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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση, η χρηματοπιστωτική κρίση και η ψηφιοποίηση 
έπληξαν σημαντικά τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Οι 
προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις έχουν καταστεί όλο και πιο πολύπλοκες και 
η ανάγκη για καινοτομία έχει γίνει πολύ πιο πιεστική. Από αυτό το πλαίσιο, προκύπτει η 
απαίτηση για ενωσιακή στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέτρα για την προώθηση της 
τεχνολογικής και οργανωτικής μετάβασης, την πρόσβαση στην πίστωση και τη 
χρηματοδοτική στήριξη. Είναι επείγον όσο ποτέ άλλοτε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που 
ευνοεί μελλοντοστραφείς πρωτοβουλίες, ικανές να αντιμετωπίσουν τη νέα οικονομική 
πραγματικότητα και να ανταποκριθούν στην πρόκληση μιας όλο και περισσότερο 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν τα θεσμικά όργανα 
είναι διατεθειμένα να υιοθετήσουν μια συνεργατική φιλοσοφία, συγκεντρώνοντας την 
τεχνογνωσία και τους πόρους τους και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου 
δικτύου στήριξης για ανεξάρτητους επιχειρηματίες. 

Επίσης, είναι σημαντικό να επιλεγούν αξιόλογες επιχειρηματικές ιδέες και να καταρτιστούν 
χάρτες πορείας σε συνεργασία με δυνητικούς επιχειρηματίες που αναζητούν έρεισμα σε νέες 
αγορές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης για τη σύσταση νέων 
επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο υπό τη μορφή εξατομικευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με τη στήριξη ιδιαίτερα αποτελεσματικών 
στρατηγικών τεχνικής βοήθειας.

Για αυτόν τον λόγο, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης σημειώνει με ικανοποίηση τη 
συνέχιση του τρέχοντος προγράμματος COSME στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η επιτροπή ITRE, στηρίζουν πλήρως τα 
μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ στην ΕΕ, που επιδιώκουν την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της άρσης των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά 
και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Για αυτόν τον σκοπό, το 
πρόγραμμα COSME αποδείχθηκε μια επιτυχημένη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που εκτιμάται ιδιαίτερα από τις ΜΜΕ (όπως επιβεβαιώθηκε από την εκτίμηση επιπτώσεων 
της Επιτροπής). Μολονότι η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης κατανοεί την ανάγκη 
συγχώνευσης προγραμμάτων, εκφράζει την απογοήτευσή της για την απόφαση της Επιτροπής 
να συγκεντρώσει υπό έναν ενιαίο τίτλο πολύ διαφορετικά προγράμματα, καθώς αυτό μειώνει 
σημαντικά την προβολή της πρωτοβουλίας COSME και το περιεχόμενο των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, προτείνονται διάφορες τροποποιήσεις του κανονισμού για να καλυφθούν τα 
κενά που υπάρχουν μεταξύ των ισχυουσών και των προτεινόμενων διατάξεων και να 
επεκταθεί και να βελτιωθεί το COSME. Οι τροποποιήσεις  αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για:

• την ανάδειξη του προγράμματος COSME, όποτε και όπως κρίνεται σκόπιμο·
• την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών για τις ΜΜΕ που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση·
• την επαναφορά της έννοιας της βιωσιμότητας για τις ΜΜΕ·
• την προώθηση της ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων για να επιτραπεί στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται στην αγορά·
• την εστίαση σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι νέοι επιχειρηματίες και οι γυναίκες, που 
έχουν ανάγκη επιπλέον στήριξης για να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία·
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• τη στήριξη πρωτοβουλιών σε τομείς όπως ο τουρισμός, που έχουν υψηλό ποσοστό ΜΜΕ 
και υψηλή συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ένωσης·     
• την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 με θέμα «Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
και ίδιοι πόροι» και καθορισμός συγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού για τις 
διοικητικές δαπάνες·
• την ανάπτυξη του ρόλου του δικτύου «Enterprise Europe Network» ως μονοαπευθυντική 
θυρίδα παροχής υπηρεσιών στήριξης, με παράλληλο καθορισμό συγκεκριμένων ελάχιστων 
δεικτών και προτύπων δικτύου.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θέλει να τονίσει τον πρωτοφανή πλουραλισμό 
του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου, που περιλαμβάνει από εταιρείες εξαιρετικά 
προσανατολισμένες στην αγορά έως μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Κατά συνέπεια, η 
συντάκτρια επιθυμεί να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ορισμένες επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που, από την ίδια τη φύση τους, χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ, ενώ 
μπορούν να επανεφεύρουν νέα και πρωτότυπα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα. Οι εν 
λόγω επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί ανθεκτικότερες από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, χάρη 
στην τοπική τους εδραίωση και την προτεραιότητα που δίνουν στην απασχόληση. Για αυτόν 
τον λόγο, είναι ουσιώδες να υποστηριχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα όπως η εξαγορά από 
τους εργαζόμενους (η εξαγορά μιας εταιρείας από τους εργαζόμενους της) έχοντας κατά νου 
ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας θέτουν την οικονομία δικτύου υπό μία εντελώς 
νέα οπτική. 

Είναι επίσης σημαντικό για το πρόγραμμα να συμπεριληφθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις 
παροχής δημοσίων υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια για να θεωρηθούν ΜΜΕ και, 
ταυτόχρονα, συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική κοινότητα.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καταστεί η 
νομοθεσία που αφορά τις ΜΜΕ σαφέστερη και πιο ευκολονόητη. Συνεπώς, κατατέθηκαν 
πολλές τροπολογίες με στόχο την αποσαφήνιση των διαδικασιών που ακολουθεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάθεση επιχορηγήσεων βάσει του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Ενώ η πρόταση εξετάζει τους όρους επιλεξιμότητας για τις ΜΜΕ τρίτων χωρών, η 
συντάκτρια θα ήθελε να τονίσει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζει πρωτίστως στις 
επιχειρήσεις της ΕΕ, καθώς και να βοηθά τις ΜΜΕ με έδρα στην ΕΕ που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν έρεισμα στις αγορές τρίτων χωρών.

Ο κατάλογος των προτεινόμενων δεικτών για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι 
υπερβολικά αόριστος και θα παρείχε ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του  COSME. Η συντάκτρια επιθυμεί να εισαγάγει νέους δείκτες που 
παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες χωρίς να δημιουργούν υπερβολική γραφειοκρατία.

Τέλος, είναι αναγκαίο το πρόγραμμα να συνδυάζεται με άλλα μέτρα στήριξης των ΜΜΕ, που 
σήμερα ενσωματώνονται στον πυλώνα για τη βιομηχανία και την καινοτομία, ιδίως με το 
πρόγραμμα InvestEU που περιλαμβάνει χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ τα οποία σήμερα 
περιέχονται στο πρόγραμμα COSME και με το μέσο για τις ΜΜΕ που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος «Ορίζων» για την έρευνα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης. Από την 
ίδρυσή της η συμβολή της στην ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση υπήρξε καταλυτική. Έχει 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και 
οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), και ενίσχυσε τη βιομηχανική τους 
ανταγωνιστικότητα. Συνέβαλε στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
παροχή περισσότερων επιλογών σε 
χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. 
Εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη για την οικοδόμηση μιας πιο 
ισχυρής, πιο ισορροπημένης και πιο 
δίκαιης οικονομίας. Συγκαταλέγεται στα 
κυριότερα επιτεύγματα της Ένωσης και 
αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημά της σε 
έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο.

(1) Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης. Από την 
ίδρυσή της η συμβολή της στη μεγέθυνση, 
την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, 
την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση υπήρξε καταλυτική. Έχει 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και 
οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), τους συνεργατικούς 
σχηματισμούς και τα δίκτυα 
επιχειρήσεων και τις κοινοπραξίες 
εταιρειών, και ενίσχυσε τη βιομηχανική 
τους ανταγωνιστικότητα και έχει επίσης 
ως στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση 
μιας αξιακής αλυσίδας όπου οι 
επιχειρήσεις συμμετέχουν σε όλες τις 
πτυχές της διαδικασίας. Συνέβαλε στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
παροχή περισσότερων επιλογών σε 
χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. 
Εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη για την εξασφάλιση οικονομικής 
ανάπτυξης και την οικοδόμηση μιας
βιώσιμης, πιο ισχυρής, πιο ισορροπημένης
και διαφανούς, συμπεριληπτικής και πιο 
δίκαιης οικονομίας. Συγκαταλέγεται στα 
κυριότερα επιτεύγματα της Ένωσης και 
αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημά της σε 
έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο και βασικό στοιχείο για τον 
επιτυχή μετασχηματισμό σε μια βιώσιμη 
οικονομία που είναι αποδοτική ως προς 



PE627.879v02-00 6/53 AD\1166549EL.docx

EL

τους πόρους και την ενέργεια.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εσωτερική αγορά οφείλει να 
προσαρμόζεται αδιάκοπα σε ένα ταχέως 
εξελισσόμενο περιβάλλον ψηφιακής 
επανάστασης και παγκοσμιοποίησης. Μια 
νέα εποχή ψηφιακής καινοτομίας 
εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, 
δημιουργεί νέα προϊόντα και 
επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά συνιστά 
εξίσου μια πρόκληση για τις αρχές 
κανονιστικής ρύθμισης και επιβολής.

