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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

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·

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 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·

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· 

4. σημειώνει το γενικό συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την 
ακαταλληλότητα του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα διαρθρωτικά ταμεία ως τη 
σημαντικότερη αιτία παρεμπόδισης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
των μέτρων· αναγνωρίζει ότι την κατάσταση αυτή είχε επισημάνει επίσης η Επιτροπή στο 
κεφάλαιο IV σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα στην πρόταση σχετικά με τις κοινές 
διατάξεις για τα ευρωπαϊκά ταμεία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 και στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και 
χρέους· υπενθυμίζει επίσης ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου REGI σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα (2012/2027(INI)) 
ζητεί να διασφαλιστεί άμεσα σαφήνεια, απλότητα και διαφάνεια στο νομικό πλαίσιο για 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα και συνεπής νομική αναφορά στους ορισμούς των 
χρηματοπιστωτικών μέσων·

5. επικροτεί τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την 
αξιολόγηση του κενού χρηματοδότησης· σημειώνει ότι στη νομοθετική πρόταση για την 
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επόμενη περίοδο προγραμματισμού η αξιολόγηση αυτή καθίσταται υποχρεωτική υπό 
μορφή εκ των προτέρων αξιολόγησης· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει σχετικές 
απαιτήσεις, περιλαμβανομένων ποσοτικών κριτηρίων αναφοράς, σε ό, τι αφορά το ρόλο 
και τη χρήση της εκ των προτέρων αξιολόγησης στον εν λόγω κανονισμό ως μέρος της 
βασικής πράξης· εκτιμά ότι στη νομοθετική πρόταση για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού θα πρέπει να εξετασθεί επίσης το θέμα της ανανέωσης κεφαλαίων· 

6. υπενθυμίζει την αναφορά στην παροχή διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων που 
περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις πλατφόρμες ιδίων 
κεφαλαίων και χρέους· συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
περαιτέρω διερεύνηση της ιδέας αυτής και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει εγκαίρως 
και πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου προγραμματισμού συγκεκριμένες 
προτάσεις σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα·

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 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·

8. συντάσσεται με την άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να προβλέψει ένα αξιόπιστο και 
τεχνικά εύρωστο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης ειδικά για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει επίσης τη σύσταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη συμφωνία με τα κράτη μέλη όσον αφορά ένα μικρό 
αριθμό μετρήσιμων, συναφών, συγκεκριμένων και ομοιόμορφων δεικτών αποτελεσμάτων 
για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που θα ενισχύσει τις διαδικασίες τόσο της 
παρακολούθησης όσο και του ελέγχου·

9. υπενθυμίζει ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου REGI 
σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα (2012/2027(INI)) χαιρετίζει την επέκταση 
της εφαρμογής των χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 
σε όλους τους θεματικούς στόχους και σε όλα τα κονδύλια του ΚΠΣ την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα 
υλοποίησης όλου του άξονα προτεραιότητας μέσω των χρηματοπιστωτικών μέσων· 
εκτιμά, συνεπώς, ότι η ενσωμάτωση όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων για τις ΜΜΕ 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ενδέχεται να αποδειχθεί ανέφικτη και ότι οι στόχοι του εξορθολογισμού της διαδικασίας 
σχεδιασμού και της εξάλειψης των καθυστερήσεων μπορούν να επιτευχθούν με άλλα 
μέσα, όπως η καθιέρωση της υποχρεωτικής εκ των προτέρων αξιολόγησης ή η κατ’ 
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επιλογή χρήση διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων.


