
 

AD\1055858EL.doc  PE546.893v02-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

  

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019 

 

Επιτροπή Προϋπολογισμών 
 

2014/2209(INI) 

1.4.2015 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

(2014/2209(INI)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Liadh Ní Riada 

 



 

PE546.893v02-00 2/5 AD\1055858EL.doc 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1055858EL.doc 3/5 PE546.893v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία η ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να 

βασιστεί στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων, εάν η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία θέλει να διατηρήσει την έξυπνη, βιώσιμη, ανταγωνιστική και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξή  της στο μέλλον· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ που πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα θα αυξήσουν 

τις επιχειρηματικές ευκαιρίες τους και θα είναι περισσότερο ικανές να αντισταθούν στις 

πιέσεις που συνδέονται με το κόστος, οι οποίες προκύπτουν από το αυξημένο κόστος των 

πόρων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την οικονομική ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, 

συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη, και 

ότι αριθμούν περίπου το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και προσφέρουν γύρω 

στα 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες προκλήσεις όσον αφορά τη δημιουργία, την επιβίωση και την 

ανάπτυξη των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας και των συνεταιρισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση είναι άκρως σημαντική για την υιοθέτηση πιο 

πράσινων τεχνολογιών και την επένδυση σε βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον 

σχεδιασμό εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στο δυναμικό του προϋπολογισμού της 

ΕΕ, ως προϋπολογισμού με γνώμονα τις επενδύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 

και μέσω ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και της αυξημένης χρηματοδότησης 

για τα LEO («τοπικά επιχειρηματικά γραφεία»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

βελτιωθεί η ανάπτυξη διαδικασιών φιλικών προς τον χρήστη για τις διάφορες μορφές 

στήριξης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα 

μπορούσε να αποτελέσει βασική πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, επιπλέον της 

χρήσης των ευκαιριών που παρέχονται ήδη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·  

1. τονίζει την προστιθέμενη αξία που έχει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο να βοηθά τις 

ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και τους 

συνεταιρισμούς να αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις διεθνείς αγορές, 

ιδίως μέσω του προγράμματος COSME και στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» και των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει την ανάγκη για 

μια σαφή και ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
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καθώς και για κανόνες ανοικτών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων· 

2. σημειώνει ότι τα προγράμματα της ΕΕ δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην οικολογική 

καινοτομία και την κυκλική οικονομία και ότι, συνεπώς, η Επιτροπή χρειάζεται να 

κατευθύνει καλύτερα τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα COSME και «Ορίζοντας 

2020» στην ανάπτυξη οικοκαινοτόμων λύσεων από και για τις ΜΜΕ και να υποστηρίξει 

τη χρηματοδότηση για τη βελτίωση του σχεδιασμού προϊόντων και της απόδοσης των 

διεργασιών, με βάση την επιτυχημένη εμπειρία του προηγούμενου ΠΔΠ· εκφράζει ιδίως 

την πεποίθηση ότι ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως· 

3. σημειώνει ότι η Επιτροπή δίνει μεγάλη έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο για τη 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· αυτό είναι, βεβαίως, 

απαραίτητο, ωστόσο δεν θα ωφελήσει πολλές ΜΜΕ· 

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη, κυρίως στις 

ΜΜΕ κοινοτικής βάσης και στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, και ιδίως σε εκείνες 

που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους και στην αποδοτική 

χρήση των πόρων και των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

5. τονίζει την ανάγκη για παροχή κινήτρων ώστε να πραγματοποιηθούν έρευνες και 

επενδύσεις στον τομέα των νέων και προηγμένων τεχνολογιών οι οποίες καθιστούν 

δυνατή την εξέλιξη προς την βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία πράσινων θέσεων 

εργασίας, μέσω πλαισίων πολιτικής τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο 

ΕΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η συνοχή της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να 

ενδυναμωθούν οι συνέργειες και η ασφάλεια δικαίου· 

6. επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεργασία και η συμπληρωματικότητα 

ανάμεσα στα χρηματοοικονομικά μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του προγράμματος 

της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του προγράμματος 

LIFE· 

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις πράσινες ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και συνεταιρισμούς, πράγμα που θα 

καταστήσει δυνατή τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων και για τους 

νέους, ιδίως μέσω της καλύτερης ρύθμισης και της μείωσης του υπερβολικού διοικητικού 

φόρτου, της παροχής φορολογικών πλεονεκτημάτων και της υιοθέτησης συγκεκριμένων 

μέτρων κοινωνικής πρόνοιας για τους μικρούς επιχειρηματίες, καθώς και να 

διευκολύνουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ· 

8. λαμβάνει υπόψη το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· τονίζει ότι 

οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των πράσινων και των 

καινοτόμων επιχειρήσεων, θα πρέπει να επωφεληθούν σημαντικά από το ταμείο αυτό, 

δεδομένου ότι η αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να θεωρηθεί επένδυση υψηλού 

κινδύνου και ότι ο τραπεζικός δανεισμός συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή 

χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ· επισημαίνει το δυναμικό που έχει η αποδοτική χρήση 

πόρων για την οικονομική ανάπτυξη και το γεγονός ότι αυτό παρέχει αρκετές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ. 
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