(2) Η εσωτερική αγορά οφείλει να 
προσαρμόζεται αδιάκοπα σε ένα ταχέως 
εξελισσόμενο περιβάλλον ψηφιακής 
επανάστασης, μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και παγκοσμιοποίησης. Μια νέα 
εποχή ψηφιακής καινοτομίας και νέων 
συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων 
εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και 
τους ιδιώτες, δημιουργεί νέα βιώσιμα 
προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά 
μοντέλα που αξιοποιούν 
αποτελεσματικότερα τους πόρους και την 
ενέργεια, αλλά συνιστά τόσο ευκαιρία όσο 
και πρόκληση για το εργατικό δυναμικό, 
την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και για τις αρχές 
κανονιστικής ρύθμισης και επιβολής.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Παρόλα αυτά, παραμένουν φραγμοί 
στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και προκύπτουν νέα εμπόδια. Η 
θέσπιση κανόνων αποτελεί μόνο ένα 
πρώτο βήμα, αλλά η εφαρμογή τους στην 
πράξη είναι εξίσου σημαντική. Σε τελική 
ανάλυση διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην Ένωση, στην ικανότητά της 
να πετυχαίνει τους στόχους της, να 
δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη 
και παράλληλα να προστατεύει το δημόσιο 

(4) Παρόλα αυτά, παραμένουν φραγμοί 
στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και προκύπτουν νέα εμπόδια. Η 
θέσπιση κανόνων αποτελεί μόνο ένα 
πρώτο βήμα, αλλά η εφαρμογή τους στην 
πράξη είναι εξίσου σημαντική. Σε τελική 
ανάλυση, αυτό σημαίνει τη δημιουργία 
γόνιμων συνθηκών για την επίτευξη της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση, 
στην ικανότητά της να πετυχαίνει τους 
στόχους της, να δημιουργεί ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη και 
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συμφέρον. παράλληλα να προστατεύει το δημόσιο 
συμφέρον.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Την παρούσα στιγμή υφίστανται 
ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη 
ενωσιακής δράσης στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της 
προστασίας των καταναλωτών, των 
πελατών και των τελικών χρηστών 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της 
χάραξης πολιτικής για τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την 
τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες 
δραστηριότητες χρηματοδοτούνται 
απευθείας από γραμμές του 
προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. 
Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και 
να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
διαφόρων δράσεων, καθώς και να 
εξασφαλιστεί έναν πιο ευέλικτο και ενεργό 
πλαίσιο για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. 
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα 
συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες 
χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω 
προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές 
του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς.

(5) Την παρούσα στιγμή υφίστανται 
ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη 
ενωσιακής δράσης στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της 
προστασίας των καταναλωτών, των 
πελατών και των τελικών χρηστών 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της 
χάραξης πολιτικής για τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την 
τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες 
δραστηριότητες χρηματοδοτούνται 
απευθείας από γραμμές του 
προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. 
Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και 
να αξιοποιηθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες μεταξύ των 
διαφόρων δράσεων, με τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας μέσω της βελτίωσης 
της προσθετικότητας, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ένα πιο ευέλικτο και ενεργό 
πλαίσιο για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που επιδιώκουν μια 
εσωτερική αγορά με εύρυθμη λειτουργία 
που είναι αποδοτική, φιλική προς τον 
καταναλωτή και λαμβάνει υπόψη 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. 
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα 
συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες 
χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω 
προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές 
του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να εξετάζει την ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία των διάφορων παρεμβάσεων, την 
αποτελεσματικότητα και τα 
αποτελέσματά τους, και οι καλές 
πρακτικές θα πρέπει να διατηρούνται και 
να βελτιώνονται. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης και την παρέμβαση στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει πολύ υψηλός 
κίνδυνος αποτυχίας της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να εξεταστούν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της 
οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την 
εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές («το πρόγραμμα»). Η διάρκεια 
του προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει 
περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 
2027.

(7) Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την 
εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, τους 
συνεργατικούς σχηματισμούς, τα δίκτυα
επιχειρήσεων, τις κοινοπραξίες εταιρειών
και τις ευρωπαϊκές στατιστικές («το 
πρόγραμμα»). Η διάρκεια του 
προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει 
περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 
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2027.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης 
υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών, ώστε να 
ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες της 
εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, πολίτες, 
όπως και καταναλωτές, η κοινωνία των 
πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον 
σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώκει την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, αλλά και τη στήριξη της 
επιβολής των κανόνων για την προστασία 
και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό 
θα γίνει με την ενίσχυση της ενημέρωσης 
επιχειρήσεων και ιδιωτών και με τη 
χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων, 
γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να 
λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και 
να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη 
πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή 
την ενίσχυση της κανονιστικής και 
διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της 
οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί 
την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής 
ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή 
της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα 
πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα 
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη 

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την 
επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης 
υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία 
και βελτίωση της εσωτερικής αγοράς. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη 
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, 
ώστε να ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες 
της εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, 
εργαζόμενοι, πολίτες, όπως και 
καταναλωτές, η κοινωνία των πολιτών και 
οι δημόσιες αρχές με βάση την επιτυχία 
του τρέχοντος προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (COSME). Για τον 
σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώκει την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, στηρίζοντας επίσης 
παράλληλα τις συνθήκες για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, και για 
την επιβολή υψηλού επιπέδου προστασίας
των καταναλωτών, κανόνων ασφαλείας 
καθώς και περιβαλλοντικών προτύπων. 
Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της 
ενημέρωσης επιχειρήσεων και ιδιωτών και 
με τη χορήγηση των κατάλληλων 
πληροφοριών, εργαλείων, κατάρτισης, 
γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να 
λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και 
να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη 
πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή 
την ενίσχυση της κανονιστικής και 
διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της 
οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και 
εμπειρογνωμοσύνης, 
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διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των 
κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη 
βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον 
καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. 
Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να 
είναι η στήριξη της εφαρμογής και της 
επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που 
προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του 
ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο 
σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και 
τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων και 
της στήριξης των ψηφιακών κέντρων 
γνώσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να προωθεί την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων υψηλής ποιότητας που θα 
στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης. Πρότυπα θα πρέπει επίσης να 
καθοριστούν στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη 
διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των 
κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη 
βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον 
καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. 
Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να 
είναι η στήριξη της εφαρμογής και της 
επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που 
προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του 
ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο 
σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και 
τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η συγχώνευση των υφιστάμενων 
προγραμμάτων δεν θα πρέπει να επιφέρει 
μείωση της σαφήνειας και της 
διαφάνειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί 
με τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώξουν να παρέχουν ακριβείς και 
έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα 
προγράμματα και να ευαισθητοποιήσουν 
τους δυνητικούς δικαιούχους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά 
προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους 
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους 
μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της 
συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς υπηρεσιών 
αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και να αναπτυχθούν στο 
εξωτερικό, να προσφέρουν μεγαλύτερες 
επιλογές υπηρεσιών σε προσφορότερες 
τιμές, και να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα 
για τους καταναλωτές και τους 
εργαζομένους. Για να επιτευχθούν αυτά, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να αίρει 
τους υφιστάμενους φραγμούς και να 
διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

(9) Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά 
προωθεί τον ανταγωνισμό, τις υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων και 
των συνθηκών εργασίας των 
εργαζομένων. Δημιουργεί ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και διασφαλίζει παράλληλα την 
καλύτερη λειτουργία των υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος. Η καλύτερη 
αξιοποίηση της συνεχώς εξελισσόμενης 
αγοράς υπηρεσιών αναμένεται να 
βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας 
και να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, να 
προσφέρουν μεγαλύτερες επιλογές 
υπηρεσιών σε προσφορότερες τιμές, και να 
διατηρήσουν υψηλά πρότυπα για τους 
καταναλωτές και τους εργαζομένους. Για 
να επιτευχθούν αυτά, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να συνεχίσει να αίρει τους 
υφιστάμενους φραγμούς και να 
διασφαλίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά 
μοντέλα, που συνάδουν με την παροχή 
υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας 
μεταξύ άλλων για τους επιχειρηματίες.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι νέες προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους 
οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο 
περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης 
και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, 
για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή 

(11) Οι νέες προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους 
οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο 
περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης 
και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, 
για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, η 
πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας 
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νοημοσύνη. Σε περίπτωση ζημίας, η 
ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την 
ασφάλεια και την ευθύνη των προϊόντων 
έχει καίρια σημασία, προκειμένου να 
υπάρξει η κατάλληλη απάντηση πολιτικής 
που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους 
πολίτες, τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, να επωφελούνται από τους
κανόνες αυτούς. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
συνεπώς να συμβάλει στην ταχεία 
προσαρμογή και εφαρμογή ενός 
ενωσιακού συστήματος για την ευθύνη των 
προϊόντων το οποίο να προωθεί την 
καινοτομία.

