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Amendement 1
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over Speciaal verslag nr. 
2/2012 van de Rekenkamer met als titel 
"Door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling gecofinancierde financiële 
instrumenten voor het midden- en 
kleinbedrijf"; is van mening dat een 
dergelijk controleverslag ook bijzonder 
nuttig zou zijn op het einde van de 
wetgevingsperiode 2007-2013, aangezien 
dat nieuwe conclusies mogelijk zou maken 
over de prestaties van door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) gecofinancierde financiële 
instrumenten voor het midden- en 
kleinbedrijf;

1. is verheugd over Speciaal verslag nr. 
2/2012 van de Rekenkamer met als titel 
"Door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling gecofinancierde financiële 
instrumenten voor het midden- en 
kleinbedrijf"; is van mening dat een 
dergelijk controleverslag ook bijzonder 
nuttig zou zijn op het einde van de 
wetgevingsperiode 2007-2013, aangezien 
dat nieuwe conclusies mogelijk zou maken 
over de prestaties van door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) gecofinancierde financiële 
instrumenten voor het midden- en 
kleinbedrijf; is tevens van oordeel dat de 
opstelling van een dergelijk 
controleverslag aan het eind van de 
wetgevingsperiode de gelegenheid biedt 
om herhaling van fouten te voorkomen, 
met als indirect voordeel dat toekomstige 
door het EFRO gecofinancierde 
financiële instrumenten doeltreffender en 
doelmatiger zullen zijn;

Or. ro

Amendement 2
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese steun voor het 
midden- en kleinbedrijf in tijden van 
begrotingsbezuinigingen en verminderde 
kredietverleningscapaciteit van de 
privésector moet worden versterkt om voor 
werkgelegenheid, innovatie en de groei te 

2. erkent dat de Europese steun voor het 
midden- en kleinbedrijf in tijden van 
begrotingsbezuinigingen en verminderde 
kredietverleningscapaciteit van de 
privésector moet worden versterkt om voor 
werkgelegenheid, innovatie en de groei te 
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blijven zorgen; merkt op dat het 
cohesiebeleid het grootste 
investeringsinstrument is voor 
convergentie en duurzame ontwikkeling in 
de gehele Europese Unie, alsook een van 
de twee belangrijkste kanalen ter 
ondersteuning van het mkb; benadrukt 
daarom dat het gebruik van financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid ten 
aanzien van het mkb in de toekomst dient 
te worden versterkt, aangezien dit kan 
zorgen voor revolverende fondsen, voor 
meer publiek-private samenwerking en 
voor een multiplicatoreffect op de EU-
begroting;

blijven zorgen; wijst erop dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan kmo's 
die duurzame lokale ontwikkeling 
genereren teneinde onderlinge 
concurrentieverstoring te voorkomen;
merkt op dat het cohesiebeleid het grootste 
investeringsinstrument is voor 
convergentie en duurzame ontwikkeling in 
de gehele Europese Unie, alsook een van 
de twee belangrijkste kanalen ter 
ondersteuning van het mkb; benadrukt 
daarom dat het gebruik van financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid ten 
aanzien van het mkb in de toekomst dient 
te worden versterkt, aangezien dit kan 
zorgen voor revolverende fondsen, voor 
meer publiek-private samenwerking en 
voor een multiplicatoreffect op de EU-
begroting;

Or. fr

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat de Europese steun voor het 
midden- en kleinbedrijf in tijden van 
begrotingsbezuinigingen en verminderde 
kredietverleningscapaciteit van de 
privésector moet worden versterkt om voor 
werkgelegenheid, innovatie en de groei te 
blijven zorgen; merkt op dat het 
cohesiebeleid het grootste 
investeringsinstrument is voor 
convergentie en duurzame ontwikkeling in 
de gehele Europese Unie, alsook een van 
de twee belangrijkste kanalen ter 
ondersteuning van het mkb; benadrukt 
daarom dat het gebruik van financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid ten 
aanzien van het mkb in de toekomst dient 
te worden versterkt, aangezien dit kan 
zorgen voor revolverende fondsen, voor 
meer publiek-private samenwerking en 

2. erkent dat de Europese steun voor het 
midden- en kleinbedrijf, en met name de 
zwaar getroffen micro-ondernemingen, in 
tijden van begrotingsbezuinigingen en 
verminderde kredietverleningscapaciteit 
van de privésector moet worden versterkt 
om voor werkgelegenheid, innovatie en de 
groei te blijven zorgen; merkt op dat het 
cohesiebeleid het grootste 
investeringsinstrument is voor 
convergentie en duurzame ontwikkeling in 
de gehele Europese Unie, alsook een van 
de twee belangrijkste kanalen ter 
ondersteuning van het mkb; benadrukt 
daarom dat het gebruik van financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid ten 
aanzien van het mkb in de toekomst dient 
te worden versterkt, aangezien dit kan 
zorgen voor revolverende fondsen, voor 
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voor een multiplicatoreffect op de EU-
begroting;

meer publiek-private samenwerking en 
voor een multiplicatoreffect op de EU-
begroting;

