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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αιτιολόγηση της πρότασης 

Οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συµβάλλουν σηµαντικά στην 
ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ένωση. Προκειµένου η Ένωση να υλοποιήσει τις 
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική της. 

Παρότι η Ένωση έχει στη διάθεσή της κανονιστικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων έξυπνης 
νοµοθεσίας και της µείωσης της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, µερικές 
αδυναµίες της αγοράς µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µέσω δηµόσιας 
χρηµατοδότησης σε επίπεδο ΕΕ. 

Αυτό συµβαίνει ήδη. Το πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ) 
παρέχει χρηµατοδότηση για σχετικές δράσεις. Η Επιτροπή αναγνώρισε την αναγκαιότητα 
συνέχισης και ανάπτυξης της εν λόγω χρηµατοδοτικής στήριξης στην ανακοίνωση µε τίτλο 
«Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020»1. Η Επιτροπή προτείνει τώρα ένα «πρόγραµµα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and SMEs - COSME)» µε συνολικό προϋπολογισµό 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την 
περίοδο 2014-2020. 

Γενικό πλαίσιο 

Οι επιχειρήσεις της Ένωσης πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσµια κλίµακα. Ωστόσο, 
εµποδίζονται από αδυναµίες της αγοράς, οι οποίες υπονοµεύουν την ικανότητά τους να 
ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ στην ΕΕ 
εµφανίζουν χαµηλότερη παραγωγικότητα εργασίας και πόρων και αναπτύσσονται πιο αργά από τις 
επιχειρήσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, και είναι λιγότερο σε θέση να 
προσαρµοστούν µε επιτυχία στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του πλαισίου από ό,τι οι µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ επιδεινώθηκαν από την 
πρόσφατη οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση και από τις αυξήσεις των τιµών των πρώτων 
υλών και των πόρων. 

Μολονότι οι δράσεις για την αντιµετώπιση των αδυναµιών της αγοράς αποτελούν πρωτίστως 
αρµοδιότητα των κρατών µελών και των περιφερειών, σε ορισµένους τοµείς υπάρχει σαφής 
δυνατότητα προστιθέµενης αξίας της ΕΕ. Για παράδειγµα, η Ένωση µπορεί να βοηθήσει 
ενισχύοντας την ενιαία αγορά, στηρίζοντας τη συνοχή και τη συνεκτικότητα των εθνικών µέτρων, 
επιτυγχάνοντας καταλυτικά αποτελέσµατα από τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών ή επιτυγχάνοντας 
οικονοµίες κλίµακας. Εκτός από τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, 
ρόλος της ΕΕ είναι να βελτιώσει το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίσει ισχυρές, 
διαφοροποιηµένες ενωσιακές επιχειρήσεις, και ΜΜΕ ικανές να ανταγωνίζονται σε παγκόσµια 
κλίµακα, προσαρµοζόµενες ταυτόχρονα σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

                                                 
1 COM(2011) 500 τελικό. 
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Το παρόν πρόγραµµα προτείνεται ως µέσο για την αντιµετώπιση βασικών αδυναµιών της αγοράς, 
οι οποίες περιορίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, στην Ένωση. Όσον 
αφορά την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα, οι κύριες προκλήσεις που 
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν οι ενωσιακές επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

– δυσκολίες πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για ΜΜΕ οι οποίες αγωνίζονται να αποδείξουν 
την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
επιχειρηµατικά κεφάλαια· 

– αδύναµο επιχειρηµατικό πνεύµα – µόνον 45 % των ευρωπαίων πολιτών θα ήθελαν να 
είναι αυτοαπασχολούµενοι, σε σύγκριση µε 55% π.χ. στις ΗΠΑ· 

– επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο δεν ευνοεί τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την 
ανάπτυξη και χαρακτηρίζεται από επίµονο κανονιστικό κατακερµατισµό και υπερβολική 
γραφειοκρατία· 

– περιορισµένη ικανότητα των ΜΜΕ να προσαρµοστούν σε µια οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιµατική αλλαγή και αποδοτική όσον 
αφορά τη χρήση της ενέργειας και των πόρων, λόγω των περιορισµένων οικονοµικών 
µέσων και των περιορισµένων ειδικών γνώσεων· 

– περιορισµένη ικανότητα των ΜΜΕ να επεκταθούν σε αγορές εκτός της χώρας τους, τόσο 
εντός της ενιαίας αγοράς όσο και πέρα από αυτήν. 

Οι δυσκολίες αυτές σηµαίνουν ότι δεν ιδρύονται αρκετές επιχειρήσεις, και εκείνες που ιδρύονται 
συχνά δεν είναι βιώσιµες ή έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιµότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, παρατηρούµε τη µείωση 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της οικονοµίας της ΕΕ. 

Σύµφωνα µε τη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020», σκοπός του προγράµµατος είναι να 
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι 
οι ΜΜΕ είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις τεράστιες δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, 
καθώς και να τις ενθαρρύνει να κοιτάξουν πέρα από αυτήν. Πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν σηµαντική πηγή 
οικονοµικής µεγέθυνσης και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ένωση, καθώς 
αντιπροσωπεύουν άνω του 67% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και παρέχουν άνω 
του 58% του συνολικού κύκλου εργασιών στην ΕΕ. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον κλάδο 
του τουρισµού, ώστε να εφαρµοστούν οι νέες αρµοδιότητες της Ένωσης που προβλέπονται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, µε βάση τη σηµαντική συµβολή του συγκεκριµένου κλάδου στο ΑΕγχΠ 
της Ένωσης και το υψηλό ποσοστό των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

Στόχοι της πρότασης 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων: 

• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισµού· 

• ενθάρρυνση επιχειρηµατικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης 
ΜΜΕ. 
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Οι στόχοι των δραστηριοτήτων που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω του προγράµµατος θα είναι οι 
ακόλουθοι: 

• Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισµού υποστηρίζοντας τη συνοχή και τη 
συνεκτικότητα στην εφαρµογή καθώς και την ενηµερωµένη διαµόρφωση πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης. Το οικονοµικό και κανονιστικό περιβάλλον µπορεί να βελτιωθεί µέσω 
συγκριτικής αξιολόγησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, και τοµεακών 
πρωτοβουλιών. Η πολιτική για τις ΜΜΕ θα αναπτυχθεί και η ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ θα προωθηθεί σύµφωνα µε τους στόχους της Small Business Act (SBA) και της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι δράσεις της Ένωσης θα περιλαµβάνουν την ενίσχυση της 
χρήσης της αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» στη διαµόρφωση πολιτικής 
στην Ένωση και στα κράτη µέλη, προσδιορίζοντας και ανταλλάσσοντας βέλτιστες 
πρακτικές οι οποίες θα συµβάλουν στην εφαρµογή της SBA, και υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ 
στη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς. Θα ενισχυθούν 
επιχειρηµατικοί τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων της µεταποίησης και των υπηρεσιών, και 
επιλεγµένοι τοµείς στους οποίους υπάρχει µεγάλο ποσοστό ΜΜΕ. 

• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µεταξύ άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-
στόχους: Οι δραστηριότητες θα περιλαµβάνουν την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών, την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και στάσεων, ιδίως στους νέους 
επιχειρηµατίες, στους νέους και στις γυναίκες, καθώς και την προώθηση της παροχής 
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηµατίες. 

• Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση υπό µορφή µετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων: Τα χρηµατοδοτικά µέσα για την ανάπτυξη, 
συµπεριλαµβανοµένων νέων πλατφορµών για µετοχικά κεφάλαια και δάνεια για την 
παροχή διευκολύνσεων µετοχικού κεφαλαίου και εγγυήσεων δανείων, θα διευκολύνουν 
την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση. Πρώτον, µια διευκόλυνση µετοχικού 
κεφαλαίου για επενδύσεις σε φάση ανάπτυξης θα παράσχει στις ΜΜΕ εµπορικά 
προσανατολισµένη επιστρεπτέα χρηµατοδότηση µετοχικού κεφαλαίου κυρίως υπό µορφή 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων µέσω χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών. ∆εύτερον, µια 
δανειακή διευκόλυνση θα παράσχει στις ΜΜΕ άµεσες ή µη ρυθµίσεις επιµερισµού του 
κινδύνου µε χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές για την κάλυψη δανείων. 

• Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές εντός της ΕΕ και παγκοσµίως: Θα παρασχεθούν 
υπηρεσίες στήριξης επιχειρήσεων προσανατολισµένων στην ανάπτυξη µέσω του δικτύου 
«Enterprise Europe Network» για τη διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων στην 
ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν. Το πρόγραµµα θα παράσχει επίσης επιχειρηµατική 
στήριξη στις ΜΜΕ σε αγορές εκτός της Ένωσης. Θα παρασχεθεί επίσης στήριξη σε διεθνή 
βιοµηχανική συνεργασία, ιδίως για τη µείωση των διαφορών στο κανονιστικό και στο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον µεταξύ της ΕΕ και των βασικών εµπορικών εταίρων της. 

Προστιθέµενη αξία της ΕΕ 

Η προστιθέµενη αξία της λήψης µέτρων σε επίπεδο Ένωσης προκύπτει από τις ακόλουθες πέντε 
κύριες πηγές: 

• ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, µέσω της υπέρβασης του κατακερµατισµού της αγοράς σε 
τοµείς όπως οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων, η διασυνοριακή χορήγηση 
δανείων και η βελτίωση της πίστωσης καθώς και οι περιορισµοί στην ενηµέρωση και στην 
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οργάνωση, οι οποίοι εµποδίζουν τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
ενιαία αγορά. Για παράδειγµα, κύριος σκοπός των χρηµατοδοτικών µέσων θα είναι η 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση σε ένα τµήµα της αγοράς που δεν 
καλύπτεται από τα µέτρα των κρατών µελών, τα οποία περιορίζονται σε επενδύσεις και 
στήριξη στο εσωτερικό κάθε χώρας. Θα δοθεί έµφαση στη χρηµατοδότηση της επέκτασης 
επιχειρήσεων προσανατολισµένων στην ανάπτυξη, οι οποίες στοχεύουν σε διεθνή 
επέκταση και σε διασυνοριακές δραστηριότητες, και στην ανάπτυξη µιας διασυνοριακής 
αγοράς χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. Μόνον ένα πρόγραµµα σε επίπεδο Ένωσης µπορεί να 
επιτελέσει τον συγκεκριµένο ρόλο·  

