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1. Εισαγωγη

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που ορίζονται ως οι επιχειρήσεις οι οποίες απ
ασχολούν λιγότερους από 250 μισθωτούς1, αποτελούν μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκή
ς οικονομίας: υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 23 εκατομμύρια ΜΜΕ, πο
υ παρέχουν περίπου 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αποτελούν το 99% του συ
νόλου των επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής βι
ομηχανίας, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, όπω
ς οι τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των κατασκευών ή των επίπλων, 
αντιπροσωπεύουν έως και το 80% της απασχόλησης. Οι ΜΜΕ είναι σημαντική πηγή
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και καινοτομίας και συμβάλλουν στην οικονομική και
κοινωνική συνοχή.

Η νέα σύμπραξη για την ανάπτυξη και την απασχόληση υπογραμμίζει ιδιαίτερα την
ανάγκη να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίε
ς των ΜΜΕ και να τους παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη. Πράγματι, οι ΜΜΕ εί
ναι απαραίτητες για την επίτευξη ισχυρότερης και βιώσιμης ανάπτυξης και για τη δη
μιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, για να αναζωογ
ονηθεί η οικονομία, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους πρόθυμους να
γίνουν επιχειρηματίες, εξ ου και η σημασία που έχει η προώθηση του επιχειρηματικ
ού πνεύματος.

Κατά συνέπεια, για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ΕΕ, αποκτά ολοένα
και μεγαλύτερη σημασία η εφαρμογή φιλικών για τις ΜΜΕ πολιτικών τόσο σε κοινο
τικό επίπεδο όσο και στα κράτη μέλη. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή λαμβάνει
μέτρα για να κρατήσει τις ΜΜΕ σε κορυφαία θέση της πολιτικής ημερήσιας διάταξη
ς και προτείνει ένα νέο ξεκίνημα για την πολιτική ΜΜΕ, που θα υλοποιηθεί σε στεν
ή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η παρούσα ανακοίνωση παρέχει ένα συνεκτικό πλα
ίσιο για τα διάφορα μέσα επιχειρηματικής πολιτικής και αποσκοπεί στην ουσιαστική
ενσωμάτωση της αρχής "προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις" σε όλες τις πολιτικ
ές της ΕΕ. Επισημαίνει τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημε
ρινά οι ΜΜΕ, προτείνει νέες ενέργειες για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να επι
βιώνουν στην αγορά, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και υπ
οδεικνύει νέους τρόπους για τη βελτίωση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων με τ
ις ΜΜΕ και τους φορείς που τις εκπροσωπούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει σα
φώς την εφαρμογή των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της Λισσαβώνα
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οσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής, COM (2005) 474. 

ς2 και του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας3.

2. Νεα ώθηση στην πολιτική για τισ ΜΜΕ

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει ορισμένους στόχους και ενέργειες που διευκρινίζ
ουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνα
ς μπορούν να γίνουν επωφελέστερα για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, παρέχει οδηγίες για τ
ην εφαρμογή των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της Λισσαβώνας με τρ
όπο που να εξυπηρετεί τις ΜΜΕ. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τις κατευθυντήριες γρα
μμές 14 και 15, που αφορούν τη βελτίωση της νομοθεσίας, την προώθηση της επιχει
ρηματικότητας και τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και πιο υποστηρικτικού
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ. Αυτές οι οδηγίες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμε
ς για την εφαρμογή των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που τα κράτη μέ
λη έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν. Πράγματι, η επιτυχία της νέας πολιτικής για τις
ΜΜΕ εξαρτάται πρωτίστως από τη δράση των κρατών μελών, διότι αυτά διατηρούν
την κύρια αρμοδιότητα για την πολιτική επιχειρήσεων, ενώ το κοινοτικό πολιτικό πλ
αίσιο πρέπει να παρέχει υποστήριξη και να συμπληρώνει τις προσπάθειές τους. 

Η παρούσα ανακοίνωση δημιουργεί ένα πολιτικό πλαίσιο για τις ενέργειες υπέρ τ
ων ΜΜΕ και ενοποιεί τους στόχους των υπαρχόντων μέσων της πολιτικής για τις ε
πιχειρήσεις, και ειδικότερα του ευρωπαϊκού Χάρτη των μικρών επιχειρήσεων και το
υ σχεδίου δράσης για την επιχειρηματικότητα, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέ
ργειες και να ενισχυθεί η διαφάνεια της προσέγγισης την οποία ακολουθεί η ευρωπα
ϊκή πολιτική για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, η ένταξη των εκθέσεων που υποβάλλονται β
άσει του Χάρτη στον κύκλο διακυβέρνησης της Λισσαβώνας θα αυξήσει τη διαφάνει
α και τη συνοχή μεταξύ των διάφορων ενεργειών που αναλαμβάνονται υπέρ των Μ
ΜΕ. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των μικροοικονομικ
ών μεταρρυθμίσεων που πρόκειται να αναληφθούν, δηλ. να γίνει η Ευρώπη πιο καιν
οτόμος και πιο ελκυστικός τόπος για να επενδύσει και να εργαστεί κανείς. Η πολιτικ
ή για τις ΜΜΕ έχει από τη φύση της οριζόντιο χαρακτήρα και απαιτεί την ενίσχυση
της διάστασης ΜΜΕ σε ευρύ φάσμα κοινοτικών πολιτικών. Για παράδειγμα, η διάστ
αση ΜΜΕ θα ληφθεί υπόψη στη συνέχεια που θα δοθεί στην ανακοίνωση “Προς μια
πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής”4.

