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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ έχουν αποδειχθεί το βασικό μέσο για την επίτευξη ανάπτυξης και την 
εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση. Βρίσκονται 
στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα έχουν καθοριστική σημασία για την 
επίτευξη των στόχων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτό 
έχει εξαιρετική σημασία στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Οι ΜΜΕ μπορούν να 
ανοίξουν το δρόμο για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική και απασχολησιακή κρίση. 
Άλλωστε, κατά την περίοδο 2002-2010, το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ 
δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ, τόσο στο πολιτικό όσο και στο δημοσιονομικό πεδίο. Η ΕΕ φέρει σήμερα 
μεγάλη ευθύνη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς και της πολιτικής που έχουν 
υπονομεύσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, καθώς και για τον απεγκλωβισμό 
των δυνατοτήτων ανάπτυξής τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η μείωση της 
γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου, η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
και η πρόσβαση όλων των ΜΜΕ σε αγορές. Στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ για την 
περίοδο 2014-2020 η Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων (COSME) με στόχο να αντιμετωπιστούν μαχητικά τα εν λόγω προβλήματα με 
τη βελτίωση των βασικών συνθηκών που βιώνουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και με την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα COSME ανέρχεται σε 2,5 
δισεκατομμύρια ευρώ. Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι, 
ενόψει των πολύ σκληρών συνεχών διαπραγματεύσεων για το προσεχές ΠΔΠ, ακόμη και αν 
περιοριστούν οι πόροι, δεν δικαιολογούνται περικοπές για προγράμματα, όπως το COSME, 
που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Και 
συγκεκριμένα, ο συντάκτης πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα COSME μπορεί να είναι σε πραγματικές τιμές 
χαμηλότερο από το σημερινό ύψος των πιστώσεων για το πρόγραμμα ΠΑΚ. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διάθεση πόρων στον τομέα αυτό, 
ο συντάκτης υποστηρίζει έντονα την άποψη να χορηγηθούν επιπλέον στο πρόγραμμα αυτό τα 
ποσά πιθανών προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το 
δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί κατ’ αρχήν έμφαση στους νέους 
επιχειρηματίες. Ο συντάκτης προτείνει να ενσωματωθεί ως ξεχωριστή δράση στο COSME το 
πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες». Το πρόγραμμα αυτό, που προτάθηκε αρχικά 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προπαρασκευαστική δράση, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία 
κατά τα τελευταία χρόνια, και διευκολύνει νέους επιχειρηματίες να αντλήσουν διδάγματα και 
να βασιστούν στην πείρα και σε καλές πρακτικές άλλων κρατών μελών. Λόγω της σαφούς 
επιτυχίας του, το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πρέπει να καταλάβει ξεχωριστή θέση 
στο νέο πρόγραμμα αποβλέποντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πνεύματος 
επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων.  
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Όσον αφορά τις επανεισροές πόρων από χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται για το 
COSME, ο συντάκτης εγκρίνει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής να αποδοθούν στο 
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από 
ένα χρηματοδοτικό μέσο. Πιστεύει ότι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των εν λόγω μέσων 
παρέχει δυνατότητες για να διασφαλιστεί ένα βιωσιμότερο και αειφόρο μέλλον για τις ΜΜΕ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό 
του πολυετούς δημοσιονομικό πλαίσιο για 
τα έτη 2014-2020·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς»1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να 
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είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει 
αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· καλεί το 
Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν 
συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να 
εντοπίσει με σαφήνεια ποιες από τις 
πολιτικές προτεραιότητες ή ποια σχέδιά 
του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ 
ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους· 
επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του 
επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ 
τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το 
επίπεδο του 2013, δεν θα είναι δυνατή 
παρά μια περιορισμένη μόνο συνεισφορά 
στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι 
στόχοι και οι δεσμεύσεις επί των οποίων 
έχει συμφωνήσει η Ένωση και να 
εφαρμόζεται η αρχή της ενωσιακής 
αλληλεγγύης.
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. επαναβεβαιώνει τη θέση που 
διατύπωσε στο ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 ότι πρέπει να παρασχεθεί 
ενισχυμένη στήριξη στο προσεχές ΠΔΠ 
σε όλα τα προγράμματα και μέσα που 
στοχεύουν στην ενίσχυση των ΜΜΕ, και 
ιδίως για το παρόν πρόγραμμα και την 
Small Business Act·
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι δαπάνες της Ένωσης και των 
κρατών μελών για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
και τις ΜΜΕ θα πρέπει να συντονιστούν 
καλύτερα ούτως ώστε να εξασφαλιστούν 
η συμπληρωματικότητα, η μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και η προβολή 
καθώς και για να επιτευχθούν καλύτερες 
δημοσιονομικές συνέργειες· το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (πρόγραμμα COSME) δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερο σε πραγματικές 
τιμές από τις πιστώσεις που διατίθενται 
στο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(πρόγραμμα ΠΑΚ).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Εκτός από το σχετικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να 
διατεθούν για το πρόγραμμα τα ποσά των 
προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή σε 
επιχειρήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με το 
δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 
βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των 
νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και 
δυνητικών επιχειρηματιών και των 
γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε 
ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι 
μετανάστες και οι επιχειρηματίες που 
ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με 
αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να 
γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, 
καθώς και να προωθεί την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 
βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των 
νεαρών επιχειρηματιών, των
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, των 
νέων και δυνητικών επιχειρηματιών και 
των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και 
σε ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι 
μετανάστες και οι επιχειρηματίες που 
ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με 
αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να 
γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, 
καθώς και να προωθεί την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες. 
Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα 
για τους νέους επιχειρηματίες, ιδίως με 
τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus 
για νέους επιχειρηματίες».