• επίδειξη και καταλυτικά αποτελέσµατα µέσω της διάδοσης βιοµηχανικών βέλτιστων 
πρακτικών και βέλτιστων πρακτικών πολιτικής. Στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράµµατος, 
µπορούν να επιλεγούν τα καλύτερα παραδείγµατα προώθησης της επιχειρηµατικότητας 
και των ΜΜΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τον διαγωνισµό 
«Ευρωπαϊκά Επιχειρηµατικά Βραβεία». Στόχος των Βραβείων είναι η ανταµοιβή των 
βέλτιστων µέτρων που λαµβάνουν δηµόσιες αρχές, για παράδειγµα στους τοµείς της 
απλούστευσης και της µείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων. Κάθε χρόνο περίπου 400 
σχέδια λαµβάνουν µέρος στους εθνικούς διαγωνισµούς και περίπου 56 επιλέγονται από τις 
χώρες τους για να συµµετάσχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό, όπου η ευρωπαϊκή κριτική 
επιτροπή επιλέγει έξι νικητές. Από τα 250 εθνικά υποψήφια σχέδια, περισσότερα από 30 
κέρδισαν βραβεία και προβλήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη ως βέλτιστη πρακτική. Η 
διασυνοριακή µεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων συµβάλλει στην εναρµόνιση των 
πολιτικών των κρατών µελών, στη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών συµπράξεων και στη 
µείωση της διαφοράς µεταξύ των ευρωπαϊκών οικονοµιών. Οι ευρωπαϊκές εθνικές και 
τοπικές διοικήσεις έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις επιτυχηµένες πρωτοβουλίες 
τους στη ∆ιάσκεψη SBA, η οποία οργανώνεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και την 
Προεδρία της Ένωσης. Η ∆ιάσκεψη αποτελεί βασική εκδήλωση για την προώθηση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών στην Ένωση και πέρα από αυτήν. Για παράδειγµα, στην 
τελευταία ∆ιάσκεψη SBA, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, έλαβαν µέρος 
340 συµµετέχοντες από κράτη µέλη της ΕΕ και από 30 τρίτα κράτη. Είκοσι οκτώ ορθές 
πρακτικές παρουσιάστηκαν στις συνόδους εργασίας. Όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα, 
ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) διευκολύνει τη συνεχή ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών στους τοµείς των εγγυήσεων και των επιχειρηµατικών κεφαλαίων, 
ενώ τα καταλυτικά αποτελέσµατα αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα σηµαντικά για τα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια· 

• οικονοµίες κλίµακας σε τοµείς στους οποίους είναι δύσκολο για τα επιµέρους κράτη µέλη 
να επιτύχουν την απαιτούµενη κρίσιµη µάζα. Για παράδειγµα, όσον αφορά τη στήριξη των 
ΜΜΕ στο εξωτερικό, δηµιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία από τον συνδυασµό 
των εθνικών προσπαθειών και µέσω της εγκαθίδρυσης υπηρεσιών οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιµη µάζα εάν παρέχονταν σε εθνικό επίπεδο [για παράδειγµα, µέσω στήριξης 
στην επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι)]. Το γραφείο βοήθειας των 
ΜΜΕ για θέµατα ∆∆Ι σε σχέση µε την Κίνα, το οποίο χρηµατοδοτείται από το τρέχον 
πρόγραµµα, παρέχει συµβουλές οι οποίες δεν θα ήταν διαφορετικά διαθέσιµες σε ΜΜΕ 
µικρότερων κρατών µελών.2 Επίσης, η παρέµβαση της Ένωσης µπορεί να συµβάλει στην 
αποφυγή της επανάληψης προσπαθειών, στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ κρατών 

                                                 
2 Περισσότεροι από 50 000 διαφορετικοί χρήστες της δικτυακής πύλης ∆∆Ι και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

µάθησης κατά τα τρία πρώτα έτη, µε περισσότερες από 2 εκατοµµύρια επισκέψεις· περισσότερα από 30 
σεµινάρια κατάρτισης και διαδραστικές σύνοδοι εργασίας πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο, εκ των οποίων τα 
2/3 στην Ευρώπη, για τη συγκέντρωση των προβληµατισµών των ΜΜΕ. 
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µελών και στον συντονισµό µε σχετικά τρίτα κράτη. Στην περίπτωση του τουρισµού, η 
προστιθέµενη αξία της ανάληψης πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης είναι εµφανής, ιδίως 
στους ακόλουθους τοµείς: εδραίωση της γνωστικής βάσης στον κλάδο του τουρισµού 
µέσω πανευρωπαϊκών ερευνών και µελετών για την καλύτερη κατανόηση της πλευράς της 
ζήτησης και της πλευράς της προσφοράς, χωρίς την οποία δεν µπορεί να επιτευχθεί 
συγκρισιµότητα και συνεκτικότητα των δεδοµένων σε ολόκληρη την Ένωση3· ανάπτυξη 
κοινών διεθνικών στρατηγικών για την προώθηση της Ευρώπης ως περιοχής µε υψηλής 
ποιότητας και βιώσιµους τουριστικούς προορισµούς4· προσδιορισµός των βέλτιστων 
πρακτικών που µπορούν να ωφελήσουν ειδικούς τοµείς, όπως ο θαλάσσιος και ο 
παράκτιος τουρισµός· καθώς και επέκταση της τουριστικής περιόδου, πράγµα το οποίο 
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε ανταλλαγές µεταξύ διαφορετικών κρατών µελών παρά 
από κάθε χώρα µεµονωµένα· 

• συνοχή και συνεκτικότητα των εθνικών µέτρων µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της συγκριτικής αξιολόγησης. Ένα από τα καλύτερα 
παραδείγµατα της επιτυχίας των συγκριτικών αξιολογήσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από 
το τρέχον πρόγραµµα είναι η δράση για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης 
επιχειρήσεων. Από το 2008, η κατάσταση και η πρόοδος παρακολουθείται ανά χώρα και 
ανά έτος λαµβάνοντας υπόψη τρεις πτυχές απλούστευσης (σε σχέση µε τις οποίες το 
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας ζήτησε τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης): µέσος 
χρόνος, διοικητικά έξοδα, και διαδικασίες για την ίδρυση µιας ανώνυµης εταιρείας. Η 
δράση περιελάµβανε εξαµηνιαίες συσκέψεις εµπειρογνωµόνων («δίκτυο εθνικών 
συντονιστών νεοσύστατων επιχειρήσεων»), οι οποίοι ορίστηκαν από τα κράτη µέλη. 
Σκοπός της ήταν η ανάπτυξη µιας µεθόδου µέτρησης, η παρακολούθηση της προόδου και 
η στήριξη της προόδου µε την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πληροφοριών. Από το 
2002 οι χρόνοι εγγραφής µειώθηκαν κατά 70% και τα έξοδα κατά περισσότερο από 50%. 
Μετά την επιτυχία του εν λόγω µέτρου, οι στόχοι επανεξετάστηκαν στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης της Small Business Act (SBA) τον Φεβρουάριο του 2011. 

• η µοναδική εµπειρογνωµοσύνη που έχουν αποκτήσει τα θεσµικά όργανα της ΕΕ:  

– αυτό ισχύει στην περίπτωση των χρηµατοδοτικών οργάνων της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), 
των οποίων η πείρα όσον αφορά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων φιλικών προς τις ΜΜΕ είναι απαράµιλλη. Η πείρα που έχει 
αποκτήσει το ΕΤΕ στη διάρκεια 10 και πλέον ετών αποτελεί ένα µοναδικό και 
πολύτιµο πλεονέκτηµα. Από το 2007 έχει λειτουργήσει ως επενδυτής σε 19 ταµεία 
επενδυτικών κεφαλαίων υποστηριζόµενα από το ΠΑΚ, συχνά µε καθοριστικό ρόλο, 
µοχλεύοντας περισσότερο από 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ συνολικών επενδύσεων σε 
ΜΜΕ προσανατολισµένες στην ανάπτυξη. Όσον αφορά τις ιστορικές επιδόσεις, στο 
πλαίσιο της πρώτης γενιάς επιχειρηµατικών κεφαλαίων της ΕΕ (µηχανισµός 
εκκίνησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ) στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Ανάπτυξης και Απασχόληση στο διάστηµα 1998-2000) άνω του 98 % 
των χρηµατικών ποσών που επενδύθηκαν επιστράφηκαν ήδη, ή αναµένεται να 

                                                 
3 Μελέτες/έρευνες που διενεργούνται από µεµονωµένα µικρότερα κράτη µέλη θα έχουν µικρότερη ευρωπαϊκή 

προστιθέµενη αξία, δεν θα καλύπτουν ολόκληρο το πεδίο της ΕΕ και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την 
επανάληψη έρευνας που έχει ήδη διενεργηθεί σε άλλες χώρες. 

4 Ο συγκεκριµένος τύπος µέτρων συνεπάγεται υψηλότερη προστιθέµενη αξία και αντίκτυπο, εάν υλοποιηθούν 
µε συντονισµένη/συµπληρωµατική προσέγγιση µεταξύ κρατών µελών· επιπλέον, τα µικρότερα κράτη µέλη 
συνήθως διαθέτουν λιγότερους πόρους για την προώθηση των προορισµών τους και ιδίως για την προώθηση 
προϊόντων διεθνικού τουρισµού. 
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επιστραφούν τελικά, από τους δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένων των Skype 
(φωνητικές υπηρεσίες µέσω του πρωτοκόλλου Ίντερνετ), Vertaris (ανακύκλωση 
χαρτιού) και Solaire Direct (φωτοβολταϊκές δοµές)· 

– το δίκτυο Enterprise Europe Network πέτυχε απτά αποτελέσµατα δίνοντας έµφαση 
στην προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ (στην εσωτερική αγορά και πέρα από 
αυτήν) µέσω της παροχής πληροφοριών σε θέµατα Ένωσης καθώς και της 
δυνατότητας συνεισφοράς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο ρόλος του είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικός για την υπέρβαση των ασυµµετριών στην ενηµέρωση που 
αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ και την ελάφρυνση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται µε τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η αξία του δικτύου Enterprise 
Europe Network συνίσταται στις κοινές µεθόδους, µέσα και εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται, στους ειδικευµένους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι λαµβάνουν 
εντολή και (συγ-)χρηµατοδοτούνται από τις περιφερειακές / εθνικές αρχές τους. 

Συµφωνία µε άλλες πολιτικές και προγράµµατα  

Είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη, κατά τον σχεδιασµό όλων των πολιτικών και των 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης της Ένωσης, τα συγκεκριµένα συµφέροντα και οι περιστάσεις των 
ΜΜΕ. Το µελλοντικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει τη 
συµµετοχή των µικρών επιχειρήσεων σε προγράµµατα χρηµατοδότησης, µέσω της απλούστευσης 
των κανόνων, της µείωσης του κόστους συµµετοχής, της επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης 
και της παροχής µιας «υπηρεσίας µιας στάσης», η οποία θα διευκολύνει τους δικαιούχους 
χρηµατοδότησης της Ένωσης. 

Λόγω της σηµασίας της για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η βελτίωση 
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ αναφέρεται σε έξι από τις επτά εµβληµατικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσµιοποίησης, Ένωση καινοτοµία, Νεολαία σε κίνηση, Ψηφιακό θεµατολόγιο για την 
Ευρώπη, Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους, Ατζέντα για νέες δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη σηµασία για το νέο πρόγραµµα έχει η εµβληµατική πρωτοβουλία 
«Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης», η οποία περιγράφει µια νέα 
στρατηγική προσέγγιση, εξετάζοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα καθώς και την ίδρυση και 
την ανάπτυξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση επιχειρηµατικής νοοτροπίας. 