και η προστασία δεδομένων, το διαδίκτυο 
των πραγμάτων ή η τεχνητή νοημοσύνη
και τα σχετικά δεοντολογικά πρότυπα. Η 
εν λόγω σύνθετη πρόκληση, που είναι 
τεχνολογική, πολιτισμική, οργανωτική και 
κοινωνική, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με την υποστήριξη όλων των 
ενδιαφερόμενων τομέων και φορέων. Σε 
περίπτωση ζημίας, η ύπαρξη αυστηρών 
κανόνων σχετικά με την ασφάλεια και την 
ευθύνη των προϊόντων έχει καίρια 
σημασία, προκειμένου να υπάρξει η 
κατάλληλη απάντηση πολιτικής που θα 
επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, να έχουν 
πρόσβαση στους εν λόγω κανόνες και να 
επωφελούνται από αυτούς. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην 
ταχεία προσαρμογή και εφαρμογή ενός 
ενωσιακού συστήματος για την ευθύνη των 
προϊόντων το οποίο να προωθεί την 
καινοτομία.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι δημόσιες συμβάσεις 
χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές 
για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή 
χρήση των δημόσιων πόρων και για να 
συμβάλουν σε μια πιο καινοτόμο, 
περισσότερο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς 
και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά. Η 
οδηγία 2014/23/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, η 
οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50 και η 
οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51

παρέχουν το νομικό πλαίσιο για την 
ολοκλήρωση και την αποτελεσματική 
λειτουργία των αγορών δημοσίων 
συμβάσεων που αντιπροσωπεύουν το 14% 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

(15) Οι δημόσιες συμβάσεις 
χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές 
για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή 
χρήση των δημόσιων πόρων και για να 
συμβάλουν σε μια πιο καινοτόμο, 
περισσότερο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς 
και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά. Η 
οδηγία 2014/23/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, η 
οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50 και η 
οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51

παρέχουν το νομικό πλαίσιο για την 
ολοκλήρωση και την αποτελεσματική 
λειτουργία των αγορών δημοσίων
συμβάσεων που αντιπροσωπεύουν το 14% 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
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Ένωσης, προς όφελος των δημόσιων 
αρχών, των επιχειρήσεων καθώς και των 
πολιτών, ιδίως των καταναλωτών. 
Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει μέτρα που θα εξασφαλίζουν 
μια ευρύτερη υιοθέτηση των δημοσίων 
συμβάσεων στρατηγικής φύσης, την 
επαγγελματικοποίηση των δημοσίων 
αγοραστών, τη βελτιωμένη πρόσβαση των 
ΜΜΕ στις αγορές των δημοσίων 
συμβάσεων, την αύξηση της διαφάνειας, 
την ακεραιότητα και τη βελτίωση των 
στοιχείων, την προώθηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των δημοσίων 
συμβάσεων και των κοινών διαδικασιών 
ανάθεσης συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί θα 
υλοποιηθούν με μια ισχυρότερη 
προσέγγιση εταιρικής σχέσης με τα κράτη 
μέλη, με τη βελτίωση της συλλογής και 
ανάλυσης στοιχείων, με την ανάπτυξη 
ειδικών εργαλείων πληροφορικής, τη 
στήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και 
ορθών πρακτικών, την παροχή συμβουλών, 
την επιδίωξη επωφελών εμπορικών 
συμφωνιών, την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών αρχών και την 
υλοποίηση πιλοτικών έργων.

Ένωσης, προς όφελος των δημόσιων 
αρχών, των επιχειρήσεων καθώς και των 
πολιτών, ιδίως των καταναλωτών. Οι 
δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους 
για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να 
δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει μέτρα που θα εξασφαλίζουν 
μια ευρύτερη υιοθέτηση των δημοσίων 
συμβάσεων στρατηγικής φύσης, μια πιο 
συστηματική χρήση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων 
δίκαιου εμπορίου κατά την ανάθεση 
συμβάσεων, την επαγγελματικοποίηση 
των δημοσίων αγοραστών, τη βελτιωμένη 
πρόσβαση των ΜΜΕ, των επιχειρήσεων 
της κοινωνικής οικονομίας και των 
δικτύων επιχειρηματικών οργανώσεων
στις αγορές των δημοσίων συμβάσεων, την 
αύξηση της διαφάνειας, την ακεραιότητα 
και τη βελτίωση των στοιχείων, την 
προώθηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των δημοσίων 
συμβάσεων και των κοινών διαδικασιών 
ανάθεσης συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί θα 
υλοποιηθούν με μια ισχυρότερη 
προσέγγιση εταιρικής σχέσης με τα κράτη 
μέλη, με τη βελτίωση της συλλογής και 
ανάλυσης στοιχείων, με την ανάπτυξη 
ειδικών εργαλείων πληροφορικής, τη 
στήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και 
ορθών πρακτικών, την παροχή συμβουλών, 
την επιδίωξη επωφελών εμπορικών 
συμφωνιών, την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών αρχών και την 
υλοποίηση πιλοτικών έργων.

__________________ __________________

49 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

49 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

50 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

50 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
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28.3.2014, σ. 65). 28.3.2014, σ. 65).

51 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

51 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίξει την ανάπτυξη του ενωσιακού 
κανονιστικού πλαισίου στον τομέα του 
εταιρικού δικαίου και της εταιρικής 
διακυβέρνησης, καθώς και του δικαίου 
περί συμβάσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις 
να καταστούν πιο αποτελεσματικές και 
ανταγωνιστικές και, παράλληλα, να 
παρέχει προστασία στα ενδιαφερόμενα 
μέρη που υπόκεινται στις επιπτώσεις των 
επιχειρηματικών ενεργειών και να 
διατυπώνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις 
αναδυόμενες προκλήσεις πολιτικής. Θα 
πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη αξιολόγηση, εφαρμογή και 
επιβολή του σχετικού κεκτημένου, να 
ενημερώνει και να συνδράμει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και να προάγει την 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει 
περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής 
που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 
σαφούς και προσαρμοσμένου πλαισίου για 
την οικονομία και την καινοτομία όσον 
αφορά τα δεδομένα. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου 
αναφορικά με το δίκαιο των συμβάσεων 
και το εξωσυμβατικό δίκαιο, ιδίως όσον 

(17) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίξει την ανάπτυξη του ενωσιακού 
κανονιστικού πλαισίου στον τομέα του 
εταιρικού δικαίου και της εταιρικής 
διακυβέρνησης, καθώς και του δικαίου 
περί συμβάσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις 
να καταστούν πιο αποτελεσματικές και 
ανταγωνιστικές και, παράλληλα, να 
παρέχει προστασία στα ενδιαφερόμενα 
μέρη που υπόκεινται στις επιπτώσεις των 
επιχειρηματικών ενεργειών και να 
διατυπώνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις 
αναδυόμενες προκλήσεις πολιτικής. Θα 
πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη αξιολόγηση, εφαρμογή και 
επιβολή του σχετικού κεκτημένου, να 
ενημερώνει και να συνδράμει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και να προάγει την 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει 
περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής 
που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 
σαφούς και προσαρμοσμένου πλαισίου για 
την οικονομία και την καινοτομία όσον 
αφορά τα δεδομένα. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου 
αναφορικά με το δίκαιο των συμβάσεων 
και το εξωσυμβατικό δίκαιο, ιδίως όσον 
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αφορά τα θέματα ευθύνης και 
δεοντολογίας στο πλαίσιο των 
αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως το 
διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική, οι τρισδιάστατες 
εκτυπώσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων που βασίζονται 
σε δεδομένα, καθώς αυτό θα επηρεάσει 
αποφασιστικά τη θέση της οικονομίας της 
Ένωσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

αφορά τα θέματα ευθύνης και 
δεοντολογίας στο πλαίσιο των
αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως το 
διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική, οι τρισδιάστατες 
εκτυπώσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων που βασίζονται 
σε δεδομένα, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ιδιωτικότητας, καθώς αυτό θα επηρεάσει 
αποφασιστικά τη θέση της οικονομίας της 
Ένωσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και, συγχρόνως, η 
αποτελεσματική εξασφάλιση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ανοιχτής και 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς έχουν 
κομβική σημασία. Οι ΜΜΕ αποτελούν τον 
κινητήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
καθώς αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσπορίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας και 
συμβάλλουν καίρια στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας με τοπική και 
περιφερειακή διάσταση.

(22) Η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και, συγχρόνως, η 
αποτελεσματική εξασφάλιση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και μιας ανοιχτής και 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς έχουν 
κομβική σημασία. Οι ΜΜΕ αποτελούν τον 
κινητήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
καθώς αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσπορίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας και 
συμβάλλουν καίρια στη δημιουργία νέων 
ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλους τους 
τομείς με τοπική και περιφερειακή 
διάσταση και, συνεπώς, συμβάλλουν στην 
κοινωνική συνοχή.

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην επιδίωξη της ενεργειακής 
μετάβασης και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των κλιματικών στόχων της Ένωσης που 
απορρέουν από τη συμφωνία του 
Παρισιού. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά τους 
να αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας που είναι φιλικά προς 



