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Pilar del Castillo Vera
Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και 
ανάπτυξης
(2006/2138(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου
2001 που αποφάσισε να ενσωματώσει στη στρατηγικής της Λισαβόνας μια 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
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Ανάπτυξης1, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και 
τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013 
(COM(2005)0299),

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια 
στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ» (COM(2006)0502),

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του 
προγράμματος BEST περί της μεταβίβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του 
Μαΐου 2002,

Or. el

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία i2010, και ειδικότερα το σχέδιο δράσης για τις 
ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 
(COM(2006)0173),

Or. en

  
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 25.



AM\631223EL.doc 3/18 PE 378.718v01-00

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Aα (νέα)

Aa. εκτιμώντας ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καλύψουν το κενό που υπάρχει μεταξύ της 
έρευνας και της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με την κοινωνική δημογραφική αλλαγή και τα βιώσιμα 
κοινωνικά πρότυπα, και να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να αναπτύξουν 
καινοτόμους διαδικασίες, υπηρεσίες και προϊόντα,

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Ζ

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. εκτιμώντας ότι οι ΜΜΕ πάσχουν τυπικά από χαμηλού επιπέδου επιχειρηματικές 
δεξιότητες, αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια και παρουσιάζουν αδυναμίες στη 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, στον λογιστικό τομέα, στη 
διαχείριση παραγωγής, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, καθώς και έλλειψη πόρων και 
ικανοτήτων να επιτύχουν κρίσιμη μάζα,
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Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. εκτιμώντας ότι η στήριξη των διαμεσολαβητικών οργανισμών που εκπροσωπούν
επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, δεδομένης της θεμελιώδους φύσης των δράσεών 
τους όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, υποστήριξης και παρακολούθησης για 
τις ΜΜΕ, ιδίως για τις μικρότερες μεταξύ αυτών,

Or. fr

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. εκτιμώντας ότι η ανεπαρκής κοινωνική ασφάλιση αποτελεί έναν από τους μείζονες 
παράγοντες που αποθαρρύνουν τους πολίτες της ΕΕ από να στραφούν στην 
αυτοαπασχόληση,

Or. en

Τροπολογία Dominique Vlasto

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΙΘ α (νέα)

ΙΘa. εκτιμώντας ότι τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρώπη στην πραγματικότητα 
αντικατοπτρίζουν μεγάλη ποικιλομορφία επιχειρηματικών καταστάσεων, οι οποίες
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη και την υλοποίηση κοινοτικών 
πολιτικών, στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, ιδίως όσον 
αφορά τις ιδιαιτερότητες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των βιοτεχνών που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 95% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ,

Or. fr
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Τροπολογία Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία 
τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής
ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης που θα βασίζεται στην αριστεία, θα καλλιεργεί την 
κοινωνική καινοτομία και θα ενθαρρύνει την οικολογική αποδοτικότητα·

Or. en

Τροπολογία Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο μόνος τρόπος ύπαρξης μιας αγοράς για τις ΜΜΕ και 
τη βιομηχανία της ΕΕ είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην ΕΕ μεταξύ της 
έρευνας και της προώθησης καινοτόμων διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 15
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η ανάπτυξη μπορεί να 
διασφαλισθεί μόνο μέσω αντίδρασης στις σημαντικές εξελίξεις στην κοινωνία, 
καθώς υπάρχουν: δημογραφικές αλλαγές και γήρανση του πληθυσμού, μετάβαση 
ενέργειας και περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει ότι, όλο και συχνότερα, η οργανωτική δύναμη δεν θα εντοπίζεται σε
κεντρικές ικανότητες, αλλά μάλλον σε κεντρικά (διαγραφή) άτομα, και κυρίως 
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διευθυντές εταιρειών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνεχή 
επιμόρφωση υπό τις κατάλληλες συνθήκες, για την ενίσχυση της ικανότητάς τους 
να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις μεταβολές στο περιβάλλον τους·

Or. fr

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία, αφενός, μεταξύ των περιφερειών που
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και προκλήσεις μέσω της ενθάρρυνσης της
δημιουργίας δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται στις περιφέρειες
αυτές και, αφετέρου, μεταξύ των διασυνοριακών περιφερειών, με σκοπό την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης και του συντονισμού πολιτικών που θα καλύπτουν τις
συγκεκριμένες ανάγκες τους·