Το προτεινόµενο νέο πρόγραµµα θα παράσχει επίσης ένα εργαλείο, το οποίο µπορεί να 
εξυπηρετήσει και άλλους στόχους πολιτικής. Το δίκτυο Enterprise Europe Network θα αποτελέσει 
µέσο για τη σύνδεση µε άλλα προγράµµατα και πρωτοβουλίες, όσον αφορά τη διάδοση 
πληροφοριών από την κορυφή προς τη βάση, την προώθησή τους, καθώς και τη συλλογή σχολίων 
και παρατηρήσεων από τους ενδιαφεροµένους από τη βάση προς την κορυφή. Θα εξακολουθήσει 
να παρέχει πληροφορίες, συµβουλές και υποστήριξη στις ΜΜΕ όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 
προγράµµατα και τη συµµόρφωση. Θα µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες µε άλλα προγράµµατα. Για 
παράδειγµα, οι δραστηριότητες εγγυοδοσίας που προτείνονται στο νέο πρόγραµµα θα 
λειτουργήσουν παράλληλα µε τις δραστηριότητες εγγυοδοσίας οι οποίες χρηµατοδοτούνται στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της Ένωσης και του µηχανισµού µικροχρηµατοδοτήσεων 
Progress. Τα µέσα επιχειρηµατικών κεφαλαίων θα συµπληρώσουν εκείνα που παρέχονται στο 
πλαίσιο του Ορίζων 2020 – του νέου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και καινοτοµία. Το 
πρόγραµµα θα αποφύγει επίσης τις αλληλεπικαλύψεις µε άλλα προγράµµατα, ιδίως στους τοµείς 
της προώθησης της επιχειρηµατικότητας και των δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης 
στη συµπληρωµατικότητα του νέου προγράµµατος µε τον προτεινόµενο µηχανισµό εταιρικής 
σχέσης. Είναι σηµαντικό η εξωτερική δράση της Ένωσης να είναι συµπληρωµατική προς την 
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εξωτερική διάσταση του εσωτερικού προγράµµατος για την εξασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης και 
θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη.  

∆ιαχείριση του προγράµµατος 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 
2020»5, η διαχείριση θα αποτελέσει σε µεγάλο βαθµό αντικείµενο εξωτερικής ανάθεσης. 

– Ο όµιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα εφαρµόζει τα χρηµατοδοτικά µέσα 
για λογαριασµό της Επιτροπής· 

– Ένας εκτελεστικός οργανισµός µπορεί να αναλάβει τη διαχείριση άλλων δράσεων, 
αξιοποιώντας τη θετική πείρα6 από τον Εκτελεστικό Οργανισµό για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EACI) στο τρέχον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. Θα διενεργηθεί ανάλυση κόστους-οφέλους. 

Η εξωτερική ανάθεση στο πλαίσιο του ΠΑΚ αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής όσον αφορά την 
απλούστευση, καθώς ο EACI, λόγω της εξειδίκευσής του, εξορθολόγισε και ανέπτυξε διαδικασίες 
προσαρµοσµένες στις ΜΜΕ. 

Τα µέρη άλλων µελλοντικών προγραµµάτων δαπανών που αφορούν τις ΜΜΕ µπορούν επίσης να 
ανατεθούν στον EACI. Μπορεί να περιλαµβάνουν µέρη του Ορίζων 2020, καθιστώντας τον εν 
λόγω οργανισµό «υπηρεσία µιας στάσης» για τις ΜΜΕ που επιδιώκουν πρόσβαση σε προγράµµατα 
χρηµατοδότησης της Ένωσης. Η χρήση ενός εκτελεστικού οργανισµού θα έχει επίσης ως 
αποτέλεσµα την εξορθολογισµένη χρήση εργαλείων ΤΠ και ηλεκτρονικών πυλών, συµβάλλοντας 
περαιτέρω στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ. 

Απλούστευση 

Προτεραιότητα της Επιτροπής στο παρόν πρόγραµµα, όπως και σε άλλα προγράµµατα στο πλαίσιο 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου (Π∆Π), είναι η απλούστευση του κανονιστικού 
περιβάλλοντος και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια των επιχειρήσεων της ΕΕ, και ιδίως 
των ΜΜΕ, στον µέγιστο δυνατό βαθµό. Η προσέγγιση αυτή εφαρµόζεται στο πρόγραµµα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) θεµελιώνοντάς το αποκλειστικά 
στους κανόνες του δηµοσιονοµικού κανονισµού, χωρίς καµία παρέκκλιση. Έτσι, προβλέπονται 
απλές, συνεκτικές και τυποποιηµένες διοικητικές διαδικασίες για την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
σε κεφάλαια. 

Η αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού θα διευκολύνει τη συµµετοχή των µικρών 
επιχειρήσεων σε προγράµµατα χρηµατοδότησης, για παράδειγµα µέσω της απλούστευσης των 
κανόνων, της µείωσης του κόστους συµµετοχής, της επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης και 
της παροχής µιας «υπηρεσίας µιάς στάσης», η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση της ΕΕ. Προτείνεται ένα νέο σύστηµα εφάπαξ ποσών. 

                                                 
5 COM(2011) 500 τελικό, SEC(2011) 867 - 868 τελικό. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020» - Μέρος II: ∆ελτία πολιτικής. 

6 Final Report: Evaluation of the Executive Agency for Competitiveness and Innovation (Τελική έκθεση: 
Αξιολόγηση του Εκτελεστικού Οργανισµού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία), 12 Μαΐου 2011. 
http://ec.europa.eu/cip/files/docs/evaluation-of-eaci-may-2011_en.pdf 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες που διατύπωσαν οι ενδιαφερόµενοι στη 
δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος-πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ): 

• απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών του δικτύου Enterprise 
Europe Network, µέσω της απλούστευσης της εκπόνησης των προτάσεων· 

• ευρύτερη χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή τιµών· 

• κατάργηση της απαίτησης ονοµαστικής αναφοράς των υπαλλήλων που απασχολούνται σε 
ένα σχέδιο· 

• απλούστευση των διοικητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται για τις συµβάσεις 

• κατάργηση της υποχρέωσης παροχής τραπεζικών εγγυήσεων από ιδιώτες δικαιούχους. 

Το πρόγραµµα θα ανταποκριθεί στις ως άνω εισηγήσεις κάνοντας µέγιστη χρήση του νέου 
δηµοσιονοµικού κανονισµού και θα επιδιώξει την περαιτέρω απλούστευση των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων, οι οποίες θα περιλαµβάνουν εκτενέστερη χρήση της επιγραµµικής υποβολής 
εκθέσεων. Επιπλέον, για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση, οι κανόνες 
συµµετοχής και επιλεξιµότητας σε όλα τα µελλοντικά προγράµµατα χρηµατοδότησης της Ένωσης 
θα εναρµονιστούν στον µέγιστο δυνατό βαθµό. 

Τέτοια χρηµατοδοτικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα από τις επιχειρήσεις, καθώς θα 
απευθύνονται στην τράπεζα ή στο ταµείο επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε ένα συνηθισµένο αίτηµα 
χρηµατοδότησης και όχι µε µια πρόταση σχεδίου, όπως στην περίπτωση της χρηµατοδότησης µέσω 
επιχορήγησης. Όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα που θα εφαρµοστούν από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή από άλλα ενδεδειγµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η πρόταση της 
Επιτροπής για τις πλατφόρµες µετοχικού κεφαλαίου και δανείων και ο αναθεωρηµένος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός θα ρυθµίσουν τις διοικητικές απαιτήσεις των χρηµατοδοτικών µέσων. 
Οι κανόνες θα απλουστευτούν στον µέγιστο δυνατό βαθµό, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ, 
αφενός, των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων των διαµεσολαβητών και των δικαιούχων και, 
αφετέρου, της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων 
ελέγχου. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα υιοθετήσει τις απλουστευµένες διαδικασίες που ανέπτυξε ο EACI για 
παρόµοιους τύπους σχεδίων. Θα ανταλλαχθούν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά, για παράδειγµα, 
τις απλουστεύσεις που εφάρµοσε ο Οργανισµός στις συµφωνίες επιχορήγησης, στις συµβάσεις και 
στις διαδικασίες. Η περαιτέρω απλούστευση µπορεί να περιλαµβάνει πιο ευέλικτους όρους 
εφαρµογής για τις συµφωνίες επιχορήγησης για την αποφυγή της αναγκαιότητας τροποποιήσεων σε 
µεταγενέστερο στάδιο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Το ΠΑΚ λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων για 
ένα διάδοχο πρόγραµµα, η Επιτροπή οργάνωσε δηµόσια διαβούλευση, απευθυνόµενη στο ευρύ 
κοινό, συµπεριλαµβανοµένων δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών και ιδιωτών, η οποία 
περιελάµβανε τέσσερα στάδια: 
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– επιγραµµική έρευνα (συµπεριλαµβανοµένης ειδικής έρευνας σχετικά µε τα χρηµατοδοτικά 
µέσα7), η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 8 Νοεµβρίου 2010 έως τις 11 Φεβρουαρίου 
2011· 

– δηµόσια διάσκεψη στις 25 Ιανουαρίου 2011· 

– συσκέψεις µε εκπροσώπους των κρατών µελών στην επιτροπή του προγράµµατος για την 
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία και στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών του 
ΠΑΚ· 

– συνεδρίαση της στρατηγικής συµβουλευτικής επιτροπής του ΠΑΚ στις 2 Φεβρουαρίου 
2011. 

Η διαβούλευση επιβεβαίωσε ότι πολλά µέρη του τρέχοντος προγράµµατος λειτουργούν καλά και 
ότι η ιδέα της διατήρησης ενός προγράµµατος της Ένωσης για τη στήριξη των ΜΜΕ και τη 
δηµιουργία ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος τυγχάνει ευρείας στήριξης. Ζητήµατα σχετικά 
µε την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση συζητήθηκαν επίσης σε συνεδριάσεις του Φόρουµ 
για τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τον Σεπτέµβριο του 2010 και τον 
Μάρτιο του 2011. 

Αξιολόγηση του τρέχοντος προγράµµατος 

Στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΑΚ, διενεργούνται αξιολογήσεις σε επίπεδο τόσο ειδικών 
προγραµµάτων όσο και προγράµµατος-πλαισίου. Οι περισσότερες δράσεις του προτεινόµενου 
προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ αποτελούν συνέχεια 
δράσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία του ΠΑΚ. 

Τα κύρια πορίσµατα των αξιολογήσεων του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την 
καινοτοµία συνοψίζονται κατωτέρω. 

Ενδιάµεση αξιολόγηση 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία8 
αξιολόγησε τα αρχικά αποτελέσµατα του προγράµµατος µε έµφαση στην εγκαθίδρυση του δικτύου 
Enterprise Europe Network και στον αντίκτυπο των χρηµατοδοτικών µέσων που 
χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία και το 
προηγούµενο πρόγραµµά του. Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι οι στόχοι του προγράµµατος για την 
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία έλαβαν αποτελεσµατικά υπόψη τους σηµαντικότερους 
φραγµούς και περιορισµούς που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ, όπως τον κανονιστικό και 
διοικητικό φόρτο και την περιορισµένη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που 
υποστηρίζονται από το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία είναι 
απαραίτητα λόγω της αδυναµίας της αγοράς να αντιµετωπίσει τους χρηµατοδοτικούς περιορισµούς 
που υφίστανται οι νεοσύστατες και οι αναπτυσσόµενες ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση. Τα 
χρηµατοδοτικά µέσα του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία 
θεωρούνται καινοτόµος προσέγγιση για την αντιµετώπιση των αδυναµιών της αγοράς όσον αφορά 
τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ. 