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 

(12) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
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χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 
αποδείξουν την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 
ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία των 
προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για 
την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για 
επιχειρηματικά κεφάλαια και στην 
ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις 
της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα 
κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων 
για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη 
διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών 
πόρων.

χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 
αποδείξουν την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 
ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, καθώς και στην προθυμία 
νέων επιχειρηματιών να αναλάβουν 
βιώσιμες εταιρίες στο πλαίσιο 
μεταβίβασης επιχείρησης/διαδοχής. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που 
δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2007-
2013, ιδίως ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ (SMEG), διαθέτουν 
αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και 
συνέβαλαν θετικά σε τουλάχιστον 120.000 
ΜΜΕ, συνδράμοντας στη διατήρηση 
851.000 θέσεων απασχόλησης από την 
περίοδο που ξέσπασε η 
χρηματοπιστωτική κρίση το 2008. Η 
αυξημένη προστιθέμενη αξία των 
προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για 
την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για 
επιχειρηματικά κεφάλαια και στην 
ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις 
της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα 
κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων 
για τις ΜΜΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να αυξήσουν την προβολή των 
μηχανισμών αυτών και την 
προσβασιμότητα σ’ αυτούς στην 
επικράτειά τους. Οι φορείς στους οποίους 
έχει ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη 
διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών 
πόρων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Είναι ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος του προγράμματος με την 
κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη 
μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών 
χρηματοπιστωτικών πόρων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία και το δημοκρατικό έλεγχο 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων 
και μηχανισμών που σχετίζονται με τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως όσον 
αφορά τόσο την αναμενόμενη όσο και την 
υλοποιούμενη, συμβολή τους στην 
επίτευξη στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν 
η χρηστή οικονομική διαχείριση του 
προγράμματος και η όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και απλούστερη για 
τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, ενώ 
παράλληλα θα κατοχυρώνονται η 
ασφάλεια δικαίου και η προσβασιμότητα 
όλων των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η εφαρμογή του προγράμματος 
πρέπει να παρακολουθείται σε ετήσια 
βάση με τη βοήθεια βασικών δεικτών για 
την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
γραμμών βάσης, πρέπει να παρέχουν την 
ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι του προγράμματος.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, στις πολύ μικρές, τις 
μικρές, τις βιοτεχνικές και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο 
εξής «το πρόγραμμα»), για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) διαφορά μεταξύ του αριθμού των 
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νεοσυστηνόμενων ΜΜΕ και των ήδη 
υφιστάμενων,

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους·

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους, ιδίως νέους επιχειρηματίες·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ
διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Κατά την έννοια του σημείου [17] της 
Διοργανικής Συμφωνίας της .../… μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος καθ’ όλη τη 
διάρκειά του ανέρχεται σε ... του 
συνόλου των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ 
της περιόδου 2014-2020, εκ των οποίων
το 60% περίπου διατίθεται σε 
χρηματοδοτικά μέσα. Το ποσόν αυτό 
αποτελεί, για την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή, την κύρια αναφορά 
κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το ποσό που διατίθεται σε 
χρηματοδοτικά μέσα όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
είναι ενδεικτικό ποσό χωρίς να θίγονται 
οι αρμοδιότητες της αρχής που είναι 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό. Μπορεί 
να προσαρμόζεται προς τα άνω ή προς τα 
κάτω στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
αναλόγως των αποτελεσμάτων που 
επετεύχθησαν κατά την υλοποίηση των 
διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων τα 
οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
II.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται η δράση «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» με στόχο την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και 
νοοτροπιών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, 
ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες.

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, νοοτροπιών
και στάσεων, ιδίως στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς 
και στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[νέος δημοσιονομικός κανονισμός], τα 
έσοδα και οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται από ένα 
χρηματοδοτικό μέσο αποδίδονται στο 
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο. Όσον 
αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν 
ήδη θεσπιστεί στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται από πράξεις που 
ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο 
αποδίδονται στο χρηματοδοτικό μέσο κατά 
την περίοδο 2014-2020.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, 
στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός], τα έσοδα και οι πληρωμές 
που πραγματοποιούνται από ένα 
χρηματοδοτικό μέσο αποδίδονται στο 
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο. Όσον 
αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν 
ήδη θεσπιστεί στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται από πράξεις που 
ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο 
αποδίδονται στο χρηματοδοτικό μέσο κατά 
την περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – τμήμα «Διευκόλυνση εγγύησης δανείων (LGF)» – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 150 000 ευρώ και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω 
των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες 
ΜΜΕ.

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 250 000 ευρώ και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Στην περίπτωση της 
χρηματοδότησης για μεταβίβαση 
επιχείρησης, το ύψος του δανείου θα 
μπορούσε να ανέρχεται σε 1.000.000 
ευρώ. Η LGF είναι σχεδιασμένη κατά 
τρόπον ώστε να είναι δυνατή η υποβολή
ξεχωριστών εκθέσεων σχετικά με την 
ίδρυση και μεταβίβαση επιχειρήσεων και 
την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων 
και τον αριθμό και τα ποσά των δανείων 
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μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι 
καινοτόμες ΜΜΕ.
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