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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Επαναλαμβάνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο 
στην ευρωπαϊκή οικονομία και προάγουν την κοινωνική σταθερότητα και ότι 
εξασφαλίζουν υψηλούς ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων 
θέσεων απασχόλησης και καλύτερης ποιότητας και προπάντων χώρων κατάρτισης, αλλά 
και διότι διατηρούν τον ζωτικό δεσμό μεταξύ της παραγωγικής πραγματικότητας και της 
εδαφικής της διάστασης και τονίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης 
της ανεργίας και όλων των προβλημάτων που αυτή προκαλεί είναι η δημιουργία 
ελκυστικών τοπικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις.

2. Είναι, εν προκειμένω, της γνώμης ότι οι μετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που οδηγεί 
στην απώλεια θέσεων απασχόλησης δεν θα πρέπει να προωθείται με τη χρήση κοινοτικών 
κονδυλίων.

3. Με τη νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση υπογραμμίζεται 
ιδιαίτερα, η ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας και 
προωθώντας υφιστάμενους τύπους βιομηχανικών ζωνών και συγκροτημάτων, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα προβλήματα και τις προσδοκίες, καθώς και την εξασφάλιση 
της κατάλληλης στήριξής τους, αν και λιγότερο υπό τη μορφή επιδοτήσεων και 
περισσότερο μέσω της παροχής βοήθειας για να βελτιωθούν από μόνες τους.

4. Επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής δεδομένου ότι απασχολούν πάνω από 75 εκατομμύρια άτομα σε 
ολόκληρη την ΕΕ, συνεισφέροντας σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς σε ποσοστό έως 
και 80% της απασχόλησης ·πιστεύει, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να προσφέρεται στις ΜΜΕ 
ευρύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιτυχία της καινοτομίας, να παραχθεί οικονομική ανάπτυξη, να 
δημιουργηθούν εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης και να καταπολεμηθεί η ανεργία, 
ειδικότερα μεταξύ των νέων· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
αποτελεσματικών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών κατά τη δημιουργία ομίλων 
επιχειρήσεων· στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ ΜΜΕ και πανεπιστημίων καθώς και (ιδιωτικών) ερευνητικών ινστιτούτων και για 
περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις για τη μεταφορά τεχνολογίας και την 
επιμόρφωση·

5. Κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των επενδύσεων των ΜΜΕ σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
ώστε να καταστούν οι εργαζόμενοι περισσότερο ευπροσάρμοστοι και να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα· αναγνωρίζει την ανάγκη προγραμμάτων κατάρτισης και 
δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων για τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας κατάρτισης·

6. Τονίζει την αναγκαιότητα να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές 
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προς το περιβάλλον στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

7. Υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της ληφθείσης απόφασης, ήτοι την ενσωμάτωση της 
αρχής της προτεραιότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Think small first) σε όλες 
τις κοινοτικές πολιτικές και ζητεί το κριτήριο αυτό να τηρείται αυστηρά και 
αποδεδειγμένα·, ειδικότερα δεδομένου ότι το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ΜΜΕ· εκτιμά ότι, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου που διαδραματίζουν από 
την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και του ποσοστού της 
αγοράς που αντιπροσωπεύουν, είναι επιτακτική ανάγκη να λαμβάνουν ολοκληρωμένη 
στήριξη·

8. Αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία του θέματος της ενημέρωσης· επισημαίνει, πράγματι, 
ότι συχνά οι ΜΜΕ είναι ανεπαρκώς και κακώς ενημερωμένες (ή ενημερώνονται με 
υπερβολικά γενικό τρόπο) σχετικά με την Ένωση και τις δραστηριότητές της. Οι ΜΜΕ 
παραπονούνται δικαίως για την ελλιπή αυτή ενημέρωση, καθώς και για ορισμένες 
συνέπειες των πολιτικών της ΕΕ, για τις οποίες δεν ενημερώνονται άμεσα. Προς τον 
σκοπό αυτό, σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσει το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών 
Θυρίδων Πληροφοριών (EIC), το οποίο μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να προσφέρει 
υπηρεσίες στο ύψος των προσδοκιών και των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·, 
κυρίως διότι η μεγάλη πλειονότητα των ΜΜΕ το αγνοεί·