Στις συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις περιλαµβάνονταν: 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/cip/files/docs/public-consultation-annex2-to-final-report_en.pdf  
8 http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/evaluation/final_report_eip_interim_evaluation_04_2009_en.pdf  

http://ec.europa.eu/cip/files/docs/public-consultation-annex2-to-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/evaluation/final_report_eip_interim_evaluation_04_2009_en.pdf
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• η ανάπτυξη ενός τυποποιηµένου συνόλου δεικτών παρακολούθησης για την 
καταγραφή και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την πρόοδο του προγράµµατος· 

• η βελτίωση της λειτουργίας ανάδρασης του δικτύου Enterprise Europe Network· 

• η απλούστευση της δοµής του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την 
καινοτοµία για τη βελτίωση των συνδέσεων µεταξύ επιµέρους δράσεων και των 
συνολικών στόχων του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την 
καινοτοµία. 

Τελική αξιολόγηση 

Η τελική αξιολόγηση του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία9 
αξιολόγησε τη συνάφεια, την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα, την ενηµέρωση και την 
ευαισθητοποίηση, τη σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα του προγράµµατος, µε ειδική έµφαση στις 
κύριες συνιστώσες του: τα χρηµατοδοτικά µέσα, το δίκτυο Enterprise Europe Network και την 
καινοτοµία. Η αξιολόγηση περιελάµβανε εκτενή διαβούλευση µε ενδιαφερόµενα µέρη και 
δικαιούχους µέσω ερευνών και συνεντεύξεων. 

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης ήταν ενθαρρυντικά. Το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και 
την καινοτοµία θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλό δρόµο για την επίτευξη του αναµενόµενου 
αντικτύπου, την αντιµετώπιση των αναγκών, των προβληµάτων και των ζητηµάτων για τα οποία 
σχεδιάστηκε, και θεωρείται ότι υλοποιείται µε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό τρόπο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Οι στόχοι του θεωρούνται ιδιαίτερα συναφείς προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων και σύµφωνοι 
προς τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εκτιµάται ότι το πρόγραµµα ωφελεί τους 
τελικούς χρήστες, και ιδίως της ΜΜΕ, µε αποτελεσµατικό τρόπο. Τα µέτρα του προγράµµατος για 
την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, και ιδίως τα χρηµατοδοτικά µέσα, θεωρούνται ότι 
δηµιούργησαν πραγµατικά προϋποθέσεις οι οποίες µπορούν να αναπαραχθούν στην αγορά. 

∆ιατυπώθηκαν οι ακόλουθες συστάσεις σχετικά µε τους τρόπους περαιτέρω βελτίωσης της 
εφαρµογής του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία: 

• ανάπτυξη συστηµατικής διαδικασίας διαχείρισης για την επιδίωξη εγκάρσιων στόχων 
εντός του προγράµµατος και τη σύνδεση των στόχων υψηλού επιπέδου µε µεµονωµένες 
χρηµατοδοτούµενες δράσεις και µέτρα· 

• καλύτερη ανάδειξη των συνδέσεων µε άλλα στοιχεία της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, 
π.χ. µε αναφορές στις προτεραιότητες της Small Business Act ή στις σχετικές 
εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

• ανάπτυξη του συστήµατος παρακολούθησης και των δεικτών που απαιτούν τελειοποίηση, 
παρά την πολύτιµη συµβολή τους στην αξιολόγηση των επιδόσεων του προγράµµατος.  

Ήδη το τρέχον πρόγραµµα αποδίδει µεγαλύτερη έµφαση στη µέτρηση των επιδόσεων και στους 
δείκτες επιδόσεων και η συνιστώσα αυτή θα κατέχει εξέχουσα θέση στο νέο πρόγραµµα. Το νέο 
πρόγραµµα θα λάβει υπόψη τις ως άνω συστάσεις, ιδίως ενισχύοντας τη λογική παρέµβασης του 
προγράµµατος, συνδέοντάς την στενότερα µε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης. 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip-final-evaluation-report_en.pdf  

http://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip-final-evaluation-report_en.pdf
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Εκτίµηση επιπτώσεων 

∆ιενεργήθηκε εκτίµηση επιπτώσεων, η οποία αφορά τα µέσα του προγράµµατος και συνοδεύει την 
παρούσα πρόταση της Επιτροπής. Η εκτίµηση επιπτώσεων εξέτασε τέσσερις επιλογές: 

– Η επιλογή 1, διατήρηση της παρούσας κατάστασης αµετάβλητης, θα αφορά τα ίδια 
στοιχεία που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ τα οποία αναµένεται να 
καλύψει το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία το 2013. 

– Η επιλογή 2 θα καταργήσει όλες τις τρέχουσες χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις. 

– Η επιλογή 3β θα διατηρήσει το παρόν πεδίο παρέµβασης µε ισορροπηµένη αύξηση του 
προϋπολογισµού. 

– Η επιλογή 3γ θα σηµαίνει επικεντρωµένη αύξηση του προϋπολογισµού µε χρηµατοδοτική 
στήριξη περιορισµένη στα χρηµατοδοτικά µέσα και στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network. 

Η εκτίµηση επιπτώσεων κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µετριοπαθής αύξηση του 
προϋπολογισµού είναι η προτιµότερη επιλογή, καθώς θα παράσχει µια ισορροπηµένη προσέγγιση 
όσον αφορά τη στήριξη της απόδοσης, της κρίσιµης µάζας, της συνοχής και της 
αποτελεσµατικότητας και την αντιµετώπιση των αδυναµιών της αγοράς και των κανονιστικών 
αδυναµιών. 

Σε συνέχεια της γνωµοδότησης του συµβουλίου εκτίµησης επιπτώσεων, η έκθεση βελτιώθηκε ως 
ακολούθως: 

– τα πορίσµατα της αξιολόγησης και οι απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών περιγράφηκαν 
αναλυτικότερα στο κείµενο· 

– εκτιµήθηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό οι κοινωνικές επιπτώσεις· 

– η συνοχή της πολιτικής και η συνοχή µε άλλα προγράµµατα της ΕΕ αξιολογήθηκαν και 
εξηγήθηκαν περαιτέρω στην έκθεση. 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Νοµική βάση 

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 173 και στο άρθρο 195 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πρόταση περιέχει τις ακόλουθες διατάξεις: 

– το άρθρο 1 θεσπίζει το πρόγραµµα· 

– το άρθρο 2 ορίζει τους γενικούς στόχους και το άρθρο 3 τους ειδικούς στόχους· 

– το άρθρο 4 περιγράφει τον προϋπολογισµό του προγράµµατος· 

– το άρθρο 5 αφορά τη συµµετοχή τρίτων χωρών· 

– τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 περιγράφουν τους τοµείς δράσεων του προγράµµατος· 
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– το άρθρο 10 ορίζει το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για την εφαρµογή· 

– το άρθρο 11 περιγράφει το αντικείµενο των µέτρων στήριξης που πρόκειται να ληφθούν 
από την Επιτροπή· 

– το άρθρο 12 περιγράφει τις διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 

– το άρθρο 13 περιγράφει τις µορφές χρηµατοδοτικής βοήθειας· 

– το άρθρο 14 παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των χρηµατοδοτικών µέσων· 

– το άρθρο 15 περιγράφει τις διατάξεις για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
της Ένωσης· 

– το άρθρο 16 περιέχει διατάξεις σχετικές µε την επιτροπή· 

– τα άρθρα 17, 18 και 19 περιγράφουν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, την άσκηση της 
εξουσίας ανάθεσης και τις διατάξεις για τη διαδικασία επείγοντος· 

– το άρθρο 20 ορίζει την ηµεροµηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

Αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

Η προτεινόµενη παρέµβαση της ΕΕ είναι σύµφωνη προς τη συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς θα 
στοχεύσει ειδικά αδυναµίες της πολιτικής, όπως την έλλειψη συντονισµού και αποτελεσµατικής 
δικτύωσης, και αδυναµίες της αγοράς, όπως ασυµµετρίες στην ενηµέρωση, οι οποίες µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µόνον στο επίπεδο της ΕΕ. Ο καθορισµός µιας συντονισµένης και ενοποιηµένης 
πολιτικής θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιµος για τη συγκέντρωση των βασικών ενδιαφερόµενων µερών, 
την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και προβληµατισµών, και για τη δηµιουργία ευαισθητοποίησης στο 
εσωτερικό και µεταξύ κυβερνήσεων και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Κανένα από τα µέτρα που εξετάζονται στο πλαίσιο του µελλοντικού προγράµµατος δεν ζητεί την 
αντικατάσταση εθνικών πρωτοβουλιών από µέτρα σε επίπεδο ΕΕ ούτε τη λήψη δεσµευτικών 
αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος της παρέµβασης της ΕΕ είναι η καλύτερη λειτουργία των 
εθνικών µέτρων, παρέχοντάς τους µια διάσταση ΕΕ, µέσω της βελτίωσης του συντονισµού και της 
άρσης των διασυνοριακών εµποδίων στη συνεργασία είτε ιδιωτικών παραγόντων είτε δηµόσιων 
αρχών. Η συνεργασία εθνικών και περιφερειακών παραγόντων και δοµών ενθαρρύνεται µέσω 
«οριζόντιας» δικτύωσης αντί της «κάθετης» συγκέντρωσης σε κεντρικό επίπεδο. 

Η δράση της ΕΕ πρέπει να είναι αναλογική, µε άλλα λόγια, οι προσπάθειες και τα µέσα που θα 
χρησιµοποιηθούν πρέπει να δικαιολογούνται πλήρως από τους στόχους. Από την άποψη αυτή, 
λαµβανοµένων υπόψη των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η οικονοµία της ΕΕ, το µέγεθος και η 
κλίµακα της δράσης της ΕΕ αναµένεται να παραγάγουν θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη µέσω συγκεντρωτικών και πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων. Λόγω των 
δηµοσιονοµικών περιορισµών, τα προτεινόµενα µέτρα σε επίπεδο ΕΕ επιλέχθηκαν προσεκτικά 
ώστε να επιδεικνύουν ενωσιακή προστιθέµενη αξία. 

Βάσει της ως άνω ανάλυσης, συµπεραίνεται ότι η προτεινόµενη παρέµβαση σε επίπεδο ΕΕ για την 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας δικαιολογείται πλήρως, ιδίως 
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι πιστώσεις για την εφαρµογή του προγράµµατος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020 ανέρχονται σε 2,522 δισεκατοµµύρια ευρώ10. 