PE627.879v02-00 16/53 AD\1166549EL.docx

EL

το περιβάλλον και να στηρίξει τις 
προσπάθειές τους να αυξήσουν την 
αποδοτικότητα των πόρων σύμφωνα με 
την αρχή «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση». Με αυτόν τον 
τρόπο, το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ της Ένωσης στην παγκόσμια 
αγορά.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν 
στον ίδιο βαθμό τη λειτουργία 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όταν 
αναζητούν χρηματοδότηση και ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, όταν επιδιώκουν την 
ελάφρυνση του διοικητικού τους φόρτου, 
όταν απορροφούν δημιουργικότητα και 
καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν 
την πρόσβασή τους στις αγορές και να 
ενισχύσουν τις διεθνείς δραστηριότητές 
τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει παρόμοιες ανεπάρκειες της 
αγοράς με τρόπο αναλογικό, χωρίς όμως 
να προκαλέσει στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(23) Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν 
στον ίδιο βαθμό τη λειτουργία 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όταν 
αναζητούν χρηματοδότηση και ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, όταν επιδιώκουν την 
ελάφρυνση του διοικητικού τους φόρτου, 
όταν απορροφούν δημιουργικότητα και 
καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν 
την πρόσβασή τους στις αγορές και να 
ενισχύσουν τις διεθνείς δραστηριότητές 
τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει παρόμοιες ανεπάρκειες της 
αγοράς με τρόπο αναλογικό, χωρίς όμως 
να προκαλέσει στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει συγκεκριμένα να 
δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για 
την εισαγωγή τεχνολογικής και 
οργανωτικής καινοτομίας στις 
παραγωγικές διαδικασίες, δίνοντας 
προσοχή σε συγκεκριμένες μορφές ΜΜΕ, 
όπως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική 
δραστηριότητα, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τα ελεύθερα 
επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας. Θα πρέπει επίσης 
να δοθεί προσοχή στους δυνητικούς, τους 
νεοεμφανιζόμενους, τους νέους 
επιχειρηματίες και στις γυναίκες 
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επιχειρηματίες καθώς και σε άλλες 
ειδικές ομάδες-στόχους, όπως τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, οι μετανάστες και 
οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε 
κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες 
ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει και να προωθεί μια 
νοοτροπία καινοτομίας, με την ανάπτυξη 
ενός οικοσυστήματος ικανού να ευνοήσει 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων, με εστίαση στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και στις καινοτόμες 
ΜΜΕ που μπορούν να ανταποκριθούν 
στις προκλήσεις ενός όλο και πιο 
ανταγωνιστικού και επιταχυνόμενου 
περιβάλλοντος. Οι ριζικά νέες διαδικασίες 
καινοτομίας απαιτούν την ανάπτυξη ενός 
μοντέλου ανοικτής καινοτομίας με 
αύξηση της συνεργατικής έρευνας και 
της ανταλλαγής γνώσεων και διανοητικής 
ιδιοκτησίας μεταξύ διαφόρων 
οργανισμών. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη της 
διαδικασίας καινοτομίας με την 
ενσωμάτωση νέων συνεργατικών 
επιχειρηματικών μοντέλων, την εστίαση 
στην ανάπτυξη δικτύων και την 
ανταλλαγή γνώσεων και πόρων στο 
πλαίσιο κοινοτήτων αποτελούμενων από 
διάφορους οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα καινοτομίας που θα μπορούσε να αποτελέσει 
καταλυτικό παράγοντα για την οικονομία.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζει τις εν λόγω αποτυχίες της 
αγοράς με αναλογικό τρόπο, με ιδιαίτερη 
προσοχή σε μέτρα που ωφελούν 
απευθείας τις ΜΜΕ και τα δίκτυα 
επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να 
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ΜΜΕ και τα δίκτυα επιχειρήσεων σε όλες τις 
δραστηριότητές του.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να 
κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε 
πηγές χρηματοδότησης οι ΜΜΕ, καθώς
δυσκολεύονται να αποδείξουν την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και 
διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις. Οι 
πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης 
οφείλονται στην ανάγκη των ΜΜΕ να 
διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, 
αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, 
ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, 
διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και 
αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του 
εργατικού δυναμικού τους. Η 
περιορισμένη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη 
σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά 

(24) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να 
κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε 
πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις 
έχουν ανεπαρκή ενημέρωση,
δυσκολεύονται να αποδείξουν την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και 
διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις ή απλώς 
λόγω της ανεπάρκειας ενημέρωσης 
σχετικά με τους υφιστάμενους 
μηχανισμούς για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων τους σε ενωσιακό, 
εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Οι πρόσθετες 
προκλήσεις χρηματοδότησης οφείλονται
στο μικρότερο μέγεθος των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και στην ανάγκη των ΜΜΕ 
να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, 
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ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και 
την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών 
να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής.

αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, 
ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, 
διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και 
αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του 
εργατικού δυναμικού τους. Η 
περιορισμένη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη 
σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά 
ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και 
την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών 
να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές 
οι ανεπάρκειες της αγοράς και να 
εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν 
να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο τους για 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
Ένωσης, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη 
στήριξη μέσω μηχανισμών δανειοδότησης 
και χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν
στο πλαίσιο του σκέλους του Ταμείου 
InvestEU για τις ΜΜΕ, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου52. Ο μηχανισμός εγγύησης 
δανείων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53

διαθέτει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία 
και αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά 
σε τουλάχιστον 500 000 ΜΜΕ· ένας 
διάδοχος μηχανισμός θα θεσπιστεί υπό το 
σκέλος ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU.

(25) Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές 
οι ανεπάρκειες της αγοράς και να 
εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν 
να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο τους για 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
Ένωσης, καθώς και να αποτελούν 
κινητήρια δύναμη για μια βιώσιμη 
οικονομία, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη 
στήριξη μέσω μηχανισμών δανειοδότησης 
και χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν 
στο πλαίσιο του σκέλους του Ταμείου 
InvestEU για τις ΜΜΕ, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου52. Ο μηχανισμός εγγύησης 
δανείων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53

διαθέτει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία 
και αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά 
σε τουλάχιστον 500 000 ΜΜΕ· ένας 
διάδοχος μηχανισμός θα θεσπιστεί υπό το 
σκέλος ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU. Θα 
πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή 
στην καλύτερη επικοινωνία και στις 
δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση 
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των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα του προγράμματος για τις 
ΜΜΕ. Προκειμένου να αυξηθεί η 
ενημέρωση για δράσεις της Ένωσης που 
στηρίζουν τις ΜΜΕ, οι δράσεις που 
χρηματοδοτούνται πλήρως ή εν μέρει από 
το παρόν πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαμεσολαβητών, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το ευρωπαϊκό έμβλημα 
(σημαία) σε συνδυασμό με μια πρόταση 
που αναγνωρίζει τη στήριξη που 
λαμβάνουν από το πρόγραμμα COSME.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 
(2014-2020) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ.33).

53 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 
(2014-2020) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ.33).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος 
προγράμματος θα υλοποιηθούν επίσης με 
τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων και 
εγγυήσεων του προϋπολογισμού υπό το 
σκέλος του ταμείου InvestEU για τις 
ΜΜΕ. Η χρηματοδοτική στήριξη θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 
αντιμετωπιστούν ανεπάρκειες της αγοράς 
ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης των 
επενδύσεων, με αναλογικό τρόπο, και οι 
δράσεις δεν θα πρέπει να 
αλληλεπικαλύπτουν ή να παρεμποδίζουν 
την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να 
προκαλούν στρεβλώσεις του 

(26) Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος 
προγράμματος θα υλοποιηθούν επίσης με 
τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων και 
εγγυήσεων του προϋπολογισμού υπό το 
σκέλος του ταμείου InvestEU για τις 
ΜΜΕ. Το σκέλος του ταμείου InvestEU 
για τις ΜΜΕ θα πρέπει να έχει ένα 
κεντρικό σημείο αναφοράς που θα 
παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα 
σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να 
αυξηθεί η πρόσβαση στα κονδύλια για 
ΜΜΕ και η ενημέρωση σχετικά με αυτά.
Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν 
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ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Οι 
δράσεις θα πρέπει να διαθέτουν σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

ανεπάρκειες της αγοράς ή οι καταστάσεις 
υποαξιοποίησης των επενδύσεων, με 
αναλογικό τρόπο, και οι δράσεις δεν θα 
πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν ή να 
παρεμποδίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση ή να προκαλούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά, και θα πρέπει να 
προσφέρουν σαφώς προσθετικότητα και 
να ενισχύουν τις συνέργειες με άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι δράσεις θα 
πρέπει να διαθέτουν σαφή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Οι δράσεις που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της 
συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της 
συνιστώσας των κρατών μελών δεν θα 
πρέπει να επικαλύπτουν ή να 
αντικαθιστούν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά 
αλλά, όσον αφορά τα υφιστάμενα 
δημόσια και ιδιωτικά τοπικά συστήματα 
εγγύησης, να διευκολύνουν την 
ενσωμάτωσή τους στα εν λόγω 
συστήματα,  με πρωταρχικό στόχο την 
ενίσχυση και την παροχή των 
πραγματικών οφελών στους τελικούς 
δικαιούχους (τις ΜΜΕ όπως 
προσδιορίζονται από τον ορισμό που 
παρέχεται στη σύσταση 2003/361/ΕΕ) με 
στόχο την επίτευξη πραγματικής 
προσθετικότητας των παρεμβάσεων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) Εκτός από την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, είναι καίριας σημασίας 
να υπάρχει πρόσβαση σε δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων 
διαχείρισης και γνώσεων, οι οποίες είναι 
κρίσιμοι παράγοντες προκειμένου οι 
ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στα 
υφιστάμενα κονδύλια, να καταστούν 
καινοτόμες, ανταγωνιστικές και να 
αναπτυχθούν. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή 
χρηματοπιστωτικών μέσων όπως 
προβλέπεται στο πλαίσιο του EUInvest θα 
πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη 
της κατάλληλης καθοδήγησης, 
προγράμματα πλαισίωσης και παροχή 
επιχειρηματικών υπηρεσιών με βάση τη 
γνώση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για 
τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει να 
βασίζονται στον μοναδικό πλούτο 
γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει 
αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των 
ΜΜΕ και τον βιομηχανικό τομέα, καθώς 
και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με 
ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή 
θα πρέπει να βασίζεται στην επιτυχή
εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe 
Network» ως σημείου ενιαίας 
εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά 
και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να 
συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος 

(27) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για 
τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, με την παροχή 
βοήθειας που κυμαίνεται από την 
προετοιμασία των έργων έως την 
εμπορική αξιοποίηση και την πρόσβαση 
στην αγορά, και την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας δικτύων επιχειρήσεων. Θα 
πρέπει να βασίζονται στον μοναδικό 
πλούτο γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης 
που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα 
των ΜΜΕ και τον οικονομικό και 
επιχειρηματικό τομέα, καθώς και στη 
μακρά εμπειρία συνεργασίας με 
ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή 
θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία του 
δικτύου «Enterprise Europe Network» ως 
σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης που έχει 
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άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως 
το πρόγραμμα Ορίζων 2020, 
χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς 
πόρους των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, 
το πρόγραμμα πλαισίωσης νέων 
επιχειρηματιών θα πρέπει να παραμείνει το 
εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή 
δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν 
επιχειρηματική εμπειρία φέρνοντάς τους 
σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από 
άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να 
ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους 
ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και 
να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, 
προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια 
σύζευξης επιχειρηματιών και 
λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες 
ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο.