9. θεωρεί, συνεπώς, σημαντικό να αξιολογηθεί, ελεγχθεί και να βελτιωθεί το δίκτυο αυτό, 
τόσο από την άποψη της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας όσο και της δράσης του, 
ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευστοχία και ταχύτητα. Τα κέντρα αυτά 
πρέπει να μεταβληθούν σε ανεξάρτητες και αναγνωρίσιμες αποκλειστικές θυρίδες ("one 
stop trouble shooting shops") για τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εσωτερική 
αγορά. Οι EIC (Ευρωπαϊκές Θυρίδες Πληροφοριών) πρέπει να αναπτυχθούν ως 
πραγματικοί μεσολαβητές μεταξύ των ΜΜΕ και των κρατών μελών, προσεγγίζοντας το 
κάθε πρόβλημα με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας με τον πλέον πρακτικό και 
ενδεδειγμένο τρόπο· αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη των εν λόγω στόχων απαιτείται 
μεγαλύτερη χρηματοδότηση των EIC·

10. Καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δραστήρια την αναγνωρισιμότητα των EIC και 
υπογραμμίζει ότι όλες οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην 
ενημέρωση, τις υπηρεσίες και τις συμβουλές που προσφέρουν οι EIC, ανεξαρτήτως εάν 
είναι μέλη των οργανώσεων που εξυπηρετούν οι EIC· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι οι ομάδες των ΜΜΕ που συγκροτούνται από τις EIC, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ 
που δεν έχουν σχέση με την οργάνωση υποδοχής· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να 
θέτει η Επιτροπή φιλόδοξους στόχους για την προώθηση της χρήσης και της
αναγνωρισιμότητας των EIC μεταξύ των ΜΜΕ, γενικώς και όχι μόνον αυτών που είναι 
μέλη της οργάνωσης υποδοχής·

11. Θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να συγκεντρωθούν τα δίκτυα που 
λειτουργούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που προσανατολίζονται στις ανάγκες των 
ΜΜΕ (επί παραδείγματι, Ευρωπαϊκές Θυρίδες Πληροφοριών και Κέντρα Αναδιανομής 
της Καινοτομίας)· θεωρεί ότι τα εν λόγω ιδρύματα θα μπορούσαν, επί παραδείγματι, να 
ενσωματωθούν στην επαγγελματική ένωση των ΜΜΕ.
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12. Θεωρεί σημαντικό να αποδοθεί πιο εξέχων ρόλος όχι μόνο στην παροχή πληροφοριών 
αλλά και στη μεταβίβαση βέλτιστων πρακτικών, για τις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις·
προς αυτόν τον σκοπό, θεωρεί τη διδασκαλία της γνώσης που συνδέεται με τις 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που απαιτείται για τις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών, ως τομέα προτεραιότητας.

13. Κρίνει επιτακτική την ανάγκη, σε σχέση με τη χρηματοδότηση ή τους κινδύνους που 
συνδέονται με τις επιχειρήσεις, να λαμβάνουν οι ΜΜΕ ολοκληρωμένες και αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές μορφές επιμερισμού των κινδύνων·

14. Εκτιμά ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσανάλογα εμπόδια, γραφειοκρατικής και άλλης 
φύσεως, εντός της εσωτερικής αγοράς. καλεί την Επιτροπή να καταρρίψει τα εν λόγω 
εμπόδια, εκτιμώντας ότι έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συστηματικά και χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή την διαδικασία επί παραβάσει του 
άρθρου 226 της Συνθήκης κατά παντός κράτους μέλους που δεν ανταποκρίθηκε σε μία 
από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει της συνθήκης ΕΕ και συγκεκριμένα τις 
προβλέψεις για την εσωτερική αγορά, περιλαμβανομένων αυτών περί του Κοινού 
Δασμολογίου, της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και των κοινών φορολογικών 
κανόνων.

15. Διαπιστώνει την ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης και της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
διαδικασίες επί παραβάσει και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 
οποίο οι ΜΜΕ και οι μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι άμεσα φορείς τους έχουν 
πρόσβαση στις διαδικασίες επί παραβάσει και κάνουν χρήση αυτών· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις επί της έκβασης της εν λόγω αξιολόγησης στο 
Κοινοβούλιο·