2011/0394 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (2014 - 2020) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 173 
και 195, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,  

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση µε τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη»11 τον Μάρτιο του 2010 (στο εξής "η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»"). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση τον 
Ιούνιο του 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί απόκριση στην οικονοµική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιµάσει την Ευρώπη για την επόµενη δεκαετία. Θεσπίζει πέντε 
φιλόδοξους στόχους για το κλίµα και την ενέργεια, την απασχόληση, την καινοτοµία, την 
εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, και 
προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναµική και ανταγωνιστική. Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σηµασία της 

                                                 
10 Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος έχει µειωθεί σε σύγκριση µε το ποσό που δηµοσιεύτηκε στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής «Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020» [COM(2011) 500] επειδή οι δράσεις 
υποστήριξης της τυποποίησης θα χρηµατοδοτηθούν έως το ποσό των 182 εκατ. ευρώ από πηγές εκτός του 
προγράµµατος, προκειµένου να διατηρηθεί η επιτυχηµένη τους δοµή και η αποτελεσµατική τους εφαρµογή. 

11 COM (2010) 2020 τελικό. 
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ενίσχυσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά 
επίπεδα απασχόλησης, µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική συνοχή. 

(2) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση µε τίτλο 
«Ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης. Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιµότητα τίθενται στο επίκεντρο»12 τον Οκτώβριο του 2010, η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του τον ∆εκέµβριο του 
2010. Πρόκειται για εµβληµατική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ανακοίνωση περιγράφει µια στρατηγική, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της 
ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης διατηρώντας και υποστηρίζοντας µια ισχυρή, 
διαφοροποιηµένη και ανταγωνιστική βιοµηχανική βάση στην Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας 
το πλαίσιο προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της 
ενιαίας αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις επιχειρήσεις. 

(3) Τον Ιούνιο του 2008 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση µε τίτλο «Προτεραιότητα στις µικρές 
επιχειρήσεις - Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη»13, η οποία εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2008. Η Small Business Act (SBA) παρέχει ένα 
συνολικό πλαίσιο πολιτικής για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προωθεί την 
επιχειρηµατικότητα και κατοχυρώνει την αρχή «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» 
στο δίκαιο και στην πολιτική, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η 
SBA θεσπίζει 10 αρχές και περιγράφει δράσεις πολιτικής και νοµοθετικές δράσεις για την 
προώθηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να δηµιουργήσουν θέσεις 
απασχόλησης. Η εφαρµογή της SBA συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Αρκετές δράσεις για τις ΜΜΕ έχουν ήδη περιγραφεί στις εµβληµατικές 
πρωτοβουλίες. 

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business 
Act» για την Ευρώπη»14, η οποία εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και εγκρίθηκε από το 
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον Μάιο του 2011, καταγράφει την εφαρµογή της SBA 
και αξιολογεί τις ανάγκες των ΜΜΕ που λειτουργούν στο παρόν οικονοµικό περιβάλλον, 
στο οποίο δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση και 
πρόσβαση στις αγορές. Στην ανασκόπηση παρουσιάζεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε στα 
δύο πρώτα χρόνια της SBA, περιγράφονται νέες δράσεις απόκρισης στις προκλήσεις που 
προκύπτουν από την οικονοµική κρίση, τις οποίες ανέφεραν τα ενδιαφερόµενα µέρη, και 
προτείνονται τρόποι για τη βελτίωση της αφοµοίωσης και της εφαρµογής της SBA µε σαφή 
ρόλο για τα ενδιαφερόµενα µέρη και τις οργανώσεις των επιχειρήσεων στην πρώτη γραµµή. 

(5) Στην πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τον καθορισµό του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2014-202015, η οποία εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 
2011, η Επιτροπή περιγράφει ένα σύνολο νοµοθετικών προτάσεων και εγγράφων για τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο περιγράφει µε ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής για την αύξηση της 
ανάπτυξης και τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη και για την 

                                                 
12 COM (2010) 614 τελικό. 
13 COM(2008) 394 τελικό. 
14 COM(2011) 78 τελικό. 
15 COM(2011) 398 τελικό. 
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εγκαθίδρυση µιας οικονοµίας µε λιγότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και πιο 
ευαισθητοποιηµένης απέναντι στο περιβάλλον και µιας Ευρώπης µε διεθνή προβολή. 

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (στο εξής «το πρόγραµµα»), προκειµένου να συµβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των 
ΜΜΕ, στην πρόοδο της κοινωνίας της γνώσης και στην ανάπτυξη που βασίζεται σε 
ισορροπηµένη οικονοµική µεγέθυνση. 

(7) Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσµευση να ενσωµατώσει τη δράση για το κλίµα στα κύρια 
προγράµµατα δαπανών της Ένωσης και να διοχετεύει τουλάχιστον το 20% του 
προϋπολογισµού της Ένωσης σε στόχους που συνδέονται µε το κλίµα. Είναι σηµαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι κατά την προετοιµασία, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του 
προγράµµατος δίνεται προώθηση στο µετριασµό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος 
και στην προσαρµογή καθώς και στην πρόληψη των κινδύνων. Τα µέτρα που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να συµβάλλουν στην προώθηση της µετάβασης σε 
µια οικονοµία και µια κοινωνία µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικών 
στην κλιµατική αλλαγή. 

(8) Σκοπός της πολιτικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να θεσπίσει τις θεσµικές 
ρυθµίσεις και τις ρυθµίσεις πολιτικής που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
επιχειρήσεις µπορούν να αναπτυχθούν µε βιώσιµο τρόπο. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια πηγή βιώσιµης αύξησης των εσόδων, η οποία συµβάλει 
µε τη σειρά της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται 
επίσης από την ικανότητα των εταιρειών να αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις 
υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και το 80% των νέων θέσεων 
απασχόλησης, και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήµισυ της συνολικής προστιθέµενης 
αξίας που δηµιουργούν οι επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ αποτελούν καθοριστικό 
παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαµόρφωσης πολιτικής της Ένωσης τα 
τελευταία χρόνια λόγω των αδυναµιών της αγοράς, των αδυναµιών της πολιτικής και των 
θεσµικών αδυναµιών, οι οποίες υπονοµεύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ. 

(10) Εποµένως, το πρόγραµµα πρέπει να αντιµετωπίσει αδυναµίες της αγοράς οι οποίες 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της Ένωσης σε παγκόσµια κλίµακα, 
κυρίως λόγω προβληµάτων που υπονοµεύουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να 
ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του κόσµου. 

(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 επιχειρήσεων16. 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 

                                                 
16 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36. 



 

EL 17   EL 

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. 

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

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network απέδειξε την προστιθέµενη αξία του για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, 
βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να 
διερευνήσουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν. Ο 
εξορθολογισµός των µεθοδολογιών και των µεθόδων εργασίας και των διατάξεων 
ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων µπορεί να επιτευχθεί 
µόνον σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να βρουν εταίρους για 
επιχειρηµατική συνεργασία ή µεταφορά τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συµβουλές σχετικά 
µε πηγές χρηµατοδότησης καθώς και σε θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, οικοκαινοτοµίας 
και βιώσιµης παραγωγής. Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε τη νοµοθεσία 
και τα πρότυπα της Ένωσης. Η µοναδική εµπειρογνωµοσύνη του είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
για την υπέρβαση των ασυµµετριών στην ενηµέρωση και τη µείωση του κόστους 
συναλλαγών που σχετίζεται µε διασυνοριακές συναλλαγές. 

(14) Η περιορισµένη διεθνοποίηση των ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης επηρεάζει 
την ανταγωνιστικότητά τους. Σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, επί του παρόντος 25% των 
ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, εκ των οποίων 
µόνον 13% εξάγουν εκτός της Ένωσης σε τακτική βάση και µόνον 2% έχουν επενδύσει 
εκτός της χώρας τους. Σύµφωνα µε τη Small Business Act, η οποία ζήτησε από την Ένωση 
και τα κράτη µέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την 
ανάπτυξη των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηµατικών οργανώσεων σε περισσότερες από 20 αγορές στο εξωτερικό. Παρέχει 
οικονοµική βοήθεια στο Κέντρο Βιοµηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, σε 
επιχειρηµατικούς φορείς στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη καθώς και 
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα 
ΜΜΕ της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέµατα ∆∆Ι σε σχέση µε την Κίνα. ∆ηµιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία από τον 
συνδυασµό των εθνικών προσπαθειών στον συγκεκριµένο τοµέα, αποφεύγοντας την 
επανάληψη, προωθώντας τη συνεργασία και παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιµη µάζα εάν παρέχονταν σε εθνικό επίπεδο. 

(15) Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των 
ΜΜΕ, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να δηµιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηµατικό 
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περιβάλλον. Τα συµφέροντα των ΜΜΕ και οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούνται 
κυρίως χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για 
την ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισµού για τις ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. 

(16) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικά αδύναµο 
επιχειρηµατικό πνεύµα στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 
40% των γυναικών) θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούµενοι σε σύγκριση µε 55% του 
πληθυσµού στις Ηνωµένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα.17 Η επίδειξη και τα καταλυτικά 
αποτελέσµατα, για παράδειγµα, ευρωπαϊκά βραβεία και διασκέψεις, καθώς και τα µέτρα 
βελτίωσης της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές 
βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

(17) Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός, οι δηµογραφικές αλλαγές, οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί και 
οι αναδυόµενες κοινωνικές τάσεις δηµιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες για ορισµένους 
επιχειρηµατικούς τοµείς. Για παράδειγµα, οι τοµείς που βασίζονται στον σχεδιασµό οι 
οποίοι αντιµετωπίζουν παγκόσµιες προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ πρέπει να προσαρµοστούν προκειµένου να δρέψουν τα οφέλη και να αξιοποιήσουν 
τις ανεκµετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για εξατοµικευµένα προϊόντα που 
απευθύνονται σε όλους. Καθώς οι προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις ΜΜΕ στην 
Ένωση στους συγκεκριµένους τοµείς, είναι αναγκαία µια συντονισµένη προσπάθεια σε 
επίπεδο Ένωσης. 

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 µε τίτλο «Η 
Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον 
ευρωπαϊκό τουρισµό»18, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα 
συµπεράσµατά του τον Οκτώβριο του 2010, ο τουρισµός είναι σηµαντικός κλάδος της 
οικονοµίας της Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριµένου κλάδου συνεισφέρουν 
σηµαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης και εµφανίζουν σηµαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 
συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη σηµασία του τουρισµού αναφέροντας τις 
συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Ένωσης στον τοµέα αυτό, οι οποίες συµπληρώνουν τις 
δράσεις των κρατών µελών. Υπάρχει σαφής προστιθέµενη αξία για την πρωτοβουλία της 
Ένωσης στον κλάδο του τουρισµού σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για την παροχή δεδοµένων 
και ανάλυσης, την ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών προώθησης και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών. 

(19) Το πρόγραµµα θα πρέπει να αναφέρει τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό 
δηµοσιονοµικό κονδύλιο για την επιδίωξη των εν λόγω στόχων, τους διάφορους τύπους 
µέτρων εφαρµογής και τις ρυθµίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και για 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. 