Η νέα προσέγγιση βασίζεται σε μια σφαιρική αντίληψη για το ρόλο των ΜΜΕ στην
κοινωνία, αντίληψη που δίνει έμφαση στη σημασία τους ως σημαντικού παράγοντα
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον,
οι περισσότερες ΜΜΕ είναι προσηλωμένες στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευ
θύνης, η οποία τους επιτρέπει να βελτιώσουν την απόδοση και την ανταγωνιστικότη
τά τους, ασκώντας παράλληλα θετική επίδραση στην τοπική κοινωνία και στο περιβ
άλλον. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν επίσης ευθύνη έναντι των ΜΜΕ ως υπεργολά
βων, π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή μ
ε τις επιχειρήσεις, τόσο για να προωθεί τα προγράμματα της ΕΕ όσο και για να μετα



EL 6 EL

5 COM (2005) 299. 

φέρει τις απόψεις των ΜΜΕ στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. Τα κοινοτι
κά δίκτυα υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησ
ης, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής για τις
ΜΜΕ. 

Οι ΜΜΕ είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους: μερικές επιδιώκουν ταχεία ανάπτυξη
και αναζητούν μεγαλύτερες αγορές· άλλες δραστηριοποιούνται μόνο σε τοπικές ή πε
ριφερειακές αγορές. Καθώς αυτή η ποικιλομορφία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατ
ά τη χάραξη της σχετικής πολιτικής, η νέα προσέγγιση περιλαμβάνει πρωτοβουλίες κ
αι ενέργειες που αποσκοπούν στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού όλων των ειδώ
ν επιχειρήσεων, από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις εταιρείες ταχύτατης ανάπτ
υξης ως τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνικών επι
χειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικον
ομίας και των οικογενειακών ΜΜΕ. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στην οικονομία κατά τη διάρκεια των τελευταί
ων δύο δεκαετιών δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, που συχνά είναι ευέλι
κτες, ευπροσάρμοστες και δυναμικές επιχειρήσεις. Σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχε
ιρήσεις, οι ΜΜΕ είναι δυνατόν να έχουν πλεονεκτήματα σε εξειδικευμένα τμήματα
της αγοράς, σε γεωγραφικά περιορισμένες αγορές ή στην παραγωγή προϊόντων σε μι
κρότερες ποσότητες ή εξειδικευμένων προϊόντων. Ωστόσο, οι νομοθετικές και διοικ
ητικές επιβαρύνσεις πλήττουν τις ΜΜΕ δυσανάλογα σε σχέση με τις μεγάλες επιχει
ρήσεις. Η αυξημένη ανταγωνιστική πίεση, σε συνδυασμό με ανεπάρκειες της αγορά
ς, όπως η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την έρευνα, την καινοτομία, 
τα δίκτυα και τις αλυσίδες ανεφοδιασμού, μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανάπτυξή
τους. Συχνά οι ΜΜΕ είναι ευάλωτες στις ταχείες οικονομικές μεταβολές και στην α
νταγωνιστική πίεση. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες γνωρίζουν γενικά ανεπαρκώς τις δρ
αστηριότητες που αναλαμβάνονται για την παροχή συμβουλών και την υποστήριξή τ
ους, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η υποστήριξη στις ΜΜΕ θα παρασχεθεί μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων που
αφορούν τις επιχειρήσεις, δηλ. μέσω του πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσ
εις και την επιχειρηματικότητα και του προσεχούς προγράμματος-πλαισίου για την α
νταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Ωστόσο, καθώς η πολιτική για τις Μ
ΜΕ μετουσιώνεται συχνά σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και υλοποιούνται σ
ε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλες σημαντικέ
ς πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ταμεία που προορίζονται για την πολιτική συνοχή
ς. 

Τα διαρθρωτικά ταμεία διαδραματίζουν βασικό ρόλο για την προώθηση της επιχει
ρηματικότητας και των δεξιοτήτων και για την αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού
των ΜΜΕ, π.χ. με την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης των ΜΜΕ, την παρ
οχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας με
ταξύ των ΜΜΕ. Τα διαρθρωτικά ταμεία έδωσαν σχεδόν 21 δισεκατομμύρια ευρώ στ
ις ΜΜΕ την περίοδο 2000-2006, ενώ οι προσανατολισμοί που προτείνονται στις στρ
ατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή ενισχύουν αυτή τη δέσμευση5. Οι σ
τρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη υπογραμμίζουν το ρ
όλο που μπορεί να διαδραματίσει για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας η
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παροχή υποστήριξης για τη δημιουργία μικροεπιχειρήσεων6.

3. Συγκεκριμένα μέτρα που προκειται να ληφθουν

3.1. Προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων.