Or. es

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για την αύξηση του 
ανταγωνισμού των ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά της ΕΕ μειώνοντας τα διοικητικά 
εμπόδια και τις κρατικές παρεμβάσεις, σεβόμενη παράλληλα τις αρχές της 
επικουρικότητας και της ελεύθερης αγοράς, με σκοπό την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης γύρω από κέντρα 
τεχνολογικής και καινοτόμου ανάπτυξης (οι αποκαλούμενοι «θύλακες») σε κάθε 
κράτος μέλος·
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Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. τονίζει την ανάγκη συνειδητοποίησης της συγκεκριμένης κατάστασης και
ενθάρρυνσης της δημιουργίας βιομηχανικών ομίλων και ζωνών, μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους και
παρέχοντάς τους επαρκή υποστήριξη·

Or. es

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

5. ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια ευρύτερη –σε σχέση με την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά– ζώνη 
ελεύθερων συναλλαγών· επιμένει εν προκειμένω ότι η συμφωνία περί δημοσίων
συμβάσεων που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του
ΠΟΕ πρέπει να βρει μια νέα ισορροπία· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής, ως
προς τα ανωτέρω, στο γεγονός ότι οι αμερικανοί, καναδοί, κορεάτες και ιάπωνες
εταίροι μας διαθέτουν εθνικές διατάξεις που εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της
συμφωνίας τις δημόσιες συμβάσεις που διατηρούν για τις ΜΜΕ της χώρας τους, 
ενώ αυτές οι τέσσερις χώρες είναι, μεταξύ άλλων, σε θέση να υποβάλουν προσφορά 
για δημόσιες συμβάσεις στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν τα διοικητικά κατώφλια για τη 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ, της βιομηχανίας, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων·

Or. en
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Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 23
Παράγραφος 8

8. αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενεργειακή 
πολιτική που θα εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού σε συνδυασμό με το 
ανώτατο επίπεδο ασφάλειας, χωρίς κινδύνους για την υγεία και με τη λιγότερη 
δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Τροπολογία 24
Παράγραφος 9

9. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να τονώσουν εκ νέου τη γνώση, 
την έρευνα και την καινοτομία· η έρευνα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επιτυχή καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη· είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια
ευρωπαϊκή κοινωνία βασισμένη στη γνώση, αξιοποιώντας τη δια βίου μάθηση και τις
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών προκειμένου να μειώσουν τις διαφορές σε
θέματα δεξιοτήτων και την ανεργία·

Or. it

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 25
Παράγραφος 9

9. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να τονώσουν εκ νέου τη γνώση και 
την καινοτομία δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή κοινωνία βασισμένη στη γνώση, 
αξιοποιώντας τη δια βίου μάθηση, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών προκειμένου να μειώσουν τις διαφορές σε θέματα 
δεξιοτήτων και την ανεργία, βελτιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την κινητικότητα 
των εργαζομένων εντός της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 26
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. στηρίζει την ευρύτερη δυνατή χρήση της «βασικής ικανότητας για τη διά βίου 
μάθηση» ώστε να πληροί τις ανάγκες των ευρωπαίων εκπαιδευομένων 
διασφαλίζοντας την ισότητα και την πρόσβαση, ιδίως για εκείνες τις ομάδες που 
χρειάζονται υποστήριξη όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, όπως τα 
άτομα με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων, άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα 
το σχολείο, μακροχρόνια ανέργους, μετανάστες και άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. θεωρεί ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και 
ότι για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του δυναμικού τους στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρότερων ερευνητικών 
φορέων, παρέχοντας χρηματοδότηση προς ΜΜΕ και ομίλους μικρών επιχειρήσεων 
και εργαστηρίων·