16. Ζητεί βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των μικροεπιχειρήσεων σε προγράμματα 
πλαίσια και στα διαρθρωτικά ταμεία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζουν τα εν λόγω μέσα στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των 
δεξιοτήτων σε πολλές περιοχές· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να 
υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με, την συμμετοχή των ΜΜΕ στους 
κοινοτικούς πόρους  επισημαίνει ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για την συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να μεριμνήσουν για μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜΜΕ σε κοινοτικά προγράμματα, μέσω 
της απλούστευσης των διαδικασιών εφαρμογής και της συντόμευσης του χρόνου 
αναμονής· εκτιμά ότι μεταξύ των συγκεκριμένων στόχων που προτίθεται να προσδιορίσει 
η Επιτροπή, ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, μεταξύ άλλων, στην απασχόληση 
εργαζομένων με ειδικές ανάγκες, γυναικών και μακροχρόνια ανέργων. Προς τον σκοπό 
αυτό, προτείνει να προβλέπεται στα εν λόγω προγράμματα ειδική χρηματοδότηση για την 
κατάρτιση των ανωτέρω, λιγότερο προνομιούχων, κατηγοριών εργαζομένων.

17. Επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και της πρόσβασής 
τους σε κεφάλαια, τόσο στα διαρθρωτικά ταμεία και τις ροές κεφαλαίων προς όφελος 
τους, ειδικά αυτές που παρέχουν ευέλικτη μικροχρηματοδότηση για δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και για νέες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που 
ιδρύονται από γυναίκες, ή για οικογενειακές εταιρείες• θεωρεί επίσης απαραίτητη την 
ανάπτυξη αυτών των μορφών παροχής βοήθειας για την ορθή επιβολή της ολοένα και 
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αυστηρότερης περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας.

18. Εκτιμά ότι κατά τη χάραξη της πολιτικής για τις ΜΜΕ, η νέα προσέγγιση πρέπει να 
προβλέπει πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αποσκοπούν ιδιαίτερα στην ενίσχυση 
νεοσύστατων, οικογενειακών και γυναικείων επιχειρήσεων, ειδικότερα δε αν είναι 
εγκατεστημένες σε μειονεκτούσες, ορεινές, νησιωτικές ή αραιοκατοικημένες περιοχές της 
ΕΕ:

19. Υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω της γραφειοκρατίας·
χαιρετίζει, εν προκειμένω, τον στόχο της Επιτροπής να μειώσει τη γραφειοκρατία στην 
Ευρώπη κατά 25%, ωστόσο συνιστά άμεση εφαρμογή και ταχεία επιλογή μεθόδου 
αξιολόγησης του κόστους και των διοικητικών επιπτώσεων της κοινοτικής νομοθεσίας· 
υπογραμμίζει ότι το διοικητικό βάρος που βαρύνει τις ΜΜΕ πρέπει να είναι ανάλογο και 
αναγκαίο και ότι η όλη η νομοθεσία που εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να 
υπόκειται σε αξιολόγηση των επιπτώσεων, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας·

20. Υπενθυμίζει ότι το μη μισθολογικό κόστος αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μονοπρόσωπες επιχειρήσεις οι οποίες συχνά δεν δημιουργούν θέσεις 
απασχόλησης, διότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διοικητικές απαιτήσεις που 
συνεπάγονται· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 137 παράγραφος 2 στοιχείο β της Συνθήκης ΕΚ 
προβλέπει ότι στις οδηγίες που εγκρίνονται στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και 
της προστασίας των εργαζομένων «αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και 
νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων»· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξαιρέσουν τις εν 
λόγω εταιρείες σε μεγαλύτερο βαθμό από ορισμένες απαιτήσεις, όπως οι υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης και τεκμηρίωσης·

21. Γνωρίζει ότι η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ζήτημα των κρατών 
μελών και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση, προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουν τα κράτη μέλη την ανάγκη λήψης μέτρων απορρύθμισης 
προβάλλοντας παραδείγματα δοκιμασμένων και ελεγμένων διαδικασιών και αξιών 
σύγκρισης.

22. Θεωρεί ότι η αγορά δημόσιων συμβάσεων αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις ΜΜΕ και, 
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν το ενδεχόμενο να 
επιτρέπεται στο μέλλον στις ΜΜΕ, ειδικά σε όσες δραστηριοποιούνται στον γεωργικό 
τομέα, να υποβάλλουν κοινές προσφορές·