Η ΕΕ δεν αξιοποιεί πλήρως το επιχειρηματικό δυναμικό της και δεν «παράγει» α
ρκετές νέες επιχειρήσεις. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί παράγοντες, όπως η δυσανα
λογία μεταξύ κινδύνου και ανταμοιβής, η ανεπαρκής κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη
και η άγνοια του πραγματικού περιεχομένου της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι
οποίοι καθιστούν ελκυστικότερη την ιδιότητα του μισθωτού απ’ αυτήν του αυτοαπα
σχολουμένου. Η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της ώστε οι επιχειρηματίες να
χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης στην κοινωνία και θα επιδιώξει να προωθήσει την κ
αλύτερη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η επιχειρηματική στ
αδιοδρομία και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση επιχειρηματικής νοοτροπίας, συμπεριλ
αμβανομένης της προώθησης υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Ο όλο και πιο
σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα θα υπογραμμιστεί στ
ην ανακοίνωση την οποία θα υποβάλει προσεχώς η Επιτροπή για τον καίριο αυτό το
μέα. Συγχρόνως, τα διαρθρωτικά ταμεία θα συμβάλουν άμεσα στην προώθηση της ε
πιχειρηματικότητας, επενδύοντας σε δράσεις όπως η διεύρυνση του φάσματος και η
βελτίωση της ποιότητας των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχει
ρήσεις, καθώς και των επιμεριζόμενων επιχειρηματικών υπηρεσιών. Τέλος, πράγμα
όμως εξίσου σημαντικό, τα περισσότερα κράτη μέλη θα μπορούσαν επωφελώς να λ
άβουν μέτρα για τη μείωση του χρόνου και των δαπανών που χρειάζονται για τη σύ
σταση μιας νέας εταιρείας. 

Η Επιτροπή θα ενισχύσει την υποστήριξη που παρέχει στις δραστηριότητες που απο
σκοπούν στη μείωση των κινδύνων που είναι συνυφασμένοι με την επιχειρηματική
δραστηριότητα. Θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συ
νεπειών που έχει η επιχειρηματική αποτυχία και θα εξετάσει τη δυνατότητα βελτίωσ
ης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των διαδικασιών πτώχευσης. Παραδ
είγματος χάριν, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει ένα πιλοτικό σχέδιο για τη βελτίωση
της μεταφοράς γνώσεων και βασικών ικανοτήτων που έχουν θεμελιώδη σημασία για
την επιτυχή μεταβίβαση των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή προγραμματίζει επίσης την
έκδοση ειδικής ανακοίνωσης για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, για να υπογραμμίσε
ι τον καίριο ρόλο τους για τη διατήρηση εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. 

Για να μειωθούν οι ελλείψεις («χάσμα») δεξιοτήτων, όλοι οι εταίροι, και ιδίως οι ε
πιχειρήσεις, πρέπει να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και τον καθορισμό μαθημάτων
και μεθοδολογιών κατάρτισης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ανα
θεωρήσουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατ
άρτισης, ούτως ώστε οι πολιτικές αυτές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στ
ις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Οι σφαιρικές εθν
ικές στρατηγικές διά βίου μάθησης, που πρέπει να καταρτιστούν από τα κράτη μέλη
έως το 2006 στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», και
το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης θα διευκολύνου
ν την προσαρμογή των ατόμων που εργάζονται στις ΜΜΕ στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένη
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ς της “ανάληψης κινδύνων” σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέο
ν, η Επιτροπή χρηματοδοτεί τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των Ευρ
ωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων για τη μείωση της έλλειψης δεξιοτήτων μέσω της βελ
τίωσης της συναφούς με την επιχειρηματική δραστηριότητα εκπαίδευσης και διά βίο
υ μάθησης. 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές για την κάλυψη των τομέων στ
ους οποίους οι ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών δεν ικανοποιούνται ακόμη ε
παρκώς: πρόκειται κυρίως για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα επιχειρηματ
ικά δίκτυα. Όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματιών, όπως νέους, εργαζ
ομένους μεγαλύτερης ηλικίας ή εκείνους που ανήκουν σε μειονοτικές εθνικές ομάδε
ς, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τη δικτύωση μεταξύ των υπεύθυνων
για τη χάραξη πολιτικής, με στόχο τον προσδιορισμό και την προώθηση ορθών πρακ
τικών για την υποστήριξη των εν λόγω επιχειρηματιών.

3.2. Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές.