Or. en

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 28
Παράγραφος 10

10. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προτύπων καινοτομίας, τα οποία θα είναι
λιγότερο γραμμικά και περισσότερο δυναμικά και τα οποία θα προσδώσουν
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη την
ανάγκη υποστήριξης ενός ευρύτερου ορισμού της καινοτομίας κατά τη χάραξη και
την υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών· επισημαίνει ότι η καινοτομία περιλαμβάνει
τόσο την τεχνολογική καινοτομία, με ενίσχυση των δυνατοτήτων υψηλής, μέσης
και χαμηλής τεχνολογίας των επιχειρήσεων, όσο και τον εκσυγχρονισμό
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
και τον εκσυγχρονισμό τους για κοινωνικούς σκοπούς και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο βασικός ρόλος που 
διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις αυτές όσον αφορά την προσαρμογή και διάδοση 
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των υφιστάμενων τεχνολογιών·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 29
Παράγραφος 10

10. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προτύπων καινοτομίας, όπου οι ΜΜΕ και η 
βιομηχανία θα προβαίνουν σε καινοτομίες μέσω συνεργασίας και με κυβερνητική 
υποστήριξη· αυτά θα είναι λιγότερο γραμμικά και περισσότερο δυναμικά και 
(διαγραφή) θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Τροπολογία 30
Παράγραφος 12

12. τονίζει την ανάγκη ενός φιλικού προς τον χρήστη κοινοτικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας και βελτίωσης της αμοιβαιότητας μεταξύ των συστημάτων διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας προκειμένου 
να προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 
ιδέες, και να προωθείται ειδικότερα η χρήση τους από τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 31
Παράγραφος 13

13. επαινεί τους στόχους της κοινοτικής στρατηγικής πρόσβασης στην αγορά και καλεί 
την ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της βάσης 
δεδομένων της στις ΜΜΕ και για τη διαρκή ενημέρωσή της· συνιστά στα κράτη μέλη
και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να δημιουργήσουν κοινές 
«μονοαπευθυντικές αρχές πληροφόρησης» και να ενθαρρύνουν τις διαδικτυακές 
λειτουργίες των κυβερνητικών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες)·

Or. en
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Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 32
Παράγραφος 14 α (νέα)

14 a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπου αυτό είναι δυνατό, να εφαρμόζουν 
την αρχή της προτεραιότητας των μικρών επιχειρήσεων που βασίζεται στον 
ευρωπαϊκό χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να επιτρέψουν συγκεκριμένα σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες να συνειδητοποιήσουν πλήρως τη 
δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξής τους, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε 
εξαγωγικές αγορές·

Or. fr

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 33
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να διευρύνει το υφιστάμενο δίκτυο 
ευρωπαϊκών κέντρων πληροφοριών (ΕΚΠ) ενσωματώνοντας διάφορες υπηρεσίες
υποστήριξης επιχειρήσεων που υπάρχουν στα εθνικά δίκτυα και είναι σε θέση να 
παρέχουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 34
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. επισημαίνει την ανάγκη υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, κυρίως 
της πρόσβασής της σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικά δίκτυα·

Or. en
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Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Τροπολογία 35
Παράγραφος 19

19. καλεί τα κράτη μέλη να τονώσουν εκ νέου τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις περιορίζοντας
τη γραφειοκρατία, βελτιώνοντας την ποιότητα της νομοθεσίας, μειώνοντας τον
διοικητικό φόρτο εργασίας, βελτιώνοντας τη συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία
διαβούλευσης και απλουστεύοντας τις διαδικασίες φορολογικής συμμόρφωσης προς
όφελός τους και απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες και τα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους και εργοδότες·

Or. es

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 36
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. θεωρεί ότι η οικολογική καινοτομία μπορεί επίσης να ενισχυθεί χρησιμοποιώντας 
την αγοραστική δύναμη των δημόσιων προϋπολογισμών, καθώς ο περιβαλλοντικός 
προσανατολισμός των δημόσιων συμβάσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στη 
δημιουργία κρίσιμης μάζας, ώστε οι φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις να 
είναι σε θέση να εισέλθουν στην αγορά σε ευρύτερη κλίμακα, κάτι που θα ωφελήσει 
τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που είναι πολύ ενεργές σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 37
Παράγραφος 20

20. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αύξηση του ανεπαρκούς αριθμού 
ενάρξεων επιχειρήσεων, θεσπίζοντας και παρέχοντας κατάλληλα κίνητρα· επισημαίνει 
τη σημασία της μεταβίβασης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας 
και του κεφαλαίου· επιδοκιμάζει τη νέα ανακοίνωση σχετικά με τη μεταβίβαση 
επιχειρήσεων με τίτλο: «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Εξασφάλιση 
της συνέχειας με μια νέα αρχή» που συνδέεται με τον στόχο της μείωσης των
εγγενών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, σημειώνει ότι οι 
επιτυχείς μεταβιβάσεις επιχειρήσεων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές, 
δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης, πράγμα που σημαίνει ότι 
μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα αποσυρθεί πάνω από ένα τρίτο των ευρωπαίων 
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επιχειρηματιών· και καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να προσδώσουν ισότιμη πολιτική 
προσοχή στις ενάρξεις επιχειρήσεων και στις μεταφορές εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Τροπολογία 38
Παράγραφος 20

20. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αύξηση του ανεπαρκούς αριθμού
ενάρξεων επιχειρήσεων, θεσπίζοντας και παρέχοντας κατάλληλα κίνητρα, και με την 
εισαγωγή ειδικών συμφωνιών στήριξης οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
όσον αφορά το μέγεθος και την απασχόληση· επισημαίνει τη σημασία της 
μεταβίβασης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και του
κεφαλαίου, και καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να προσδώσουν ισότιμη πολιτική
προσοχή στις ενάρξεις επιχειρήσεων και στις μεταφορές εταιρειών·

Or. es

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 39
Παράγραφος 20

20. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αύξηση του ανεπαρκούς αριθμού 
ενάρξεων επιχειρήσεων, θεσπίζοντας και παρέχοντας κατάλληλα κίνητρα· επισημαίνει 
τη σημασία της μεταβίβασης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας 
και του κεφαλαίου, και καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να προσδώσουν ισότιμη 
πολιτική προσοχή στις ενάρξεις επιχειρήσεων και στις μεταφορές εταιρειών, 
ενσωματώνοντας συγκεκριμένα μέτρα στις εθνικές πολιτικές για την εφαρμογή της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα·

Or. el

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 40
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ομίλων ΜΜΕ γύρω από τεχνολογικά πάρκα, 
δημόσια εργαστήρια ή πανεπιστήμια που δημιουργούν δυναμικά περιβάλλοντα 
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στην Ευρώπη, ικανά να εκμεταλλευθούν την επιστημονική γνώση και να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που βασίζονται στη γνώση·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 41
Παράγραφος 21

21. προτείνει την εφαρμογή μέτρων όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση των 
επιτοκίων των δανείων που χορηγούνται για την έναρξη νέας επιχείρησης και μείωση 
του χρόνου και του κόστους σύστασης επιχείρησης· προτείνει την προώθηση 
αντίστοιχων μέτρων, όπως φορολογικών κινήτρων και ευέλικτων ρυθμίσεων 
εταιρικού δικαίου, που θα διευκολύνουν τη συνέχιση των επιχειρήσεων και ιδίως τη 
μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων προς τρίτους ή υπαλλήλους·

Or. el

Τροπολογία: Dominique Vlasto

Τροπολογία 42
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. επαναλαμβάνει τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την ενσωμάτωση των εκθέσεων 
παρακολούθησης στον ευρωπαϊκό χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο
του κύκλου διακυβέρνησης της Λισαβόνας και θεωρεί ότι δεν κατέστησε την
πολιτική υπέρ των μικρών επιχειρήσεων πιο αντιληπτή ή πιο συνεκτική· τονίζει ότι
τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα εκφράζουν με πολύ ανόμοιο τρόπο
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών την προτεραιότητα που η Επιτροπή επιθυμεί
να προσδώσει στις πολιτικές υπέρ των ΜΜΕ· καταγράφει τη σημασία των
διαμεσολαβητικών οργανισμών που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ ως προνομιούχων 
εταίρων κατά την παρακολούθηση της προόδου και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να τους συμπεριλάβουν σε ευρύτερο και πιο ολοκληρωμένο βαθμό κατά 
τη χάραξη πολιτικών υπέρ των ΜΜΕ, ειδικότερα για τη διαμόρφωση των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 43
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα για τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων 
των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων με πιθανούς πωλητές και αγοραστές, τη δημιουργία ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για τον συντονισμό της συγκέντρωσης πληροφοριών, την ανταλλαγή 
εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών στα κράτη μέλη και τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, ή ακόμα την οργάνωση σχετικών ευρωπαϊκών 
σεμιναρίων και φόρουμ·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 44
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με τη δημιουργία επιχειρηματικών «ομίλων» και τη 
βελτίωση των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων που θεωρούνται  
εξίσου πολύτιμες για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της σύστασης 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 45
Παράγραφος 23

23. καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν καινοτόμους πολιτικές αποφάσεις για την 
αντιμετώπιση τόσο της γήρανσης του πληθυσμού τους, όσο και της μείωσης του 
ποσοστού των γεννήσεων(διαγραφή)·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 46
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι το μη μισθολογικό κόστος 
αποτελεί ένα από τα μείζονα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μονοπρόσωπες 
επιχειρήσεις κατά την απασχόληση επιπλέον εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να σεβασθούν την αρχή της αναλογικότητας και της ευελιξίας
κατά την εξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ περί απασχόλησης, δεδομένων των 
υψηλών επιπέδων ανεργίας που παρουσιάζονται στην Ευρώπη, και επηρεάζουν 
ειδικότερα τους νέους·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 47
Παράγραφος 27 α (νέα)

27a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα ως το πλέον κατάλληλο πρότυπο παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής 
υποστήριξης προς τις ΜΜΕ, περιλαμβανομένης της δημιουργίας αμοιβαίων 
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και να παράγουν κατά συνέπεια επαρκές αποτέλεσμα 
μόχλευσης για μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 48
Παράγραφος 28

28. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις, 
καθώς πρόκειται για παράγοντα που παρεμποδίζει σημαντικά την ανάπτυξη·
υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη τα κατά καιρούς αρνητικά 
αποτελέσματα των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων που οδήγησαν για 
παράδειγμα ορισμένους αναθέτοντες δημόσιων συμβάσεων να ζητήσουν χρηματικά 
ποσά από πιθανούς προμηθευτές, προκειμένου να επεξεργαστούν τις προσφορές 
τους· σημειώνει ότι τέτοιου είδους πληρωμές μπορεί να αποβούν καταστροφικές
για μικρές επιχειρήσεις και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτό το
γεγονός κατά την εκπόνηση του εγγράφου καθοδήγησής της σχετικά με την 
εφαρμογή των αναθεωρημένων οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων εντός του 
έτους·
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Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία: 49
Παράγραφος 29

29. ζητεί τη χρήση φορολογικών κινήτρων που ενθαρρύνουν την αξιοποίηση επενδύσεων 
σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και τη χρήση πόρων που διατίθενται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τα διαρθρωτικά ταμεία και θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση εγχώριας επενδυτικής βάσης κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 50
Παράγραφος 31

31. καλεί όλα τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που αφορούν τις 
ΜΜΕ στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από 
τη μεγάλη συμμετοχή και τη διαβούλευση με επιχειρηματικούς οργανισμούς των
ΜΜΕ για την επαλήθευση της απόδοσής τους·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 51
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια της συγκεκριμένης διάστασης όπως 
αναγραφόταν στον κατάλογο του ευρωπαϊκού χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις και 
καλεί την Επιτροπή να προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να διεξαγάγουν 
διμερείς συναντήσεις (με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων εθνικού επιπέδου) με θέμα 
την πρόοδο των συγκεκριμένων μέτρων για τις ΜΜΕ κατά την προετοιμασία των 
ετήσιων εκθέσεων για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 52
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. κάνει λόγο για τη θέση της Επιτροπής, η οποία εκφράσθηκε στις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής, ότι σημαντικό μέρος των 308 
δισ. ευρώ του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής (2007-2013) πρέπει να 
διατεθεί για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της 
οικονομίας της γνώσης, καθώς αποτελεί τον πυρήνα της περιφερειακής ανάπτυξης.

Or. en