την αποστολή να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να 
συμβάλει στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά 
και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να 
συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος 
άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως 
το πρόγραμμα Ορίζων 2020, 
χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς 
πόρους των προγραμμάτων αυτών. Θα 
πρέπει επίσης να στηρίζει την ενισχυμένη 
συμμετοχή οργανώσεων εκπροσώπησης 
των ΜΜΕ στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
σε τομείς της πολιτικής της ενιαίας 
αγοράς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι 
διαδικασίες τυποποίησης και τα 
καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το 
δίκτυο θα πρέπει επίσης να αυξήσει τον 
αριθμό των δράσεων, παρέχοντας πιο 
στοχευμένες συμβουλές στις ΜΜΕ για 
την κατάρτιση σχεδίων και 
υποστηρίζοντας τη δημιουργία δικτύων 
και την τεχνολογική και οργανωτική 
μετάβαση. Το δίκτυο θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσει τη συνεργασία και τη 
διασύνδεση με άλλους συμβουλευτικούς 
κόμβους που δημιουργούνται στο πλαίσιο 
του ψηφιακού προγράμματος και του 
προγράμματος InvestEU όσον αφορά την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι δράσεις 
του προγράμματος COSME στο πλαίσιο 
του δικτύου θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη, 
με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς 
δραστηριοτήτων και σε γεωγραφικά 
τμήματα της Ένωσης όπου τα δίκτυα και 
τα ενδιάμεσα ενδιαφερόμενα μέρη δεν 
επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Επίσης, το επιτυχημένο 
πρόγραμμα πλαισίωσης νέων 
επιχειρηματιών - Erasmus για νεαρούς 
επιχειρηματίες - θα πρέπει να παραμείνει 
το εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή 
δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν 
επιχειρηματική και διευθυντική πείρα
φέρνοντάς τους σε επαφή με έμπειρους 
επιχειρηματίες από άλλες χώρες, 
επιτρέποντας τους έτσι να ενισχύσουν τις 
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επιχειρηματικές τους ικανότητες. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτυχθεί και να 
διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, 
προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια 
σύζευξης επιχειρηματιών και 
λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες 
ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο. Προκειμένου να 
αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από την 
προώθηση πρωτοβουλιών 
επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και σε εκείνες που 
αποκόμισαν το μικρότερο όφελος από το 
υφιστάμενο πρόγραμμα, και στις περιοχές 
όπου η νοοτροπία επιχειρηματικότητας 
παραμένει σε στοιχειώδες επίπεδο, και 
αντιμετωπίζει περισσότερα εμπόδια. Θα 
πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη 
ικανοποιητικά ισόρροπης γεωγραφικής 
κατανομής των κονδυλίων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου και για την 
αύξηση της προσβασιμότητας των 
προγραμμάτων, ώστε να μειωθεί το 
κόστος που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και 
οι πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω της 
περίπλοκης διαδικασίας εφαρμογής και 
των απαιτήσεων συμμετοχής. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τη 
δημιουργία ενιαίου σημείου 
πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα 
κονδύλια της Ένωσης, το οποίο θα 
λειτουργεί ως μονοαπευθυντική θυρίδα. 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και 
ταχύτερη, ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη 
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αξιοποίηση των οφελών που προσφέρει 
το πρόγραμμα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα συμπλέγματα φορέων 
αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την 
αναβάθμιση των ΜΜΕ, καθώς 
εξασφαλίζουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Οι κοινές πρωτοβουλίες 
συμπλεγμάτων φορέων θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα για να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 
Χάρη στη σύνδεση ειδικευμένων 
οικοσυστημάτων, τα συμπλέγματα φορέων 
δημιουργούν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις εντάσσουν 
καλύτερα στις στρατηγικές αξιακές 
αλυσίδες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται 
για την ανάπτυξη στρατηγικών διεθνικών 
συμπράξεων και την εφαρμογή κοινών 
δραστηριοτήτων, με τη στήριξη της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη 
συνεργασία συμπλεγμάτων φορέων. Οι 
βιώσιμες συμπράξεις θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται με τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης, εάν εκπληρώνονται 
ορισμένοι στόχοι επιδόσεων και 
συμμετοχής. Η άμεση στήριξη προς τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω 
οργανώσεων για συμπλέγματα φορέων 
όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 
απορρόφηση προχωρημένων τεχνολογιών, 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και αποτελεσματικής 
αξιοποίησης των πόρων, δημιουργικότητα 
και σχεδιασμός, αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, 
επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας και 
διεθνοποίηση. Άλλοι παράγοντες 

(28) Τα συμπλέγματα φορέων 
αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την 
αναβάθμιση των ΜΜΕ, καθώς 
εξασφαλίζουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον, αυξάνουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών και ενισχύουν την οικονομική 
ανάπτυξη των περιφερειών μέσω της 
δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας. 
Οι κοινές πρωτοβουλίες συμπλεγμάτων 
φορέων θα πρέπει να συγκεντρώνουν μια 
κρίσιμη μάζα για να επιταχύνουν την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ. Χάρη στη σύνδεση 
ειδικευμένων οικοσυστημάτων, τα 
συμπλέγματα φορέων δημιουργούν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και 
τις εντάσσουν καλύτερα στις στρατηγικές 
αξιακές αλυσίδες σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Η στήριξη θα πρέπει 
να παρέχεται για την ανάπτυξη 
στρατηγικών διεθνικών συμπράξεων και 
την εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων, με 
τη στήριξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για τη συνεργασία συμπλεγμάτων φορέων. 
Οι βιώσιμες συμπράξεις θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται με τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης, εάν εκπληρώνονται 
ορισμένοι στόχοι επιδόσεων και 
συμμετοχής. Η άμεση στήριξη προς τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω 
οργανώσεων για συμπλέγματα φορέων 
όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: 
απορρόφηση προχωρημένων τεχνολογιών, 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις, 
δημιουργικότητα και σχεδιασμός, 
αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσέλκυση 
ταλαντούχων εργαζομένων, επιτάχυνση 
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ειδικευμένης στήριξης ΜΜΕ θα πρέπει να 
συμμετάσχουν, προκειμένου να 
διευκολυνθεί ο βιομηχανικός 
μετασχηματισμός και να εφαρμοστούν 
έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης. Κατά 
συνέπεια, το πρόγραμμα αναμένεται να 
συμβάλει στην ανάπτυξη και τη 
δημιουργία δεσμών με τα ενωσιακά 
(ψηφιακά) κέντρα καινοτομίας και τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus 
μπορούν επίσης να διερευνηθούν.

της επιχειρηματικότητας και διεθνοποίηση. 
Άλλοι παράγοντες ειδικευμένης στήριξης 
ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετάσχουν, 
προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
βιομηχανικός μετασχηματισμός και να 
εφαρμοστούν έξυπνες στρατηγικές 
εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία δεσμών με τα ενωσιακά 
(ψηφιακά) κέντρα καινοτομίας και τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus 
μπορούν επίσης να διερευνηθούν.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει 
στην ενίσχυση και βελτίωση της σχέσης 
που διατηρούν οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ με τα 
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και 
με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται 
με τη δημιουργία και τη διάδοση της 
γνώσης. Αυτή η σχέση προσφέρει τη 
δυνατότητα βελτίωσης των ικανοτήτων 
των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις 
στρατηγικές προκλήσεις που θέτει το νέο 
διεθνές περιβάλλον.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Οι ΜΜΕ, λόγω του μικρότερου 
μεγέθους τους, αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένα εμπόδια στην ανάπτυξή 



AD\1166549EL.docx 27/53 PE627.879v02-00

EL

τους, και έχουν σημαντικές δυσκολίες 
όσον αφορά την ανάπτυξη και την 
κλιμάκωση ορισμένων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους. Η Ένωση παρέχει 
στήριξη για την κλιμάκωση των 
δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην 
καινοτομία στον τομέα της έρευνας 
κυρίως μέσω του μέσου για τις ΜΜΕ και 
της πρόσφατης δοκιμαστικής εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020». Βάσει 
των μεθόδων εργασίας και των εμπειριών 
του μέσου για τις ΜΜΕ, το πρόγραμμα 
για την ενιαία αγορά  θα πρέπει να 
παρέχει επίσης στήριξη σε 
δραστηριότητες κλιμάκωσης από ΜΜΕ, 
συμπληρωματικά προς το νέο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας που δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοποριακή 
καινοτομία στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι 
δραστηριότητες κλιμάκωσης για ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
θα πρέπει να επικεντρώνονται, για 
παράδειγμα, στην παροχή βοήθειας προς 
τις ΜΜΕ ώστε να αυξήσουν το μέγεθός 
τους μέσω της εμπορικής αξιοποίησης, 
της διεθνοποίησης και ευκαιριών 
προσανατολισμένων στην αγορά.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η δημιουργικότητα και η 
καινοτομία έχουν κομβική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών 
αξιακών αλυσίδων της Ένωσης. 
Λειτουργούν ως καταλύτες για τον 
βιομηχανικό εκσυγχρονισμό και 
συμβάλλουν στην έξυπνη, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη. 
Ωστόσο, η απορρόφηση από τις ΜΜΕ 
παρουσιάζει καθυστέρηση. Το πρόγραμμα 

(29) Η δημιουργικότητα και η 
καινοτομία, ο τεχνολογικός και 
οργανωτικός μετασχηματισμός, η 
ενισχυμένη βιωσιμότητα όσον αφορά τις 
παραγωγικές διαδικασίες, ιδίως η 
αποδοτικότητα των πόρων και της 
ενέργειας, έχουν κομβική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών 
αξιακών αλυσίδων της Ένωσης. 
Λειτουργούν ως καταλύτες για τον 
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θα πρέπει, κατά συνέπεια, να στηρίξει τις 
στοχευμένες δράσεις, τα δίκτυα και τις 
συμπράξεις για την οδηγούμενη από τη 
δημιουργικότητα καινοτομία μέσω της 
βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας.

εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού και 
του βιομηχανικού τομέα και συμβάλλουν 
στην έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς, 
βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, η 
απορρόφηση από τις ΜΜΕ παρουσιάζει 
καθυστέρηση. Το πρόγραμμα θα πρέπει, 
κατά συνέπεια, να στηρίξει τις 
στοχευμένες δράσεις, τα δίκτυα και τις 
συμπράξεις για την οδηγούμενη από τη 
δημιουργικότητα καινοτομία μέσω της 
βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Αναγνωρίζεται ότι το μέσο για τις 
ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο για τους 
επιχειρηματίες μέσω των επιχορηγήσεων 
τόσο της φάσης 1 όσο και της φάσης 2 
στην προώθηση της νέας 
επιχειρηματικής τους ιδέας και στη 
δοκιμή και ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου. 
Ενώ η διαδικασία επιλογής είναι ήδη 
πολύ αυστηρή, υπάρχει μεγάλος αριθμός 
πολύ καλών έργων που δεν μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν λόγω περιορισμένων 
οικονομικών πόρων. Η υλοποίηση στο 
πλαίσιο του οργανισμού για τις ΜΜΕ 
EASME λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. 
Παρόλο που το πρόγραμμα αυτό 
επικεντρώνεται σε έργα υψηλής 
τεχνολογίας, το παρόν πρόγραμμα θα 
πρέπει να επεκτείνει τη μεθοδολογία σε 
κάθε τύπο επεκτεινόμενων ΜΜΕ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Οι δράσεις του προγράμματος 
COSME θα πρέπει επίσης να 
επικεντρώνονται σε τομείς που 
χαρακτηρίζονται από σημαντικό 
δυναμικό μεγέθυνσης και κοινωνικό 
δυναμικό και με υψηλό ποσοστό ΜΜΕ. Ο 
τουρισμός αποτελεί ιδιαίτερο τομέα της 
οικονομίας της Ένωσης που συμβάλλει
ουσιαστικά στο ΑΕΠ της και ασκείται 
κυρίως από ΜΜΕ. Η Ένωση θα πρέπει 
να συνεχίσει και να αυξήσει τις δράσεις 
που στηρίζουν τις ιδιαιτερότητες του εν 
λόγω τομέα.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τομέα του τουρισμού, δεδομένης της σημασίας 
του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. 
Έχουν ουσιαστική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ. Αποτελούν επίσης ένα 
ζωτικό εργαλείο για τη στήριξη της 
ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικών σε 
πληθώρα βασικών τομέων, όπως είναι η 
ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η 
τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, 
η βιώσιμη χρήση των πόρων, η 
καινοτομία, η ασφάλεια των προϊόντων, η 
προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια 
των εργαζομένων και οι εργασιακές 
συνθήκες και η γήρανση του πληθυσμού, 
συμβάλλοντας έτσι θετικά στο σύνολο της 
κοινωνίας.

(30) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. 
Έχουν ουσιαστική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ. Αποτελούν επίσης ένα 
ζωτικό εργαλείο για τη στήριξη των 
στόχων της νομοθεσίας και των πολιτικών 
της Ένωσης σε πληθώρα βασικών τομέων, 
όπως είναι η επίσπευση της ενεργειακής 
μετάβασης, η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, η περιβαλλοντική 
προστασία, η βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα και των υδάτων, η τεχνολογία 
πληροφοριών και επικοινωνίας, η βιώσιμη 
χρήση και η ανακύκλωση των πόρων, η
τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία, η 
ασφάλεια των προϊόντων, η προστασία των 
καταναλωτών, η ασφάλεια των 
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εργαζομένων και οι εργασιακές συνθήκες 
και η γήρανση του πληθυσμού, 
συμβάλλοντας έτσι θετικά στο σύνολο της 
κοινωνίας.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι αρχές της διαφάνειας και της 
ισότητας των ευκαιριών για τα δύο φύλα 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες 
τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις 
που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων 
των πολιτών θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη στις συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες και δράσεις.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προωθεί συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες αναφορικά με τη 
στήριξη των ΜΜΕ και της 
επιχειρηματικότητας δυνάμει του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου69. 
Επιπλέον, το σκέλος για τις ΜΜΕ του 
Ταμείου InvestEU που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου70 θα 
εξασφαλίσει δανειακά και ίδια κεφάλαια 
στήριξης για να αυξηθεί η πρόσβαση και η 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις 
ΜΜΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 

(65) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προωθεί συνέργειες, 
συμπληρωματικότητες και την 
προσθετικότητα αναφορικά με τη στήριξη 
των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας 
δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου69. Επιπλέον, το σκέλος για τις 
ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου70 θα εξασφαλίσει δανειακά 
και ίδια κεφάλαια στήριξης για να αυξηθεί 
η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
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επιδιώκει συνέργειες με το διαστημικό 
πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου71 όσον 
αφορά την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να 
επωφεληθούν από τις επαναστατικές 
καινοτομίες και άλλες λύσεις που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω 
προγραμμάτων.

μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει επίσης να επιδιώκει συνέργειες με 
το διαστημικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου71 όσον αφορά την ενθάρρυνση 
των ΜΜΕ να επωφεληθούν από τις 
επαναστατικές καινοτομίες και άλλες 
λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
των εν λόγω προγραμμάτων.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Αιτιολόγηση

Προσθήκη αναφοράς στην προσθετικότητα και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προωθεί συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες σε σχέση με το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου73, σκοπός του οποίου είναι να 
προωθήσει την ψηφιοποίηση της 
οικονομίας της Ένωσης και του δημόσιου 
τομέα.

(67) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προωθεί συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες σε σχέση με το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου73, σκοπός του οποίου είναι να 
προωθήσει την ψηφιοποίηση της 
οικονομίας της Ένωσης και του δημόσιου 
τομέα και την ενισχυμένη 
κυβερνοασφάλεια.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και το πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της 
παραγωγής και της διάδοσης των 
ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά 
την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας και των δικτύων
επιχειρήσεων, καθώς και το πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της 
παραγωγής και της διάδοσης των 
ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά 
την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»).

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «επιχείρηση κοινωνικής 
οικονομίας»: επιχείρηση, της οποίας 
πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη 
κοινωνικού αντικτύπου και όχι η 
δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή 
τους μετόχους της και η οποία 
δραστηριοποιείται στην αγορά 
παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες, και 
υπόκειται σε ανοικτή και υπεύθυνη 
διαχείριση, με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
συμφεροντούχων·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) «τοπική δημόσια επιχείρηση»: 
μικρή τοπική επιχείρηση παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών που πληροί τα 
κριτήρια χαρακτηρισμού της ως ΜΜΕ 
και επιτελεί σημαντικά καθήκοντα για τις 
τοπικές κοινότητες·

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας με ειδικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πρόγραμμα COSME.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) «δίκτυα επιχειρήσεων»: η 
συνεργασία επιχειρηματιών για την 
υλοποίηση κοινού έργου και στο πλαίσιο 
της οποίας δύο ή περισσότερες ΜΜΕ 
ασκούν από κοινού μία ή περισσότερες 
οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους 
στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Τα δίκτυα επιχειρήσεων είναι κρίσιμοι παράγοντες στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της 
προστασίας και της ενδυνάμωσης των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς με την ενίσχυσή της με τοπικές 
οικονομίες, αντιμετώπιση των 
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επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), με την επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην αγορά, τη θέσπιση προτύπων, καθώς 
και με την προαγωγή της υγείας του 
ανθρώπου, των φυτών και των ζώων και 
της καλής μεταχείρισης των ζώων· καθώς 
και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, καθώς και των 
αποκεντρωμένων οργανισμών της 
Ένωσης·

ανεπαρκειών της αγοράς και διευκόλυνση 
της επιβολής του νομικού πλαισίου της 
Ένωσης, προστασία και ενδυνάμωση των 
πολιτών, των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
εργατικού δυναμικού τους, ιδίως των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών 
στόχων και βιώσιμης βιομηχανικής 
ανάπτυξης καθώς και δημιουργία των 
συνθηκών για σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση, διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην αγορά, θέσπιση προτύπων, καθώς και 
την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, 
των φυτών και των ζώων και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων· καθώς και 
ενίσχυση της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς 
και των αποκεντρωμένων οργανισμών της 
Ένωσης·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, 
διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση 
των εμποδίων, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους 
τομείς του εταιρικού δικαίου και του 
δικαίου των συμβάσεων και του 
εξωσυμβατικού δικαίου, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

α) να καταστήσει την εσωτερική 
αγορά πιο αποτελεσματική, προωθώντας 
την τοπική οικονομική ανάπτυξη, 
διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση 
των εμποδίων, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, την κοινωνική οικονομία και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις 
δημόσιες συμβάσεις, την εποπτεία της 
αγοράς, καθώς και στους τομείς του 
εταιρικού δικαίου και του δικαίου των 
συμβάσεων και του εξωσυμβατικού 
δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 
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ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης· χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει 
προσθετικότητα μέσω μέτρων που 
εξασφαλίζουν διάφορες μορφές 
υποστήριξης σε ΜΜΕ, πρόσβαση σε 
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, την 
ανταγωνιστικότητα των κλάδων, τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας·