23. Εκτιμά ότι μία πολιτική για την υποστήριξη των ΜΜΕ ευνοεί την πραγματική συνοχή και 
ολοκλήρωση της Ένωσης, ιδίως λόγω των μικρών τους διαστάσεων και του ενίοτε 
οικογενειακού χαρακτήρα που έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος και για την απασχόληση και 
λιγότερο προνομιούχων εργαζομένων· τονίζει συνεπώς ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει 
να δίνει τη δέουσα προσοχή στις λειτουργίες των ΜΜΕ, για τη διασφάλιση των βιοτικών 
πόρων, την πρόληψη της απερήμωσης, την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και τη 
μείωση της φτώχιας· συνεπώς, στο μέλλον, εκτός της οικονομικής νομοθεσίας, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να συνδράμουν 
τις ΜΜΕ στον ρόλο που επιτελούν στον τομέα της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής· 
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συνιστά, ως μέρος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, να δοθεί ιδιαίτερη στήριξη για 
τη δημιουργία και τη διατήρηση μικροεπιχειρήσεων, προκειμένου να προωθηθεί η 
ενσωμάτωση ομάδων που υφίστανται διακρίσεις και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και 
ειδικών εθνοτικών ομάδων, καθώς και η επανένταξη όσων έχουν περιθωριοποιηθεί στην 
κοινωνία, με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχιας·

24. Εκτιμά την επιδίωξη του διαλόγου και τακτικών ανταλλαγών με τις ΜΜΕ και τις 
αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις και ζητεί η μέθοδος αυτή να εφαρμόζεται 
συστηματικά, οδηγώντας σε συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως μέσω των 
κατά τομέα ενώσεών τους, όχι μόνον στην εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων 
αλλά και στην ίδια την σχεδίασή τους, επισημαίνει ότι η διαδικασία διαβούλευσης στην 
παρούσα μορφή της είναι προβληματική για τις ΜΜΕ διότι το χρονικό όριο των οκτώ 
εβδομάδων δεν παρέχει στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ χρόνο να 
συγκεντρώσουν απόψεις και να τις υποβάλουν· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει 
επειγόντως αυτό το εμπόδιο.

25. Καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για ισχυρότερη συμμετοχή των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο· 
υπογραμμίζει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ στον κοινωνικό διάλογο, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο 
εθνικό επίπεδο, διάλογος ο οποίος διαμορφώνεται σήμερα από τις μεγάλες επιχειρήσεις 
και τους εργαζόμενους σε αυτές·  υπενθυμίζει ότι έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία να 
ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη τις ΜΜΕ να δημιουργήσουν ανεξάρτητα όργανα 
εκπροσώπησης·

26. Προς τον σκοπό της αύξησης της απασχόλησης και των χώρων κατάρτισης, υπογραμμίζει 
την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα καλύτερο δίκτυο για τη συνένωση επιχειρήσεων σε 
κοινές πλατφόρμες για την ανανέωση των διαδικασιών και των προϊόντων: το δίκτυο 
αυτό πρέπει να δημιουργηθεί με μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα των 
ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πιστώσεις και προγράμματα προώθησης.

27. Υποστηρίζει ότι όλα τα μέτρα υπέρ των ΜΜΕ θα πρέπει να ισχύουν στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, ειδικά όσον αφορά τις διάφορες μορφές συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και των παροχών που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτών, καθώς και την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.

28. Συνιστά στα κράτη μέλη να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο για να 
δημιουργήσουν ένα νομοθετικό περιβάλλον το οποίο θα εγγυάται ευελιξία απασχόλησης 
για τις ΜΜΕ υπό την επιφύλαξη των πτυχών κοινωνικής ασφάλισης·

29. Επισημαίνει την ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη 
να συμβάλουν στην επίτευξη του κοινού αυτού στόχου, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων.

30. Εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των περιοχών που 
αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις και, προς αυτόν τον σκοπό, να 
ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στις εν λόγω περιοχές να 
σχηματίσουν δίκτυα με σκοπό την επιδίωξη και τον συντονισμό των πολιτικών που 
απαιτούνται για την ικανοποίηση των ειδικών απαιτήσεών τους.
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31. Υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας είναι ζωτικής 
σημασίας ιδίως ενόψει της δημογραφικής αλλαγής, εξαιτίας της οποίας το ένα τρίτο των 
επιχειρηματιών της Ευρώπης θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη δεκαετία· καλεί την 
Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών 
στον εν λόγω τομέα, εξετάζοντας επί παραδείγματι προγράμματα επιχειρηματικότητας 
για μεγαλύτερα άτομα, πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν καλύτερα οι νέοι ώστε να 
συστήσουν επιχειρήσεις, καθώς και την προώθηση ιδίως γυναικών επιχειρηματιών, η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση μέτρων για τον καλύτερο συνδυασμό του 
εργασιακού και οικογενειακού βίου·
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