(20) Το πρόγραµµα θα πρέπει να συµπληρώνει άλλα προγράµµατα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι κάθε µέσο πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις δικές του ειδικές 
διαδικασίες. Έτσι, τα ίδια επιλέξιµα έξοδα δεν πρέπει να χρηµατοδοτούνται δύο φορές. Με 
στόχο την επίτευξη προστιθέµενης αξίας και σηµαντικού αντικτύπου της χρηµατοδότησης 

                                                 
17 Έρευνα Ευρωβαροµέτρου του 2009 για την επιχειρηµατικότητα. 
18 COM(2010) 352 τελικό. 
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της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες µεταξύ του προγράµµατος, 
άλλων προγραµµάτων της Ένωσης και των διαρθρωτικών ταµείων. 

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

(22) Ο παρών κανονισµός πρέπει να προβλέπει, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος, 
ένα δηµοσιονοµικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια 
του σηµείου 17 της διοργανικής συµφωνίας της XX/YY/201Z µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά 
θέµατα και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση19, για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού. 

(23) Προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η χρηµατοδότηση θα περιορίζεται στην αντιµετώπιση 
αδυναµιών της αγοράς, αδυναµιών πολιτικής και θεσµικών αδυναµιών και µε σκοπό την 
αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς, η χρηµατοδότηση που παρέχεται από το πρόγραµµα θα 
πρέπει να συµµορφώνεται προς τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. 

(24) Η Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και τα πρωτόκολλα συµφωνιών 
σύνδεσης προβλέπουν τη συµµετοχή των οικείων χωρών σε προγράµµατα της Ένωσης. Η 
συµµετοχή τρίτων χωρών πρέπει να είναι εφικτή, όταν οι συµφωνίες και οι διαδικασίες 
προβλέπουν κάτι τέτοιο. 

(25) Το πρόγραµµα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε να µπορεί να 
αναπροσαρµοστεί. 

(26) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µέσω αναλογικών 
µέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόληψης, του εντοπισµού και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων, και, 
εφόσον χρειάζεται, της επιβολής κυρώσεων. 

(27) Προκειµένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος 
κανονισµού, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή για την έγκριση 
ετήσιου προγράµµατος εργασίας για την υλοποίηση του προγράµµατος. Οι εξουσίες αυτές 
πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων 
και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή20. 

(28) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ειδικούς κανόνες 
συµµετοχής και εξωτερικής ανάθεσης ορισµένων καθηκόντων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η 
Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 

                                                 
19 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
20 ΕΕ L 11 της 28.2.2011, σ. 1. 
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προπαρασκευαστικού έργου της, συµπεριλαµβανοµένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. 

(29) Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει 
να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των συναφών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
Αντικείµενο 

Άρθρο 1 
Θέσπιση  

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 ∆εκεµβρίου 2020.  

Άρθρο 2 
Γενικοί στόχοι 

1. Το πρόγραµµα συµβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις συγκεκριµένες ανάγκες των ΜΜΕ σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο: 

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού· 

β) ενθάρρυνση επιχειρηµατικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της 
ανάπτυξης ΜΜΕ. 

2. Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 µετράται από τους ακόλουθους δείκτες: 

α) ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της βιοµηχανίας της Ένωσης σε σχέση µε την 
αύξηση του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ),  

β) Αύξηση της παραγωγής του τοµέα της µεταποίησης στις οικολογικές βιοµηχανίες 
της Ένωσης, 

γ) µεταβολές στον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ, 

δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη προστιθέµενης αξίας και αριθµού υπαλλήλων, 

ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ. 

3. Το πρόγραµµα στηρίζει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συµβάλλει 
στην επίτευξη του στόχου «έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης». 
Ειδικότερα, το πρόγραµµα συµβάλλει στον βασικό στόχο που αφορά την απασχόληση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
Ειδικοί στόχοι και τοµείς δράσης 

Άρθρο 3 
Ειδικοί στόχοι 

1. Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού· 

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

γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση υπό µορφή µετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων· 

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως. 

2. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη προσαρµογής των 
επιχειρήσεων σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτική 
στην κλιµατική αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας και των πόρων. 

3. Για τη µέτρηση του αντικτύπου του προγράµµατος όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χρησιµοποιούνται δείκτες επίδοσης. Οι εν 
λόγω δείκτες παρατίθενται στο παράρτηµα I. 

Άρθρο 4 
Προϋπολογισµός 

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. 

2. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο που θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού µπορεί 
επίσης να καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται µε δραστηριότητες προετοιµασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων του, και ειδικότερα 
δαπάνες για µελέτες, συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, δράσεις ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθµό που σχετίζονται µε τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισµού, δαπάνες που σχετίζονται µε δίκτυα ΤΠ τα οποία επικεντρώνονται 
στην επεξεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που πραγµατοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράµµατος.  

3. Η χρηµατοδότηση µπορεί επίσης να καλύπτει τα έξοδα τεχνικής και διοικητικής βοήθειας 
τα οποία είναι αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί η µετάβαση από τα µέτρα που 
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εγκρίθηκαν µε την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου στο πρόγραµµα. Εφόσον απαιτείται, µπορούν να εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό πιστώσεις και για µετά το 2020 µε σκοπό την κάλυψη παρόµοιων 
δαπανών, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί 
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 

Άρθρο 5 
Συµµετοχή τρίτων χωρών 

1. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν:  

α) χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) οι οποίες είναι µέλη 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στη Συµφωνία ΕΟΧ, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον το 
επιτρέπουν συµφωνίες και διαδικασίες· 

β) προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάµει υποψήφιες χώρες σύµφωνα µε 
τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή 
των εν λόγω χωρών στα προγράµµατα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες 
συµφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του συµβουλίου σύνδεσης ή σε παρόµοιες 
συµφωνίες· 

γ) χώρες οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των πολιτικών ευρωπαϊκής 
γειτονίας, εφόσον το επιτρέπουν συµφωνίες και διαδικασίες και σύµφωνα µε τις 
γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των εν 
λόγω χωρών στα προγράµµατα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες 
συµφωνίες-πλαίσια, στα πρωτόκολλα συµφωνιών σύνδεσης και στις αποφάσεις του 
συµβουλίου σύνδεσης. 

2. Οντότητες εγκαταστηµένες στις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην 
περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω 
παράγραφο ή εάν οι εν λόγω χώρες αποφασίσουν να µην ενταχθούν στο πρόγραµµα, ή 
οντότητες εγκαταστηµένες σε άλλες τρίτες χώρες µπορούν να συµµετάσχουν σε δράσεις 
στο πλαίσιο του προγράµµατος. 

3. Οι εν λόγω οντότητες δεν δικαιούνται να λάβουν οικονοµικές συνεισφορές από την Ένωση, 
παρά µόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για το πρόγραµµα, ιδίως όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης. Η εξαίρεση 
αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 6 
 ∆ράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη 

βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης 

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, προκειµένου να 
ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα, η συνοχή και η συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών 
που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη. 
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2. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει δράσεις µε σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας. Οι εν λόγω δράσεις µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

α) µέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασµού, της εφαρµογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 
επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και για 
τη διασφάλιση της ανάπτυξης κατάλληλων υποδοµών, οµάδων και δικτύων 
επιχειρήσεων παγκόσµιας κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης βιώσιµων 
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών· 

β) µέτρα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας στη διαµόρφωση πολιτικής και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών, άλλων χωρών που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των βασικών ανταγωνιστών της Ένωσης, και για 
την αντιµετώπιση διεθνών πτυχών των πολιτικών ανταγωνιστικότητας· 

γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία µεταξύ 
υπευθύνων διαµόρφωσης πολιτικής, ιδίως µε σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας 
πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράµµατα και στα µέτρα. 

3. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάδυσης 
ανταγωνιστικών κλάδων βάσει διατοµεακών δραστηριοτήτων σε επιχειρηµατικούς τοµείς 
που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και µε υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ 
της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα τονώσουν την ανάπτυξη νέων αγορών και την 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών βάσει των πιο ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών µοντέλων 
ή τροποποιηµένων αλυσίδων αξίας. Θα περιλαµβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης της 
παραγωγικότητας, της απόδοσης των πόρων, της βιωσιµότητας και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 

Άρθρο 7 
∆ράσεις για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

1. Η Επιτροπή συµβάλλει στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας βελτιώνοντας το πλαίσιο 
των προϋποθέσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Η Επιτροπή 
στηρίζει ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη και τη µεγέθυνση των 
επιχειρήσεων. 

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους νεαρούς επιχειρηµατίες, στους νέους και δυνητικούς 
επιχειρηµατίες και στις γυναίκες επιχειρηµατίες, καθώς και σε συγκεκριµένες οµάδες-
στόχους. 

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. 

Άρθρο 8  
∆ράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση 

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής τους, και οι οποίες 
είναι συµπληρωµατικές προς τη χρήση από τα κράτη µέλη χρηµατοδοτικών µέσων για τις 
ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να εξασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα, 



 

EL 24   EL 

οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό συντονισµό µε τις δράσεις που αναλαµβάνονται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων 
είναι να τονώσουν τη χρηµατοδότηση τόσο µε µετοχικά κεφάλαια όσο και µε δάνεια. 

2. Στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αναπτύσσει 
µέτρα, ανάλογα µε τη ζήτηση της αγοράς, για τη βελτίωση της διασυνοριακής και της 
πολυεθνικής χρηµατοδότησης, βοηθώντας µε τον τρόπο αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν 
τις δραστηριότητές τους τηρώντας τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας. 

3. Λεπτοµέρειες για τις δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
παρατίθενται στο παράρτηµα II.  

Άρθρο 9 
∆ράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 

1. Προκειµένου να συνεχιστεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων της ΄Ενωσης στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη στήριξή της στο δίκτυο 
Enterprise Europe Network. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην 
ενιαία αγορά, συµπεριλαµβανοµένων της παροχής υπηρεσιών και της ευαισθητοποίησης. 

3. Ειδικά µέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της 
Ένωσης και την ενίσχυση των υφιστάµενων υπηρεσιών στήριξης στις εν λόγω αγορές. Οι 
ΜΜΕ µπορούν να υποστηρίζονται µέσω του προγράµµατος όσον αφορά τα πρότυπα και 
τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες προτεραιότητας. 

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος µπορεί να στοχεύουν την ενθάρρυνση της 
διεθνούς βιοµηχανικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του βιοµηχανικού και 
κανονιστικού διαλόγου µε τρίτες χώρες. Ειδικά µέτρα µπορεί να στοχεύουν τη µείωση των 
διαφορών µεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για 
βιοµηχανικά προϊόντα, τη βιοµηχανική πολιτική και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
Υλοποίηση του προγράµµατος 

Άρθρο 10 
Ετήσιο πρόγραµµα εργασίας 

1. Προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραµµα 
εργασίας σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2. Στα ετήσια προγράµµατα εργασίας ορίζονται οι επιδιωκόµενοι στόχοι, τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Τα 
προγράµµατα περιλαµβάνουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να 
χρηµατοδοτηθούν, αναφορά του ποσού που χορηγείται για κάθέ δράση και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, καθώς επίσης και τους ενδεδειγµένους δείκτες για την 
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσµάτων και 
την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαµβάνουν και τις 
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προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης. 

2. Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραµµα σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό 
[κανονισµός (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/2012 (νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός)]. 

3. Το πρόγραµµα υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χρηµατοδοτούµενες 
δράσεις λαµβάνουν υπόψη τις µελλοντικές εξελίξεις και ανάγκες, ιδίως µετά την 
ενδιάµεση αξιολόγηση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3, και ότι είναι 
συναφείς προς την εξέλιξη των αγορών και της οικονοµίας και τις αλλαγές στην κοινωνία.  

Άρθρο 11 
Μέτρα στήριξης 

1. Επιπλέον των µέτρων που περιέχονται στο πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, η Επιτροπή λαµβάνει τακτικά µέτρα στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των 
ακόλουθων: 

α) ανάλυση και παρακολούθηση τοµεακών και διατοµεακών ζητηµάτων 
ανταγωνιστικότητας· 

β) εντοπισµός ορθών πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής, και περαιτέρω ανάπτυξή 
τους· 

γ) εκτίµηση επιπτώσεων των µέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, µε σκοπό τον προσδιορισµό 
τοµέων της ισχύουσας νοµοθεσίας οι οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή τοµέων 
στους οποίους πρέπει να προταθούν νέα νοµοθετικά µέτρα· 

δ) αξιολόγηση της νοµοθεσίας που επηρεάζει τις επιχειρήσεις, της ειδικής 
βιοµηχανικής πολιτικής και µέτρων σχετικών µε την ανταγωνιστικότητα. 

2. Τα µέτρα στήριξης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαµβάνονται στα 
ετήσια προγράµµατα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10. 

Άρθρο 12 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση και τη διαχείριση του προγράµµατος. 

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των υποστηριζόµενων δράσεων όσον αφορά 
τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, τα αποτελέσµατα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Η 
έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που συνδέονται µε το κλίµα 
και για τον αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων που συνδέονται µε την αλλαγή του 
κλίµατος, στο µέτρο κατά το οποίο η συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν επιφέρει 
αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. 

3. Tο αργότερο έως το 2018, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την 
επίτευξη των στόχων όλων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος στο επίπεδο των αποτελεσµάτων και του αντικτύπου, την αποδοτικότητα 
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της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία τους, µε στόχο τη λήψη 
απόφασης σχετικά µε την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των µέτρων. Η 
έκθεση αξιολόγησης εξετάζει επίσης το ενδεχόµενο απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνεκτικότητα του προγράµµατος, τη συνεχιζόµενη συνάφεια όλων των 
στόχων, καθώς και τη συµβολή των µέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης περί 
έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης. Η έκθεση λαµβάνει υπόψη τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης σχετικά µε τον µακροπρόθεσµο αντίκτυπο των 
προηγούµενων µέτρων. 

4. Εκπονείται έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τον πιο µακροπρόθεσµο αντίκτυπο και τη 
βιωσιµότητα των συνεπειών των µέτρων, ώστε να συνεισφέρει στην απόφαση για την 
ενδεχόµενη ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή ενός επακόλουθου µέτρου. 

5. Αναπτύσσεται ένα σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων ως βάση για την αξιολόγηση του 
βαθµού επίτευξης των στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος. Οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται σε σχέση µε προκαθορισµένες τιµές 
αναφοράς, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση πριν από την υλοποίηση των 
δράσεων. 

6. Όλοι οι συµµετέχοντες παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη διενέργεια της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των σχετικών 
µέτρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις και µορφές χρηµατοδοτικής βοήθειας 

Άρθρο 13 
Μορφές χρηµατοδοτικής βοήθειας 

Η χρηµατοδοτική βοήθεια της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράµµατος µπορεί να εφαρµοστεί 
έµµεσα µέσω της ανάθεσης καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισµού στις οντότητες που 
απαριθµούνται στο άρθρο ΧΧ του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός 
κανονισµός]. 

Άρθρο 14 
Χρηµατοδοτικά µέσα 

1. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που προβλέπονται από το πρόγραµµα εφαρµόζονται µε στόχο τη 
διευκόλυνση της χρηµατοδότησης ΜΜΕ προσανατολισµένων στην ανάπτυξη. Τα 
χρηµατοδοτικά µέσα περιλαµβάνουν µια διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου και µια 
διευκόλυνση εγγύησης δανείων. 

2. Τα χρηµατοδοτικά µέσα για ΜΜΕ προσανατολισµένες στην ανάπτυξη µπορούν, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, να συνδυάζονται µε άλλα χρηµατοδοτικά µέσα τα οποία θεσπίζονται 
από τα κράτη µέλη και τις αρχές διαχείρισής τους σύµφωνα µε το [άρθρο 33 παράγραφος 
1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισµός για τα διαρθρωτικά 
ταµεία)], και µε επιχορηγήσεις χρηµατοδοτούµενες από την Ένωση, µεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. 
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3. Στόχος των χρηµατοδοτικών µέσων είναι να διαφυλάσσουν την αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που παρέχονται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Μπορούν να παράγουν 
αποδεκτές αποδόσεις ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους άλλων εταίρων ή 
επενδυτών. 

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. 

Άρθρο 15 
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση 
δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, τα οικονοµικά 
συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται µε την εφαρµογή προληπτικών 
µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε 
τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, 
µε την ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, ανάλογα µε την 
περίπτωση, µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. 

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του 
λογιστικού ελέγχου, βάσει εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους 
τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυµβαλλοµένους, υπεργολάβους και άλλους 
τρίτους, που έλαβαν χρηµατοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισµού. 

3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης (OLAF) εξουσιοδοτείται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που έχουν σχέση, 
άµεσα ή έµµεσα, µε τη χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται 
στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου µε στόχο τη διαπίστωση 
απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης ενέργειας, η οποία επηρεάζει τα οικονοµικά 
συµφέροντα της Ένωσης, σε σχέση µε συµφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης 
ή σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση εκ µέρους της Ένωσης. 

4. Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, οι συµφωνίες συνεργασίας µε 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς και οι συµφωνίες και αποφάσεις επιχορηγήσεων 
και οι συµβάσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν 
τέτοιους λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
Επιτροπή και τελικές διατάξεις 

Άρθρο 16 
Επιτροπή  

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 17 
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 18, σχετικά µε αλλαγές στους δείκτες που αναφέρονται στον κατάλογο του 
παρρτήµατος Ι του παρόντος κανονισµού, εάν αποδειχθεί ότι οι εν λόγω δείκτες είναι 
ακατάλληλοι για τη µέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των γενικών και 
ειδικών στόχων του προγράµµατος. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 18, σχετικά µε αλλαγές των επιµέρους στοιχείων των ειδικών δράσεων που 
ανφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, εάν το επιβάλλει η εξέλιξη της 
οικονοµικής κατάστασης ή σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί από το 
πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, το µηχανισµό 
διευκόλυνσης εγγύησης δανείων (LGF) και το µέσο επιµερισµού του κινδύνου (RSI) του 
7ου προγράµµατος-πλαισίου για το µηχανισµό χρηµατοδότησης κατανοµής των κινδύνων. 

3. Εφόσον το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος όπως η ταχεία αλλαγή των οικονοµικών 
συνθηκών, η διαδικασία του άρθρου 19 εφαρµόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
θεσπίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 18 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.  

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστηµα 
επτά ετών από [την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της βασικής νοµοθετικής πράξης]. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. Η απόφαση περί ανάκλησης περατώνει 
την εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την 
εποµένη της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Αυτό δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 
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4. Μόλις εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 17 τίθεται σε ισχύ µόνον 
εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο 
εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα ενηµερώσει την Επιτροπή για 
το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Το διάστηµα αυτό παρατείνεται κατά δύο 
µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Άρθρο 19 
∆ιαδικασία επείγοντος 

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο τίθενται σε 
ισχύ αµέσως και εφαρµόζονται επί όσο χρονικό διάστηµα δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο εκθέτονται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας επείγοντος. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις 
σχετικά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 
παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ανακαλεί την πράξη αµέσως, ύστερα 
από την κοινοποίηση της απόφασης αντίθεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο. 

Άρθρο 20 
Κατάργηση και µεταβατικές διατάξεις 

1. Η απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.  

2. Εντούτοις, οι δράσεις που έχουν δροµολογηθεί δυνάµει της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ 
και οι οικονοµικές υποχρεώσεις που συνδέονται µε αυτές τις δράσεις εξακολουθούν να 
διέπονται από την εν λόγω απόφαση έως την ολοκλήρωσή τους. 

3. Η χρηµατοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 µπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η µετάβαση 
από το συγκεκριµένο πρόγραµµα προς τα µέτρα τα οποία εγκρίθηκαν δυνάµει της 
απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ. 

Άρθρο 21 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

EL 30   EL 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 
µέλος. 

Στρασβούργο, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
∆είκτες γενικών και ειδικών στόχων  

Γενικός στόχος: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού 

∆είκτης αντικτύπου21 Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσµος στόχος και ορόσηµο (2020) 

Αύξηση της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας22. 

Μεταβολή του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ 
(αριθµός ηµερών για την ίδρυση µιας νέας 
επιχείρησης). 

Αύξηση της µεταποιητικής παραγωγής της ΕΕ στις 
οικολογικές βιοµηχανίες (% µεταβολής από το 
προηγούµενο έτος). 

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7%. 

2009: -3,1% αριθµός ηµερών για την ίδρυση νέας 
ΜΜΕ: 7 εργάσιµες ηµέρες. 

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια. 

Ετήσια αύξηση 1% και αύξηση 5% το 2015. 

Μείωση του αριθµού των ηµερών για την ίδρυση νέας 
ΜΜΕ: 3 εργάσιµες ηµέρες το 2020. 

Ετήσια αύξηση 8% κατά µέσο όρο κατά την επόµενη 
δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται στόχος αύξησης της 
παραγωγής κατά 50%. 

 

Γενικός στόχος: 2. Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της 
ανάπτυξης ΜΜΕ 

∆είκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσµος στόχος και ορόσηµο (2020) 

Ανάπτυξη των ΜΜΕ όσον αφορά την προστιθέµενη 
αξία και τους υπαλλήλους. 

Ανάδραση από ΜΜΕ και άλλους τελικούς δικαιούχους 
σχετικά µε την προστιθέµενη αξία, τη σκοπιµότητα και 

Το 2010 οι ΜΜΕ παρείχαν άνω του 58% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕ (ΑΠΑ)· συνολικός 
αριθµός εργαζοµένων σε ΜΜΕ: 87,5 εκατοµµύρια 
(67% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα 
στην ΕΕ). 

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 
των ΜΜΕ κατά 4% ετησίως· ετήσια αύξηση των 
υπαλλήλων των ΜΜΕ κατά 1%. 

