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι ένας από τους δύο κύριους 
ενωσιακούς διαύλους υποστήριξης των 
ΜΜΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η χρήση 
των χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
πολιτική συνοχής σε σχέση με τις ΜΜΕ θα 
πρέπει να ενισχυθεί μελλοντικά δεδομένου 
ότι μπορεί να εξασφαλίσει ανανεούμενα 
κεφάλαια, να προαγάγει τις εταιρικές 
σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να 
επιτύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

τομέα, οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο ενισχυμένης ευρωπαϊκής 
υποστήριξης για να συνεχίσουν να 
δημιουργούν απασχόληση, καινοτομία και 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν 
βιώσιμη και τοπική ανάπτυξη, ώστε να 
αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών· σημειώνει 
ότι η πολιτική συνοχής, ως το μεγαλύτερο 
επενδυτικό μέσο για τη σύγκλιση και την 
αειφόρο ανάπτυξη του συνόλου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας από τους 
δύο κύριους ενωσιακούς διαύλους 
υποστήριξης των ΜΜΕ· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι η χρήση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων στην πολιτική 
συνοχής σε σχέση με τις ΜΜΕ θα πρέπει 
να ενισχυθεί μελλοντικά δεδομένου ότι 
μπορεί να εξασφαλίσει ανανεούμενα 
κεφάλαια, να προαγάγει τις εταιρικές
σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να 
επιτύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
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Τροπολογία 3
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι σε καιρούς 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας του ιδιωτικού 
τομέα, οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο ενισχυμένης ευρωπαϊκής 
υποστήριξης για να συνεχίσουν να 
δημιουργούν απασχόληση, καινοτομία και 
ανάπτυξη· σημειώνει ότι η πολιτική 
συνοχής, ως το μεγαλύτερο επενδυτικό 
μέσο για τη σύγκλιση και την αειφόρο 

2. αναγνωρίζει ότι σε καιρούς 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας του ιδιωτικού 
τομέα, οι ΜΜΕ και ειδικότερα οι 
μικροσκοπικές επιχειρήσεις είναι εκείνες 
που επλήγησαν περισσότερο και εκείνες 
που επομένως θα πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο ενισχυμένης ευρωπαϊκής 
υποστήριξης για να συνεχίσουν να 
δημιουργούν απασχόληση, καινοτομία και 
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ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι ένας από τους δύο κύριους 
ενωσιακούς διαύλους υποστήριξης των 
ΜΜΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η χρήση 
των χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
πολιτική συνοχής σε σχέση με τις ΜΜΕ θα 
πρέπει να ενισχυθεί μελλοντικά δεδομένου 
ότι μπορεί να εξασφαλίσει ανανεούμενα 
κεφάλαια, να προαγάγει τις εταιρικές 
σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να 
επιτύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

ανάπτυξη·  σημειώνει ότι η πολιτική 
συνοχής, ως το μεγαλύτερο επενδυτικό 
μέσο για τη σύγκλιση και την αειφόρο 
ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι ένας από τους δύο κύριους 
ενωσιακούς διαύλους υποστήριξης των 
ΜΜΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η χρήση 
των χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
πολιτική συνοχής σε σχέση με τις ΜΜΕ θα 
πρέπει να ενισχυθεί μελλοντικά δεδομένου 
ότι μπορεί να εξασφαλίσει ανανεούμενα 
κεφάλαια, να προαγάγει τις εταιρικές 
σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να 
επιτύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
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Τροπολογία 4
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στις 
δυνατότητες χρηματοδότησης οδήγησαν 
σε μείωση του αριθμού των startups κι 
ότι οι συγχρηματοδοτούμενοι από το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτικοί μηχανισμοί έχουν 
όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην τόνωση 
της επιχειρηματικότητας·
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Τροπολογία 5
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέτασε δείγμα 
έργων που περιλαμβάνουν 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ κατά 
τις περιόδους προγραμματισμού 2000-
2006 και 2007-2013 και επισημαίνει ότι ο 
περιορισμένος αριθμός εξετασθέντων 
έργων και εμπλεκόμενων κρατών μελών 
δεν δίνει ενδεχομένως πλήρη εικόνα όσον 
αφορά τη χρήση των κονδυλίων του ΕΤΠΑ 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

3. αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέτασε δείγμα 
έργων που περιλαμβάνουν 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ κατά 
τις περιόδους προγραμματισμού 2000-
2006 και 2007-2013 και επισημαίνει ότι ο 
περιορισμένος αριθμός εξετασθέντων 
έργων και εμπλεκόμενων κρατών μελών 
δεν δίνει ενδεχομένως πλήρη εικόνα όσον 
αφορά τη χρήση των κονδυλίων του ΕΤΠΑ 
σε ολόκληρη την ΕΕ· εκτιμά πως η 
ενδεχόμενη έκθεση λογιστικού ελέγχου 
στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού 
2007-2013 θα πρέπει να συνυπολογίσει 
την ειδική χρηματοδοτική ενίσχυση που 
δόθηκε στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις των υπεραπόκεντρων 
περιφερειών, ώστε να υπάρξει μια πλήρης 
αξιολόγηση του τρόπου χρήσης αυτών 
των Ταμείων εντός της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 6
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. συντάσσεται με το αίτημα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για σαφέστερο 
ορισμό της έννοιας της μόχλευσης στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι υπό το πρίσμα της πίεσης να 
παρέχεται υψηλότερη μόχλευση, είναι 
σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στην πολιτική 
συνοχής χρηματοδοτούν κατά κανόνα έργα 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
και τις περιφέρειες με οικονομικές 

7. συντάσσεται με το αίτημα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για σαφέστερο 
ορισμό της έννοιας της μόχλευσης στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι υπό το πρίσμα της πίεσης να 
παρέχεται υψηλότερη μόχλευση, είναι 
σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στην πολιτική 
συνοχής χρηματοδοτούν κατά κανόνα έργα 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
και τις περιφέρειες με οικονομικές 
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δυσκολίες, με στόχο τη βελτίωση 
καταστάσεων αδυναμίας της αγοράς και 
υποβέλτιστων επενδύσεων, με αποτέλεσμα 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα στην πολιτική 
συνοχής να μην εστιάζονται μόνο στη 
βραχυπρόθεσμη κερδοφορία αλλά και στα 
μεγάλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη· 
θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
και η επιμερισμένη διαχείριση στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων αποτελούν βασικές έννοιες 
που διέπουν την πολιτική συνοχής και 
επιτρέπουν στις περιφερειακές και εθνικές 
αρχές να συμμετέχουν στον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι 
το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διατηρήσει ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας 
ακόμη και όταν πρόκειται για ορισμούς και 
απαιτήσεις για αποτέλεσμα μόχλευσης·

δυσκολίες, με στόχο τη βελτίωση 
καταστάσεων αδυναμίας της αγοράς και 
υποβέλτιστων επενδύσεων, με αποτέλεσμα 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα στην πολιτική 
συνοχής να μην εστιάζονται μόνο στη 
βραχυπρόθεσμη κερδοφορία αλλά και στα 
μεγάλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, που 
είναι αξιοσημείωτα σε επίπεδο 
περιφέρειας· θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η επιμερισμένη 
διαχείριση στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων αποτελούν 
βασικές έννοιες που διέπουν την πολιτική 
συνοχής και επιτρέπουν στις περιφερειακές 
και εθνικές αρχές να συμμετέχουν στον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι 
το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διατηρήσει ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας 
ακόμη και όταν πρόκειται για ορισμούς και 
απαιτήσεις για αποτέλεσμα μόχλευσης·
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