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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 ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· διαπιστώνει ότι η 
οικονομική και δημοσιονομική κρίση είχε δραματικές επιπτώσεις στη θέση και τις 
προοπτικές πολλών ΜΜΕ, και ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση·

3. 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·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και συνέργειας μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών που αφορούν άμεσα τις ΜΜΕ· 
επισημαίνει ότι οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες και τα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη 
των ΜΜΕ πρέπει να καταστούν περισσότερο συνεκτικά και να αλληλοσυμπληρώνονται· 
τονίζει την ανάγκη μείωσης του κατακερματισμού και ενοποίησης των συστημάτων 
χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη 
συγκέντρωση και συντονισμός των πόρων σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο·

5. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοδότηση 
στις ΜΜΕ μέσω μετοχών, εγγυήσεων και δανείων, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αποφεύγονται οι περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, καθώς και οι σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των διατάξεων που εφαρμόζονται αντίστοιχα από τις διαχειριστικές αρχές και 
τους ενδιάμεσους φορείς·

6. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εφαρμόσουν, στο 
αντίστοιχο επίπεδό τους, τα μέσα που προωθούνται από την Επιτροπή, όπως η θωράκιση 
της ανταγωνιστικότητας, οι έλεγχοι «καλής κατάστασης» και τα τεστ ΜΜΕ, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των πολιτικών.