Οι ΜΜΕ δεν επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η εσωτερική αγο
ρά, κυρίως λόγω της έλλειψης πληροφοριών για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, παρά
τις μακροχρόνιες προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών να διευκολύνο
υν και να βελτιώσουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες στην ΕΕ. Ειδικότερα, οι Μ
ΜΕ δεν γνωρίζουν πάντοτε τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι αγορές των δημό
σιων συμβάσεων, έχουν περιορισμένους πόρους για να μπορούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία τυποποίησης ή να εκμεταλλευθούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδι
οκτησίας (ΔΔΙ) και δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με περίπλοκα και διαφορετικ
ά φορολογικά συστήματα. Οι ΜΜΕ πρέπει να ενθαρρύνονται να διεθνοποιήσουν τι
ς δραστηριότητές τους, διότι μια τέτοια εξέλιξη βελτιώνει συχνά την ανταγωνιστική
θέση και ενισχύει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή επιμένει στην ενίσχυση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της εσω
τερικής αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν σ’ αυτόν τον κοινό στόχο. 
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια νέα πρωτοβουλία που θα εξετάσει τον τρόπο με τ
ον οποίο οι δημόσιες πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ωφεληθούν περ
ισσότερο από την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασ
ίες της για τον καθορισμό μιας νομικής μορφής για τις επιχειρήσεις της ΕΕ η οποία (
νομική μορφή) θα προσφέρει στις ΜΜΕ ένα κίνητρο για την ανάπτυξη διασυνοριακ
ών συνεργασιών. 

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 1,5 τρισεκατομμύρια ε
υρώ ή το 16% του ΑΕγχΠ της ΕΕ7. Η εφαρμογή της νέας οδηγίας για τις δημόσιες σ
υμβάσεις, που αναμένεται να εκδοθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2006, θα εκσυγχρονίσει
και θα απλοποιήσει περαιτέρω τις διαδικασίες ανάθεσης, ιδίως με την ενθάρρυνση τ
ων "ηλεκτρονικών" δημόσιων συμβάσεων και την πρόβλεψη "οικολογικών" δημόσι
ων συμβάσεων. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ωφελήσει τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβα
νομένων των οικολογικά καινοτόμων ΜΜΕ, οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν απ
ό τις νέες οικολογικές πολιτικές αγορών. 

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να προωθήσει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην τυποπ
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οίηση και να βελτιώσει την πληροφόρηση των ΜΜΕ για τα πρότυπα. Υπάρχουν περ
ιθώρια για ευρύτερη, μακροπρόθεσμη δράση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα σ
υμφέροντα των ΜΜΕ λαμβάνονται πλήρως υπόψη στη διαδικασία τυποποίησης και
ότι οι ΜΜΕ λαμβάνουν τακτικά ενημερωμένες πληροφορίες για τα νέα πρότυπα σε
συνοπτική και κατανοητή μορφή. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να
δραστηριοποιηθούν και τα κράτη μέλη, διότι η ανάπτυξη των προτύπων προκύπτει α
πό συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τις εθνικές θέσεις. 

Για να μειώσει τις μεγάλες φορολογικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται συχνά η ίδ
ρυση υποκαταστήματος ή θυγατρικής σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή σκοπεύει ν
α προτείνει ανακοίνωση για την εφαρμογή πιλοτικού σχεδίου σχετικά με τη φορολο
γία βάσει των κανόνων του κράτους καταγωγής, ούτως ώστε να μπορούν οι ΜΜΕ ν
α υπολογίζουν τα φορολογητέα κέρδη των ξένων υποκαταστημάτων ή θυγατρικών τ
ους βάσει των κανόνων που ισχύουν στο κράτος καταγωγής τους. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει νέες πρωτοβουλίες για το δίκτυο των Ευρωπαϊκ
ών Κέντρων Πληροφόρησης (EIC), προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των
ΜΜΕ σε εκδηλώσεις συνεργασίας και σύναψης σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων (εξεύ
ρεση εταίρων), ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον, τα εμπόδια που δυσχερ
αίνουν τις εμπορικές συναλλαγές στις υπερπόντιες αγορές, όπως οι απαιτήσεις που π
ροβλέπονται για τις εισαγωγές και οι τελωνειακές διατυπώσεις, είναι δυνατόν να επι
βαρύνουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του δυναμικού διαλόγου με όλους το
υς σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της τόσο σε διμερές όσο και πολυμερές επίπεδ
ο, η Επιτροπή θα επιδιώξει την περαιτέρω μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζου
ν οι ευρωπαίοι εξαγωγείς και την εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης στις διεθνεί
ς αγορές. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιδιωχθεί πρωτίστως μέσω μιας φιλόδοξης στρ
ατηγικής στον Αναπτυξιακό Γύρο της Ντόχα. Άλλα μέτρα θα μπορούσαν να είναι η
παροχή πληροφοριών για τις αγορές και η ενθάρρυνση των ΜΜΕ να συνάπτουν συμ
φωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας με επιχειρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Η στρατηγική πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ θα ενισχυθεί όσον αφορά την καταγ
ραφή και την αξιολόγηση του αντικτύπου των καταγγελιών που υποβάλλονται από τ
ις επιχειρήσεις της ΕΕ και την εξασφάλιση της κατάλληλης αντιμετώπισης των προβ
λημάτων. Η Επιτροπή στοχεύει επίσης να αναπτύξει την πολιτική ΜΜΕ και να βελτι
ώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, ιδίως
στις υποψήφιες χώρες και στις χώρες-εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, 
μέσω προγραμμάτων πολιτικής συνεργασίας και παροχής βοήθειας. 