β) να ενισχύσει τόσο την 
ανταγωνιστικότητα όσο και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με ειδική 
έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει 
προσθετικότητα μέσω της παροχής 
μέτρων (στόχοι του COSME), δίνοντας 
ιδιαίτερη σημασία τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους, μέσω

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση i (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) να παράσχει διάφορες μορφές 
στήριξης στις ΜΜΕ, ενισχύοντας την 
ανάπτυξη, την προώθηση και τη 
δημιουργία ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων 
δικτύων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη 
διευθυντικών δεξιοτήτων και 
προωθώντας μέτρα κλιμάκωσης που θα 
τους επιτρέψουν να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση στις αγορές και στις 
διαδικασίες διεθνοποίησης, καθώς και 
στην εμπορική προώθηση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών τους·
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση ii (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) να καλλιεργήσει ένα ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον και πλαίσιο 
για τις ΜΜΕ, με τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου, της ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των τομέων, τη 
διασφάλιση του εκσυγχρονισμού της 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του 
ψηφιακού μετασχηματισμού τους, 
συμβάλλοντας σε μια ανθεκτική και 
αποδοτική ως προς την ενέργεια και τους 
πόρους οικονομία·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β – περίπτωση iii (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) να προωθήσει την επιχειρηματική 
νοοτροπία και να συμβάλει στην υψηλής 
ποιότητας κατάρτιση του προσωπικού 
των ΜΜΕ·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση iv (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) να προωθήσει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
που ξεπερνούν διαρθρωτικές αλλαγές 
μέσω στοχευμένων μέτρων, και άλλων 
καινοτόμων μορφών μέτρων όπως οι 
εξαγορές από τους εργαζόμενους που 
διευκολύνουν τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη συνέχεια των 
επιχειρήσεων, σε περιοχές που 
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πλήττονται από τις συγκεκριμένες 
αλλαγές.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 
4 088 580 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 5 
514 000 000 EUR σε τιμές 2018 (6 211 
000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 1 000 000 000 EUR για τον στόχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

α) 2 772 000 000 EUR σε τιμές 2018 
(3 122 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) 
για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως όσον 
αφορά δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για τη 
χρήση δικτύων τεχνολογίας των 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και τη χρήση και την ανάπτυξη 

3. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως όσον 
αφορά δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για τη 
χρήση δικτύων τεχνολογίας των 
πληροφοριών που επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και τη χρήση και την ανάπτυξη 
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εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών. εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών.
Το συνολικό κόστος διοικητικής και 
τεχνικής στήριξης θα περιοριστεί 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
μέγιστη διαθεσιμότητα του 
προγράμματος για τη χρηματοδότηση 
δράσεων που καλύπτονται από τους 
στόχους του προγράμματος και δεν 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το όριο 
του 5 % του συνολικού προϋπολογισμού 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την 
εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού ή, έμμεσα, σύμφωνα με το 
στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όταν 
είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί 
χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου 
κράτους μέλους.

6. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν 
προαιρετικού αιτήματος των κρατών 
μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η 
Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν 
λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 
62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή, έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 
άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται 
σύμφωνα με τον τίτλο VIII του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται 
σύμφωνα με τον τίτλο VIII του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα προγράμματα εργασίας που 
εγκρίνονται για καθέναν από τους 
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ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 προσδιορίζοντας 
το ποσό των επιχορηγήσεων που θα 
διατεθούν.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί πάγια πρακτική στη διαχείριση των προγραμμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των 
παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
των πολιτών και των καταναλωτών, της 
κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων 
αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης και 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης του 
κοινού, βέλτιστων πρακτικών, προώθησης 
ορθής πρακτικής, ανταλλαγής και 
διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης 
και διοργάνωσης επιμορφώσεων·

α) δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των 
παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
και ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
των ΜΜΕ, των πολιτών και των 
καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς 
ενημέρωσης και εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης του κοινού, βέλτιστων 
πρακτικών, προώθησης ορθής πρακτικής, 
ανταλλαγής και διάδοσης 
εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και
διοργάνωσης επιμορφώσεων·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, 
καταναλωτές, τελικούς χρήστες, την 
κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους 
επιχειρήσεων από την Ένωση για να 
συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο, τις 
πολιτικές και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, ιδίως με την υποστήριξη της 
λειτουργίας αντιπροσωπευτικών 

β) πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, 
καταναλωτές, τελικούς χρήστες, 
επιχειρήσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και εκπροσώπους εργαζομένων από την 
Ένωση για να συμβάλλουν στον πολιτικό 
διάλογο, τις πολιτικές και τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, ιδίως με την 
υποστήριξη της λειτουργίας 
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οργανώσεων σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο·

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παροχή διάφορων μορφών 
υποστήριξης σε ΜΜΕ·

διαγράφεται

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στις αγορές, η στήριξή τους για την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων και κοινωνικών 
προκλήσεων και της διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ηγετικής 
θέσης που κατέχει η Ένωση στις 
παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, 
συμπεριλαμβανομένου του δικτύου 
Enterprise Europe Network·

β) η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και 
των δικτύων επιχειρήσεων στις αγορές, 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών εκτός 
της Ένωσης, η στήριξή τους για την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων, 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών προκλήσεων και της 
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, η 
διευκόλυνση της στήριξής τους κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και η 
ενίσχυση της επιχειρηματικής και 
βιομηχανικής ηγετικής θέσης που κατέχει 
η Ένωση στις παγκόσμιες αξιακές 
αλυσίδες·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η αντιμετώπιση των φραγμών της 
αγοράς, του διοικητικού φόρτου και η 
δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού 

γ) η αντιμετώπιση των φραγμών της 
αγοράς, η μείωση του διοικητικού φόρτου, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των 
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περιβάλλοντος για την ενίσχυση των 
ΜΜΕ με σκοπό να επωφεληθούν από την 
εσωτερική αγορά·

εμποδίων για την ίδρυση επιχειρήσεων 
και την έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και η δημιουργία 
ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
για να επιτραπεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ να 
επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση· και με την παροχή 
κατάλληλων προγραμμάτων 
καθοδήγησης και επαγγελματικής 
πλαισίωσης καθώς και επιχειρηματικών 
υπηρεσιών βασισμένων στη γνώση·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διευκόλυνση της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, και η βιομηχανική 
μεταποίηση στους τομείς της μεταποίησης 
και των υπηρεσιών·

δ) η διευκόλυνση της ανάπτυξης και 
της μεγέθυνσης των βιώσιμων 
επιχειρήσεων, με την αύξηση των 
γνώσεων των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
και των ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας, της 
αναβάθμισης και της ανάπτυξηςτων
δεξιοτήτων και των προσόντων τους, και 
της διευκόλυνσης νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και αξιακών αλυσίδων που 
είναι αποδοτικές ως προς τους πόρους 
και οι οποίες καλλιεργούν τον βιώσιμο 
βιομηχανικό, τεχνολογικό και οργανωτικό 
μετασχηματισμό στους τομείς της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η στήριξη της ανταγωνιστικότητας ε) η ενίσχυση της 
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των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων 
της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ 
άλλων, της υιοθέτησης από τα ΜΜΕ της 
συνεργασίας καινοτομίας και αξιακών 
αλυσίδων μέσω της στρατηγικής σύνδεσης 
οικοσυστημάτων και συνεργατικών 
σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβουλίας κοινών συνεργατικών 
σχηματισμών·

ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 
ολόκληρων τομέων της οικονομίας και η 
υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της 
υιοθέτησης από τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της 
τεχνολογικής, οργανωτικής και 
κοινωνικής καινοτομίας, με την ενίσχυση 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη 
συνεργασία αξιακών αλυσίδων μέσω της 
στρατηγικής σύνδεσης οικοσυστημάτων 
και συνεργατικών σχηματισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
κοινών συνεργατικών σχηματισμών·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) η προώθηση ενός επιχειρηματικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, μεταξύ 
άλλων του προγράμματος καθοδήγησης 
για νέους επιχειρηματίες, και της 
υποστήριξης νεοσύστατων εταιρειών, της 
βιώσιμης επιχειρηματικότητας και των 
επεκτεινόμενων επιχειρήσεων.

στ) η προώθηση ενός επιχειρηματικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, με τη 
διεύρυνση του προγράμματος 
καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες, και 
της υποστήριξης νεοσύστατων εταιρειών, 
της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και των 
επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε νεοεμφανιζόμενους 
δυνητικούς επιχειρηματίες (δηλαδή
νέους, γυναίκες), καθώς και άλλες ειδικές 
ομάδες-στόχους, όπως ομάδες κοινωνικά 
μειονεκτούντων ή ευάλωτων ατόμων.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή δύναται να στηρίζει 
τις ακόλουθες ειδικές δράσεις προς 
υποστήριξη των στοιχείων (α) έως (στ) με 
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στόχο:

i) την επιτάχυνση, την υποστήριξη και 
την επέκταση των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών μέσω του δικτύου «Enterprise 
Europe Network» για την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης 
επιχειρήσεων, μέσω μιας 
μονοαπευθυντικής θυρίδας, προς τις 
ΜΜΕ της Ένωσης που επιδιώκουν να 
διερευνήσουν ευκαιρίες τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες 
χώρες, και με τη διασφάλιση ότι 
παρέχεται συγκρίσιμη ποιότητα 
υπηρεσιών από το δίκτυο αυτό σε όλα τα 
κράτη μέλη·