Or. ro

Amendement 4
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. beklemtoont dat de beperktere 
toegang tot financiering tot een 
vermindering van het aantal bedrijfsstarts 
heeft geleid en dat de rol die de door het 
EFRO gecofinancierde 
financieringsinstrumenten spelen bij het 
bevorderen van ondernemerschap steeds 
belangrijker wordt;

Or. ro

Amendement 5
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de controle van de 
Rekenkamer een reeks projecten betrof 
waarin gebruik werd gemaakt van door het 
EFRO gecofinancierde financiële 
instrumenten gedurende de 
programmeringsperiodes 2000-2006 en 
2007-2013, en wijst erop dat het beperkte 
aantal onderzochte projecten en lidstaten 
kan betekenen dat het geschetste beeld van 
het gebruik van EFRO-fondsen in de EU 
onvolledig en niet representatief is;

3. erkent dat de controle van de 
Rekenkamer een reeks projecten betrof 
waarin gebruik werd gemaakt van door het 
EFRO gecofinancierde financiële 
instrumenten gedurende de 
programmeringsperiodes 2000-2006 en 
2007-2013, en wijst erop dat het beperkte 
aantal onderzochte projecten en lidstaten 
kan betekenen dat het geschetste beeld van 
het gebruik van EFRO-fondsen in de EU 
onvolledig en niet representatief is; is van 
oordeel dat bij het eventuele 
controleverslag aan het eind van de 
programmeringsperiode 2007-2013 
rekening moet worden gehouden met de 
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bijzondere financiële steun aan de kmo's 
in de ultraperifere gebieden met het oog 
op een volledige beoordeling van de 
besteding van deze fondsen binnen de 
Unie;

Or. fr

Amendement 6
Jean-Jacob Bicep

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt de vraag van de 
Rekenkamer om het hefboomeffect van 
financiële instrumenten beter te definiëren;
onderstreept evenwel dat, in het licht van 
de roep om een sterker hefboomeffect, niet 
mag worden vergeten dat de financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid veelal 
projecten financieren in regio's met een 
ontwikkelingsachterstand of met 
economische moeilijkheden, waarbij het de 
bedoeling is falende markt- en suboptimale 
investeringssituaties recht te trekken; de 
financiële instrumenten van het 
cohesiebeleid beogen dus niet uitsluitend 
kortetermijnwinst, maar ook 
sociaaleconomische voordelen; stelt dat 
meerlagig bestuur en gedeeld beheer bij het 
ontwerp en de uitvoering van de 
programma's essentiële concepten zijn 
binnen het cohesiebeleid, die regionale en 
nationale autoriteiten in staat stellen deel te 
nemen aan de planning en de toepassing 
van de programma's; benadrukt daarom dat 
in het wetgevingskader ook een zekere 
flexibiliteit moet worden behouden op het 
gebied van de definitie van en vereisten 
voor hefboomeffecten;

7. ondersteunt de vraag van de 
Rekenkamer om het hefboomeffect van 
financiële instrumenten beter te definiëren; 
onderstreept evenwel dat, in het licht van 
de roep om een sterker hefboomeffect, niet 
mag worden vergeten dat de financiële 
instrumenten van het cohesiebeleid veelal 
projecten financieren in regio's met een 
ontwikkelingsachterstand of met 
economische moeilijkheden, waarbij het de 
bedoeling is falende markt- en suboptimale 
investeringssituaties recht te trekken; de 
financiële instrumenten van het 
cohesiebeleid beogen dus niet uitsluitend 
kortetermijnwinst, maar ook 
sociaaleconomische voordelen, die op 
regionale schaal aanzienlijk zijn; stelt dat 
meerlagig bestuur en gedeeld beheer bij het 
ontwerp en de uitvoering van de 
programma's essentiële concepten zijn 
binnen het cohesiebeleid, die regionale en 
nationale autoriteiten in staat stellen deel te 
nemen aan de planning en de toepassing 
van de programma's; benadrukt daarom dat 
in het wetgevingskader ook een zekere 
flexibiliteit moet worden behouden op het 
gebied van de definitie van en vereisten 
voor hefboomeffecten;

Or. fr