3.3. Εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

Σε κοινοτικό επίπεδο η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ενσωματώσει την αρχή "π
ροτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις" σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και να πρ
οωθήσει την κανονιστική και διοικητική απλούστευση. Όταν μελετώνται τα κατάλλη
λα μέτρα απλούστευσης, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η νομοθεσία δεν είναι δυσανά
λογη προς τους κύριους επιδιωκόμενους στόχους, λαμβανομένων υπόψη των κοινω
νικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών. 

Η βελτίωση της νομοθεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις, και ιδίω
ς για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι έχουν περιορισμένους πόρους και ανεπαρκή πείρα για
να συμμορφωθούν με τους συχνά περίπλοκους κανόνες και κανονισμούς. Τα υπάρχ
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οντα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΜΜΕ ενδέχεται επίσης να πλήττονται δυσανάλογα απ
ό τις διοικητικές επιβαρύνσεις. Για να βελτιώσει τους βασικούς όρους ανάπτυξης κα
ι απασχόλησης, η Επιτροπή θα απλουστεύσει τους κοινοτικούς κανόνες και την κοιν
οτική νομοθεσία, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη ανακοίνωση για την απλούστευ
ση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος8. Καθώς η απλούστευση είναι κοινή ευθύνη, τα
κράτη μέλη πρέπει να την εφαρμόσουν στην εθνική νομοθεσία τους, αλλά και να με
ταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ με τον απλούστερο δυνατό τ
ρόπο. 

Η Επιτροπή θα εξετάζει τη διάσταση ΜΜΕ, όταν αξιολογεί, σε αρχικό στάδιο, τον α
ντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ, και θα εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των ΜΜΕ λαμβ
άνονται κατάλληλα και συστηματικά υπόψη. Όταν καταρτίζει νέα νομοθετικά μέτρ
α, η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη τ
ων ΜΜΕ και δεν υπονομεύουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της καινοτομίας κα
ι θα εξετάζει συστηματικά όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης
απαλλαγών, όπου αυτό ενδείκνυται. Τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, 
πρέπει πάντοτε να εξετάζονται κατάλληλα μέτρα ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων πο
υ επιβάλλει η νομοθεσία στις ΜΜΕ, ενώ ενδέχεται να είναι χρήσιμη η θέσπιση συγκ
εκριμένων διατάξεων για τις ΜΜΕ. Μεταξύ των διατάξεων αυτών θα μπορούσαν να
είναι η πρόβλεψη μεγαλύτερων μεταβατικών περιόδων, μειωμένων τελών, απλουστε
υμένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, ακόμη και απαλλαγών, ή η παροχή βοήθει
ας, π.χ. μέσω γραφείων υποστήριξης (helpdesk). Παραδείγματος χάριν, η αναθεωρη
μένη φαρμακευτική νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει σημαντικές μειώσεις τελών, αναβο
λές πληρωμών και ειδική διοικητική βοήθεια για τις ΜΜΕ που αναπτύσσουν φάρμα
κα. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει επίσης την κατάλληλη διαβούλευση με τις ΜΜΕ και
τους φορείς που τις εκπροσωπούν. 

Η Επιτροπή δίνει επίσης αυξανόμενη προσοχή στα εμπόδια που σχετίζονται με τις δ
ιοικητικές επιβαρύνσεις οι οποίες εμποδίζουν τις ΜΜΕ να δημιουργούν θέσεις απ
ασχόλησης και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν επειγόντως τα πορίσματα μιας πρ
όσφατης έκθεσης για τις μονοπρόσωπες επιχειρήσεις και να εφαρμόσουν τις συστάσ
εις της σχετικά με τη διευκόλυνση των προσλήψεων στις μικρές επιχειρήσεις9.

Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται η χρήση εναλλακτικών μέσων πολιτικ
ής, όπως τα πρότυπα και οι εθελοντικές συμφωνίες, με σκοπό τη συμπλήρωση και τ
ην υποστήριξη της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας. Όταν προβλέπονται τα ε
ν λόγω μέσα, η εφαρμοζόμενη διαδικασία πρέπει να επιτρέπει στους εκπροσώπους τ
ων ΜΜΕ να συμμετέχουν πλήρως στην κατάρτισή τους. 

Η εργασία απλούστευσης των κανόνων που διέπουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα
κοινοτικά προγράμματα θα συνεχιστεί εντατικά με τη μείωση της πολυπλοκότητας
των διαδικασιών, τη βελτίωση της πληροφόρησης των ΜΜΕ για τα υπάρχοντα προγ
ράμματα και τη διασφάλιση του ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τ
ις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εξετάζει και άλλα μέτρα, όπ
ως τη θέσπιση διαδικασιών προαξιολόγησης, την ενθάρρυνση της συμμετοχής κοινο
πραξιών ΜΜΕ, την απλούστευση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για τις ΜΜ
Ε και τον καθορισμό στόχων για τη συμμετοχή ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ε
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πίσης την κατάλληλη συνέχεια των μέτρων που λαμβάνονται, αξιολογώντας τακτικά
τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα προγράμματα της ΕΕ. 

Τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα σε συγκεκριμένου
ς τομείς πολιτικής, για να μειώσουν τις επιβαρύνσεις που υφίστανται οι ΜΜΕ και να
λάβουν καλύτερα υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η Επιτροπή σκοπεύει να αναθε
ωρήσει και να απλουστεύσει τους διάφορους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
και να ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μιας πιο ευέλικτης π
ροσέγγισης για τις ενισχύσεις που προορίζονται για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, οι κανόνε
ς που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις για δραστηριότητες καινοτομίας θα αναθεωρ
ηθούν, για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στις ΜΜΕ, η οποία είναι πολύ σημαντικό σ
τοιχείο. 

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου10 που προβλέπε
ι, αφενός, τη θέσπιση ενιαίου κατώτατου ορίου 100.000 ευρώ (υπολογιζόμενου επί τ
ου ετήσιου κύκλου εργασιών) για την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. και, αφετέρου, τη δ
ημιουργία ενός συστήματος ενιαίας εξυπηρέτησης για θέματα Φ.Π.Α., με στόχο ν
α απλουστεύσει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α. και να ενθαρρύνει τ
ις ΜΜΕ να αυξήσουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η Επιτροπή πιέζει για την ταχεία έ
γκριση αυτής της οδηγίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη καλούνται να αναθεωρήσουν τα
συστήματα άμεσης φορολογίας τους, για να μειώσουν τις περιττές επιβαρύνσεις πο
υ υφίστανται οι ΜΜΕ. Τέλος, η Επιτροπή θα εντοπίσει τις ορθές πρακτικές που υπά
ρχουν στα κράτη μέλη όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμόμενω
ν (παρακρατουμένων) κερδών, που ενισχύουν τα ίδια κεφάλαια των ΜΜΕ. 

3.4. Βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού των ΜΜΕ.

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των επίμονων και σαφώς προσδιορισμέ
νων ανεπαρκειών της αγοράς που περιορίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρημ
ατοδότηση, την έρευνα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες της πληροφορίας κα
ι των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εμποδίζουν τη δυνατότητά τους να αναπτυχθούν. Μ
ολονότι οι δραστηριότητές της έχουν λειτουργήσει ευεργετικά, πρέπει να ενισχυθού
ν και να αναπτυχθούν περαιτέρω για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκε
ς όλων των ειδών επιχειρήσεων. 

Η χρηματοδότηση είναι κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία, την επέκταση και
την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Η Επιτροπή έχει προτείνει να αυξηθεί σημαντικά η υφιστά
μενη χρηματοοικονομική υποστήριξη των ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος-π
λαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Για την προώθηση τ
ης επέκτασης προβλέπεται ένα νέο μέσο χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων πο
υ αφορά ειδικά τις καινοτόμες και υψηλής ανάπτυξης ΜΜΕ. Ένα μέσο τιτλοποίησης
των χαρτοφυλακίων τραπεζικών δανείων θα ελευθερώσει περαιτέρω δανειοδοτικές δ
υνατότητες προκειμένου να αναπτυχθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από τοπικού
ς πόρους («χρηματοδότηση εκ του σύνεγγυς») για τις πιο παραδοσιακές επιχειρήσει
ς. Η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τον ευρωπαϊκό τρόπο χρηματ
οδότησης της ανάπτυξης, με στόχο να δημιουργήσει ισχυρότερες συνέργειες με τα
κράτη μέλη και τη χρηματοοικονομική κοινότητα, να εξαλείψει τα εμπόδια που εξακ
ολουθούν να υπάρχουν στην εσωτερική αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
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11 Βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής: Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας: περισ
σότερη έρευνα και καινοτομία – επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: μια κοινή προσέγ
γιση, COM (2005) 488 τελικό, της 12.10.2005.

να προσδιορίσει αποδοτικές και αποτελεσματικές συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, ικανές να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις ανεπάρκειες της
αγοράς. 

Η σταθερή και συνεχής καινοτομία έχει ουσιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη
των επιχειρήσεων11. Ωστόσο, παρά τη σημαντική συμβολή τους στην καινοτομία, οι
ΜΜΕ συναντούν συχνά δυσκολίες στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της καιν
οτομίας και της έρευνας και στην επωφελή χρήση των ΔΔΙ. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχ
ο να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας και έρευνας των ΜΜΕ και να αυξήσει τη
μεταφορά τεχνολογίας προς αυτές, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι όλα τα είδη Μ
ΜΕ μπορούν να ωφεληθούν από την τεχνολογική πρόοδο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπ
ή θα επιδιώξει να αυξήσει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
Europe INNOVA και να παράσχει συγκεκριμένη υποστήριξη στις ΜΜΕ στον τομέ
α των ΔΔΙ μέσω των κοινοτικών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Όσον αφο
ρά το πρόγραμμα παροχής βοήθειας για περιβαλλοντική συμμόρφωση, θα υποστ
ηρίξει την καινοτομία στις ΜΜΕ βελτιώνοντας την περιβαλλοντική απόδοσή τους. 

Η επένδυση στο αναπτυξιακό δυναμικό των ΜΜΕ αποτελεί επίσης ένα από τα βασι
κά στοιχεία της νέας πολιτικής για τη συνοχή. Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γρα
μμές σκιαγραφούν ορισμένες δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τ
ων ΜΜΕ, περιλαμβανόμενης της καλύτερης πρόσβασης των ΜΜΕ και των επίδοξω
ν επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, και στη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολο
γίας ή των επενδύσεων σε πόλους αριστείας που συνδέουν τις ΜΜΕ με ερευνητικά
και τεχνολογικά ιδρύματα.