ii) τη στήριξη της δημιουργίας δικτύων 
επιχειρήσεων·

iii) τη στήριξη και την επέκταση των 
προγραμμάτων κινητικότητας για νέους 
επιχειρηματίες («Erasmus για νεαρούς 
επιχειρηματίες»), ώστε να βελτιωθεί η 
ικανότητά τους να αναπτύσσουν την 
επιχειρηματική τους τεχνογνωσία, τις 
δεξιότητες και τη στάση τους και να 
βελτιώνουν τις ικανότητές τους όσον 
αφορά την τεχνολογία και τη διοίκηση 
επιχειρήσεων·

iv) τη στήριξη της κλιμάκωσης των 
ΜΜΕ μέσω σημαντικών έργων 
επέκτασης επιχειρήσεων που βασίζονται 
σε αγορακεντρικές ευκαιρίες (μέσο για 
την κλιμάκωση των ΜΜΕ)·

v) τη στήριξη τομεακών δράσεων σε 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων και 
ΜΜΕ και έχουν υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕΠ της Ένωσης, όπως ο τομέας του 
τουρισμού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται 
μέσω του δικτύου «Enterprise Europe 
Network» που αναφέρονται στο σημείο 3α 
(νέο) μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων:

i) τη διευκόλυνση της διεθνοποίησης των 
ΜΜΕ και του εντοπισμού 
επιχειρηματικών εταίρων στην εσωτερική 
αγορά, τη διασυνοριακή συνεργασία 
επιχειρήσεων στον τομέα της Ε&Α, και 
τις συμπράξεις για τη μεταφορά 
τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας·

ii) την παροχή πληροφοριών, 
καθοδήγησης και προσωποποιημένων 
συμβουλών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ, 
τις ενωσιακές ευκαιρίες χρηματοδότησης 
καθώς και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης 
που έχουν αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών που 
αφορούν τη φορολογία, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας, τις υποχρεώσεις ως προς το 
περιβάλλον και την ενέργεια, την εργασία 
και την κοινωνική ασφάλιση·

iii) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε εμπειρογνωσία σχετικά με το 
περιβάλλον, το κλίμα, την ενεργειακή 
απόδοση και τις επιδόσεις·

iv) τη διεύρυνση του δικτύου με άλλα 
ενημερωτικά και συμβουλευτικά δίκτυα 
της Ένωσης και των κρατών μελών, 
συγκεκριμένα το EURES, τους κόμβους 
καινοτομίας της ΕΕ και τον 
συμβουλευτικό κόμβο InvestEu.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το 
δίκτυο για λογαριασμό άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης 
χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω 
προγράμματα.

Η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις 
δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου για τη 
βελτίωση των μερών ή στοιχείων του που 
δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα 
πρότυπα, με σκοπό την ομοιογενή 



AD\1166549EL.docx 45/53 PE627.879v02-00

EL

στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
και των ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τη θέσπιση δεικτών και ελάχιστων 
προτύπων με σκοπό τη μέτρηση του 
αντικτύπου του δικτύου σε σχέση με τους 
ειδικούς στόχους και την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων του 
COSME.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20 για να 
συμπληρώνει τις πρόσθετες μορφές 
στήριξης των ΜΜΕ που δεν 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
τηρούν τους στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, ιδίως τους στόχους 
του προγράμματος COSME που 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα δύνανται
να συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:

Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε
νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να 
συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:

Αιτιολόγηση

Το παρόν μέσο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή στήριξης κυρίως σε ευρωπαίους 
δικαιούχους. Μπορεί να επιτραπούν ορισμένες εξαιρέσεις προκειμένου οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες να ωφελήσουν ευρωπαϊκές ΜΜΕ και οργανώσεις 
καταναλωτών, αλλά αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια επιλογής και ανάθεσης Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο αναφέρεται μόνο στην αξιολόγηση.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μπορούν να λάβουν στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) XX 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και 
το άρθρο [8] ή του κανονισμού (ΕΕ) XX 
[χρηματοδότηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής], υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
δράσεις συνάδουν με τους στόχους του 
σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι 
κανόνες του Ταμείου που παρέχει 
υποστήριξη.

μπορούν να λάβουν στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) XX 
[κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και 
το άρθρο [8] ή του κανονισμού (ΕΕ) XX 
[χρηματοδότηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής], ή τον κανονισμό (ΕΕ) XX 
[θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή 
Ευρώπη»] ιδίως τον στόχο για τις 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, υπό τον 
όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με 
τους στόχους του σχετικού προγράμματος. 
Εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που 
παρέχει υποστήριξη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ο συντονισμός με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» προκειμένου να 
παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τη θέσπιση των 
προγραμμάτων εργασίας που καλύπτουν 
τις δράσεις COSME και εφαρμόζουν τον 
ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. 
Πέραν των στοιχείων της παραγράφου 1, 
το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει:

i) ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε 
κάθε δράση που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί·

ii) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής·

iii) αναφορές σε άλλες υλοποιούμενες 
δράσεις σε επίπεδο Ένωσης οι οποίες θα 
μπορούσαν να ενδιαφέρουν τις ΜΜΕ και 
το δίκτυο στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων ή δράσεων.

Το πρόγραμμα εργασίας και οι δράσεις 
δημοσιοποιούνται επίσης στον ιστότοπο 
κάθε σημείου επαφής του δικτύου, στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιοι 
ιστότοποι. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τις δράσεις που 
απευθύνονται σε ΜΜΕ.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή καταρτίζει έως το 
τέλος Ιανουαρίου 2021 ένα πλαίσιο για 
την εφαρμογή των δράσεων του COSME 
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το οποίο θα περιλαμβάνει το 
χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων 
εργασίας και τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, τα θέματά τους και τη 
χορηγούμενη χρηματοδότηση και άλλες 
λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για 
την παροχή διαφάνειας και 
προβλεψιμότητας για το σύνολο της 
διάρκειας του προγράμματος και για τη 
βελτίωση της ποιότητας των έργων.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 
εγκαίρως, αλλά τουλάχιστον ανά διετία,
ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
εκτέλεση του προγράμματος βάσει της 
παρακολούθησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 20, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος. 
Περιλαμβάνει επίσης συνολική 
αξιολόγηση των διαδικασιών, των 
στόχων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας για τις προτεραιότητες 
της τρέχουσας περιόδου 
χρηματοδότησης. Με βάση τα 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης αυτής 
αξιολόγησης, προτείνονται συστάσεις για 
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την επανεξέταση του προγράμματος.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης δρουν με διαφάνεια και 
μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της 
χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την 
προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση 
των δράσεων και των αποτελεσμάτων 
τους), παρέχοντας συνεκτική, 
αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού σε 
τοπικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβληθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος στις τοπικές κοινότητες 
προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση σχετικά με την συμβολή της ΕΕ στην ευημερία των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – στήλη 2 – γραμμή 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 - Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη 1 - Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη
από το πρόγραμμα και το δίκτυο

2 - Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη 
και οι οποίες έχουν συνάψει 
επιχειρηματικές συμπράξεις.

2 - Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη 
και οι οποίες έχουν συνάψει 
επιχειρηματικές συμπράξεις

2α - Αριθμός επιχειρηματιών που 
επωφελούνται από προγράμματα 
καθοδήγησης και κινητικότητας

2β - Μείωση χρόνου και κόστους ίδρυσης 



PE627.879v02-00 50/53 AD\1166549EL.docx

EL

μιας ΜΜΕ

2γ - Αριθμός δικτύων επιχειρήσεων που 
δημιουργήθηκαν σε σύγκριση με τη βάση 
αναφοράς

2δ - Αριθμός κρατών μελών που 
χρησιμοποιούν το τεστ ΜΜΕ

2ε - Σαφής αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών με μονοαπευθυντική 
θυρίδα για τη σύσταση νέων 
επιχειρήσεων

2στ - Αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ 
που πραγματοποιούν εξαγωγές και 
αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ που 
πραγματοποιούν εξαγωγές εκτός της 
Ένωσης σε σύγκριση με τη βάση 
αναφοράς

2ζ - Σαφής αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών που εφαρμόζουν λύσεις 
επιχειρηματικότητας με στόχο τους 
δυνητικούς, τους νεοεμφανιζόμενους, 
τους νέους επιχειρηματίες και τις 
γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και άλλες 
ειδικές ομάδες-στόχους σε σύγκριση με 
τη βάση αναφοράς

2η - Αύξηση του ποσοστού των πολιτών 
της Ένωσης που θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με τη 
βάση αναφοράς

2θ - Επιδόσεις των ΜΜΕ όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα που μετρώνται μεταξύ 
άλλων βάσει της αύξησης του ποσοστού 
ΜΜΕ της Ένωσης που αναπτύσσουν 
βιώσιμα οικολογικά προϊόντα1a  και 
οικολογικές υπηρεσίες καθώς και 
προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
γαλάζιας οικονομίας, και βάσει της 
βελτίωσής τους όσον αφορά την 
αποδοτικότητα των πόρων (που μπορεί 
να περιλαμβάνει την ενέργεια, τα υλικά ή 
το νερό, την ανακύκλωση, κ.λπ.) σε 
σύγκριση με τη βάση αναφοράς. 

*όλοι οι δείκτες πρέπει να συγκριθούν με 
την ισχύουσα κατάσταση το 2018.

__________________
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1α Οικολογικά προϊόντα και οικολογικές 
υπηρεσίες είναι όσα έχουν πρωταρχική 
λειτουργία τη μείωση του κινδύνου προς 
το περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση 
της ρύπανσης και της χρήσης πόρων. 
Περιλαμβάνονται επίσης τα προϊόντα με 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα (με οικολογικό σχεδιασμό, 
οικολογικό σήμα, εκ βιολογικής 
παραγωγής και με σημαντικό ποσοστό 
ανακυκλωμένου περιεχομένου). Πηγή: 
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 342, «ΜΜΕ, 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
οικολογικές αγορές».
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