Η Επιτροπή θεωρεί απολύτως αναγκαίο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την απλ
ούστευση των κανόνων και των διαδικασιών προώθησης της συμμετοχής των ΜΜ
Ε στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο και θα συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή την π
ρόοδο που επιτελείται στον τομέα αυτόν. Η Επιτροπή θα λάβει περαιτέρω μέτρα για
να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ τόσο στα συνεργατικά σ
χέδια των διαφόρων θεματικών τομέων όσο και στις συγκεκριμένες ενέργειες που α
πευθύνονται στις ΜΜΕ και στις οργανώσεις τους. 

Η προώθηση της αφομοίωσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιώ
ν (ΤΠΕ), της ηλεκτρονικής μάθησης και του ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελεί β
ασικό παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η Επιτροπή θ
α εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη δικτύωση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτική
ς στον τομέα αυτόν μέσω του δικτύου υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν
για τις ΜΜΕ. Θα ενθαρρύνει περαιτέρω την ανταλλαγή και τη διάδοση βέλτιστων π
ρακτικών, θα υποστηρίξει την κατάρτιση συμβούλων ΜΜΕ και θα προωθήσει τη συ
νεργασία μεταξύ των παρόχων ΤΠΕ και των ΜΜΕ. Επιπλέον, το ΠΑΚ θα υποστηρί
ξει την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ προς όφελος των ΜΜΕ. 

Τέλος, η Επιτροπή σκοπεύει να βελτιώσει τη γνώση και την ανάλυση της απόδοσης
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ για να είναι σε θέση να λάβει μέτρα προκειμένου να ενισχύ
σει την ανταγωνιστικότητά τους. Θα βελτιώσει την ικανότητα των υπαρχόντων μέσ
ων, όπως το Παρατηρητήριο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, να αναλύουν τα οικονομικά
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12 Βλ. το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της επικοινωνίας στην Ευρώπη, Ιούλιος 2005 
[SEC (2005) 985].

δεδομένα και τις αντιλήψεις των ΜΜΕ, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της α
πόδοσης και των χαρακτηριστικών τους χωρίς επιβολή νέων άμεσων διοικητικών επι
βαρύνσεων στις ΜΜΕ.

3.5. Ενίσχυση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων με τις ΜΜΕ και τους φορείς πο
υ τις εκπροσωπούν.

Οι ΜΜΕ δεν είναι καλά ενημερωμένες για την ΕΕ και τις δραστηριότητές της, ενώ μ
ερικές φορές διατυπώνουν αρνητικές κρίσεις για την επίδραση των δραστηριοτήτων
αυτών στις επιχειρήσεις. Συχνά δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις ευκαιρίες που τους
παρέχει η ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει επίσης να ενισχύσουν την ικανότητά το
υς να πληροφορούνται και να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανησυχίες των ΜΜΕ, ενώ
οφείλουν συγχρόνως να προωθήσουν, μαζί με τα κράτη μέλη, μια θετική εικόνα της
επιχειρηματικότητας. Η μείωση του χάσματος πληροφόρησης μεταξύ των ευρωπαϊ
κών οργάνων και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, είναι παράγοντας ουσιαστικής
σημασίας για την επανασύνδεση των πολιτών με το ευρωπαϊκό όραμα12. 

Η Επιτροπή θα προωθήσει τη διενέργεια συστηματικότερου και καλύτερα συγκροτη
μένου διαλόγου και διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο σκοπός θα
είναι να ληφθεί πληρέστερα υπόψη η ποικιλομορφία τους, καθώς στον τομέα αυτόν
εμπλέκονται από ευρωπαϊκές επιχειρηματικές οργανώσεις έως εθνικοί και τοπικοί φ
ορείς υποστήριξης, σύμβουλοι μικρών επιχειρήσεων και, σε ορισμένη έκταση, οι ίδι
ες οι ΜΜΕ. Η Επιτροπή, και ειδικότερα ο Εκπρόσωπός της για τις ΜΜΕ, έχουν δ
εσμευτεί να πραγματοποιούν ευρύτατες διαβουλεύσεις με τους σχετικούς φορείς, ού
τως ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση των ανησυχιών των εν λόγω φορέων στη
διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Η Επιτροπή, ενώ αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των επιχειρηματικών οργανώσεων
για τη διοχέτευση της ανατροφοδότησης (feedback) από τις ΜΜΕ στα ευρωπαϊκά όρ
γανα, προγραμματίζει τη δημιουργία ενός γρήγορου και εύχρηστου μηχανισμού δ
ιαβουλεύσεων ("SME panel"), μέσω του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληρο
φόρησης, ούτως ώστε να συγκεντρώνει τις απόψεις των ΜΜΕ για συγκεκριμένους τ
ομείς χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή επανεξετάζει αυτήν την περίοδο την
πρωτοβουλία για τη διαλογική χάραξη πολιτικής και θα προτείνει τρόπους βελτίωση
ς του μηχανισμού ανατροφοδότησης που προβλέπει η εν λόγω πρωτοβουλία, ούτως
ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των προβλημάτων που δημιουργεί στις ΜΜΕ η
νομοθεσία της ΕΕ. Τέλος, πράγμα όμως εξίσου σημαντικό, η Επιτροπή δημοσίευσε
πρόσφατα μια έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς σ
ε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπου διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις για τ
η βελτίωση των μηχανισμών των διαβουλεύσεων. 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της εικόνας των ΜΜΕ θα είναι βασικ
ή προτεραιότητα. Η Επιτροπή θα επικεντρώσει τη δράση της στην επικοινωνία με τι
ς διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο. Συγ
χρόνως, θα υλοποιήσει διάφορες στοχοθετημένες ενέργειες με τις οποίες θα επιδιώξ
ει να βελτιώσει την αντίληψη του ευρέος κοινού για τους επιχειρηματίες στην Ευρώ
πη μέσω της ανάδειξης επιτυχών επιχειρηματικών πρακτικών. Στα τέλη του 2005 θα
δρομολογηθεί ένας νέος διαγωνισμός, με την ονομασία "ευρωπαϊκά επιχειρηματικά
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βραβεία". Το σχέδιο αυτό θα εντοπίζει μέτρα που αποδεδειγμένα συνέβαλαν με επιτ
υχία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ σε περιφερειακό και το
πικό επίπεδο και θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σ’ αυτόν τον τ
ομέα. 

Τέλος, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους εν
διαφερόμενους φορείς. Θα ενισχύσει τη δικτύωση με τις εθνικές υπηρεσίες στα ζητ
ήματα που αφορούν τις ΜΜΕ, ενώ θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη συχνότητα οι τακ
τικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται με τις οργανώσεις των επιχειρήσεων για
να συζητηθούν τα σχετικά ζητήματα πολιτικής. Για να εξασφαλιστεί η ευρεία συμμε
τοχή όλων των ομάδων ενδιαφερόμενων φορέων, η Επιτροπή θα οργανώνει ένα ετή
σιο συνέδριο υψηλού επιπέδου, προκειμένου να εξετάζεται η πρόοδος που επιτελείτ
αι όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας ανακοίνωσης και να συζητείται η μελλο
ντική δράση. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προωθεί, όπου ενδείκνυται, τη συμμετοχή τω
ν ΜΜΕ σε ομάδες υψηλού επιπέδου, σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σε άλ
λα φόρουμ και θα οργανώσει συνέδριο για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις το 2006. 

4. Συμπέρασμα

Η παρούσα ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την εφαρμογή μιας πιο ρ
εαλιστικής, ολοκληρωμένης και σφαιρικής πολιτικής της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ. Επιση
μαίνει το βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στη σύμπραξη για την ανάπτυξ
η και την απασχόληση. Η ανακοίνωση προετοιμάζει το έδαφος για μια στρατηγική π
ροσέγγιση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, με βά
ση τη βελτίωση των μέσων της κοινοτικής πολιτικής, την ενίσχυση των συνεργειών
μεταξύ των τομέων πολιτικής και τη γνήσια συνεργασία μεταξύ των ενεργειών της Ε
Ε και των κρατών μελών. 

Σημαντικός στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις ΜΜ
Ε και τους επιχειρηματίες οι φορείς χάραξης πολιτικής και η κοινή γνώμη, τόσο στη
ν ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πράγματι, η πολιτική για τις ΜΜΕ, για να στεφθεί
από επιτυχία, πρέπει να ενσωματώσει τις πραγματικές προσδοκίες των εκατομμυρίω
ν ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε ευρύ φάσμα πολιτικών. Η ανακοίνωση επισημαίνει τ
ις τεράστιες αναξιοποίητες δυνατότητες των ΜΜΕ να δημιουργήσουν ανάπτυξη και
θέσεις απασχόλησης και προτείνει τρόπους για την απλούστευση των κανόνων και τ
ων κανονιστικών ρυθμίσεων, την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και την
υποστήριξη των προσπαθειών των ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στην καινοτομί
α, στη χρηματοδότηση, στην κατάρτιση και, τέλος, πράγμα όμως εξίσου σημαντικό, 
στις ευρωπαϊκές και στις διεθνείς αγορές. Τέλος, η βελτίωση της επικοινωνίας και τ
ων διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα
αυτής της νέας πολιτικής για τις ΜΜΕ. 

Η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση προϋποθέτει τ
ην πλήρη κινητοποίηση και δέσμευση όλων των σχετικών παραγόντων, δημόσιων κ
αι ιδιωτικών, σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή θα παρακ
ολουθεί προσεκτικά τις οικονομικές επιδόσεις των ΜΜΕ, θα αναγάγει σε στόχο προ
τεραιότητας την ενίσχυση του συντονισμού των πολιτικών που αφορούν τις ΜΜΕ τ
όσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και μεταξύ των κρατών μελών και θα χρησιμοποιήσει τα κοι
νοτικά μέσα και προγράμματα για την υλοποίηση ενεργειών που υποστηρίζουν την
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ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.