Αύξηση της ικανοποίησης σχετικά µε την 

                                                 
21 Οι δείκτες αναφέρονται σε εξελίξεις στον τοµέα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία. Η Επιτροπή δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επίτευξη των 

ως άνω στόχων. ∆ιάφοροι άλλοι παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου της Επιτροπής επηρεάζουν επίσης τα αποτελέσµατα στον συγκεκριµένο τοµέα. 
22 NEER/REER βάσει ULC, µη συµπεριλαµβανοµένου του αντικτύπου των συναλλαγµατικών διακυµάνσεων (NEER = ονοµαστική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία· 

REER = πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία· ULC = κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. 
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τη συνάφεια του προγράµµατος (θα µετράται στις 
αξιολογήσεις του προγράµµατος) µέσω του δικτύου 
Europe Enterprise Network (EEN) και επιγραµµικών 
ερευνών. 

Κύκλος εργασιών των ΜΜΕ (ΜΜΕ που ιδρύονται και 
κλείνουν)  

78 % ικανοποίησης και θετικών σχολίων και 
παρατηρήσεων σχετικά µε την προστιθέµενη αξία του 
EEN. 

προστιθέµενη αξία του EEN σε ποσοστό άνω του 80 %.  

 

Ειδικός στόχος:  Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα 
των επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του 
τουρισµού 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

∆ραστηριότητες για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας  

Αριθµός µέτρων απλούστευσης που εγκρίθηκαν (σε 
τοµείς αρµοδιότητας της Γ∆ ENTR). 

Αριθµός ελέγχων καταλληλότητας σχετικά µε την 
ποιότητα και την προστιθέµενη αξία των 
δραστηριοτήτων. 

Βαθµός υιοθέτησης, από τις εταιρείες, ευρωπαϊκών 
προϊόντων και εργαλείων βιώσιµης παραγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένων των ΕΜΑS, eco-label και eco-
design  

 

Το πρόγραµµα απλούστευσης της Επιτροπής 
επικαιροποιήθηκε το 2010 και βρίσκεται στον σωστό 
δρόµο για τη µείωση της γραφειοκρατίας κατά 25 % το 
2012. Υλοποιήθηκαν 5 µέτρα απλούστευσης ετησίως 
έως το 2010. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, µεταξύ 
άλλων από τη Γ∆ ENTR. 

∆ροµολογήθηκαν τέσσερις έλεγχοι καταλληλότητας, οι 
οποίοι περιελάµβαναν ενδιαφερόµενα µέρη το 2010 για 
τις πολιτικές στους τοµείς του περιβάλλοντος, των 
µεταφορών, της απασχόλησης και της βιοµηχανίας. Οι 
απαντήσεις περιελάµβαναν σχόλια για τη νοµοθεσία 
και την προστιθέµενη αξία δραστηριοτήτων. 

Περίπου 35 000 πιστοποιήσεις ISO 14001, 4 500 
καταχωρίσεις EMAS και 18 000 άδειες για το 
οικολογικό σήµα της ΕΕ (Ecolabel) 

Περίπου 7 µέτρα απλούστευσης ετησίως στον τοµέα 
αρµοδιότητας της Γ∆ ENTR. 

Η προσέγγιση των σχολίων και παρατηρήσεων µε 
ελέγχους καταλληλότητας θα επεκταθεί σε άλλες 
πολιτικές και θα έχει ως αποτέλεσµα απλουστεύσεις µε 
θετικό αντίκτυπο στη βιοµηχανία. Προβλέπονται έως 
δώδεκα έλεγχοι καταλληλότητας, µε σκοπό τη 
βελτίωση της νοµοθεσίας. 

Σηµαντικός αριθµός εταιρειών παρακολουθούν τις 
επιδόσεις τους, εφαρµόζουν συστήµατα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιτυγχάνουν 
βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Σηµαντικό µέρος της 
παραγωγής είναι προϊόντα που παράγονται µε 
αποδοτική χρήση των πόρων και είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον 

Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ 

Αριθµός κρατών µελών που χρησιµοποιούν τη 

Αριθµός κρατών µελών που χρησιµοποιούν τη 
δοκιµασία ΜΜΕ: 15 κράτη µέλη. 

Αριθµός κρατών µελών που χρησιµοποιούν τη 
δοκιµασία ΜΜΕ: 21 κράτη µέλη. 
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δοκιµασία ΜΜΕ. 

Αυξηµένη δηµοσιότητα σε ολόκληρη την ΕΕ όσον 
αφορά τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηµατικά Βραβεία µε 
δηµοσιεύσεις/αναφορές στα µέσα ενηµέρωσης σε όλα 
τα κράτη µέλη. 

Μείωση του χρόνου έναρξης και της πολυπλοκότητας 
των διαδικασιών για τις νέες επιχειρήσεις. 

Αριθµός δηµοσιεύσεων/αναφορών στα µέσα 
ενηµέρωσης σε όλα τα κράτη µέλη: 60 το 2010. 

Μείωση του χρόνου έναρξης: 7 εργάσιµες ηµέρες. 

 
 

Αριθµός δηµοσιεύσεων/αναφορών στα µέσα 
ενηµέρωσης σε όλα τα κράτη µέλη: 80. 

Μείωση του χρόνου έναρξης: 5 εργάσιµες ηµέρες. 

 
 
 

Νέες επιχειρηµατικές ιδέες 

Αριθµός νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά. 

Επίπεδο πρόσθετων εξαγωγών και αντίστοιχα 
χρηµατικά ποσά. 

Σχόλια και παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόµενα µέρη 
σχετικά µε την ποιότητα και την προστιθέµενη αξία 
των δραστηριοτήτων. 

 

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή περιορίστηκε σε 
αναλυτικό έργο περιορισµένης κλίµακας.  

Στόχος: ο συνολικός αριθµός νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 5 το 2017 
(αύξηση σε 15 το 2018 και σε 25 το 2019).  

Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν αναµένεται κανένας 
αντίκτυπος ακόµη το 2017. Το ποσοστό των εξαγωγών 
της πρώτης γενιάς συµµετεχουσών ΜΜΕ θα 
εµφανιστεί το 2018 µε στόχο αύξησης 20%. 

Τουλάχιστον 70% των ΜΜΕ που συµµετέχουν το 2014 
διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών 
τους σε έρευνα η οποία διεξάγεται στα τέλη του 2017. 

Τουρισµός 

Αριθµός αιτήσεων χρηµατοδότησης. 

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης σχετικές µε τον τουρισµό. 

Αριθµός οντοτήτων που υιοθετούν το ευρωπαϊκό σήµα 
ποιότητας για τον τουρισµό. 

Αριθµός προορισµών που υιοθετούν τα πρότυπα 
βιώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού που προωθούν οι 
Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας. 

Συνολικός αριθµός αιτήσεων χρηµατοδότησης (σε όλες 
τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): περίπου 75 
ετησίως (µέσος όρος για το 2011). 

Έως τώρα, καµία πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν 
απευθυνόταν άµεσα σε ΜΜΕ. 

Έως τώρα, καµία οντότητα δεν έχει υιοθετήσει το 
ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας για τον τουρισµό (δράση 
υπό επεξεργασία). 

Συνολικός αριθµός βραβευθέντων Ευρωπαϊκών 
Προορισµών Αριστείας: 98 (κατά µέσο όρο 20 ετησίως 
– το 2007-10, το 2008-20, το 2009-22, το 2010-25, το 
2011-21). 

Συνολικός αριθµός αιτήσεων χρηµατοδότησης (σε όλες 
τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 100 
ετησίως. 

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
απευθύνονται σε ΜΜΕ. 

Κάλυψη 50% των σχεδίων αξιολόγησης που είναι 
επιλέξιµα να συµµετάσχουν στο ευρωπαϊκό σήµα 
ποιότητας για τον τουρισµό. 

200 τουλάχιστον προορισµοί υιοθετούν τα πρότυπα 
βιώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού των Ευρωπαϊκών 
Προορισµών Αριστείας (έως 30 ετησίως). 
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Ειδικός στόχος:  Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µεταξύ άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Στήριξη της επιχειρηµατικότητας 

Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε την αντίληψη του 
κοινού για την επιχειρηµατικότητα (% των πολιτών 
της ΕΕ που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούµενοι 
όπως µετράται από το Ευρωβαρόµετρο). 

Αριθµός κρατών που εφαρµόζουν λύσεις 
επιχειρηµατικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε 
επίπεδο ΕΕ. 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων διαθέσιµων για τις 
ΜΜΕ από άλλα κράτη µέλη. 

Αριθµός µέτρων απλούστευσης που έχουν εγκριθεί για 
τις ΜΜΕ. 

Τα στοιχεία του 2007 και του 2009 είναι σταθερά σε 
45%. 

Αριθµός κρατών που εφαρµόζουν λύσεις 
επιχειρηµατικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε 
επίπεδο ΕΕ: 22 (2010). 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων διαθέσιµων για τις 
ΜΜΕ από άλλα κράτη µέλη: 5. 

5 µέτρα απλούστευσης ετησίως (2010).  

Αύξηση του αριθµού των πολιτών της ΕΕ που θα 
ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούµενοι σε 50%. 

Αριθµός κρατών που εφαρµόζουν λύσεις 
επιχειρηµατικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε 
επίπεδο ΕΕ: 25. 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων διαθέσιµων για τις 
ΜΜΕ από άλλα κράτη µέλη: 10. 

Περίπου 7 µέτρα απλούστευσης ετησίως. 

 

 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση υπό µορφή µετοχικού κεφαλαίου 
και δανείων 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Χρηµατοδοτικά µέσα ανάπτυξης 

Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν εγγυήσεις 
δανείων (πίστωσης) και αξία δανεισµού. 

Αριθµός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από 
επιχειρηµατικά κεφάλαια και αξία επενδύσεων (εκ των 

Τα προτεινόµενα µέσα δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµη και 
δεν είναι ίδια µε τα τρέχοντα µέσα, εποµένως τα 
δεδοµένα που προέρχονται από τα τρέχοντα µέσα 
µπορεί να µην είναι συγκρίσιµα. 

Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν εγγυήσεις 
δανείων (πίστωσης) (+/- 95 000) και αξία δανεισµού 
(+/- 10,7 δισεκατοµµύρια ευρώ). 

Αριθµός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από 
επιχειρηµατικά κεφάλαια: (+/- 180) και αξία 
επενδύσεων (+/- 220 εκατοµµύρια ευρώ). 



 

EL 35   EL 

οποίων διασυνοριακές συµφωνίες). 

 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

∆ίκτυο Enterprise Europe Network  

Αριθµός υπογεγραµµένων συµφωνιών σύµπραξης. 

Αυξηµένη αναγνώριση της µάρκας του ∆ικτύου και της 
νοοτροπίας της µάρκας (π.χ. αναγνώριση της µάρκας 
στον πληθυσµό των ΜΜΕ). 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιηµένες, προστιθέµενη αξία 
συγκεκριµένης υπηρεσίας). 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν υπηρεσίες στήριξης. 

Αριθµός ΜΜΕ που συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαµεσολάβησης και εταιρικές αποστολές. 

∆ίκτυο Enterprise Europe Network  

Αριθµός υπογεγραµµένων συµφωνιών σύµπραξης: 1 
950 (2010). 

Αυξηµένη αναγνώριση της µάρκας του ∆ικτύου και της 
νοοτροπίας της µάρκας: δεν µετράται ακόµη. 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιηµένες, προστιθέµενη αξία 
συγκεκριµένης υπηρεσίας): 78%. 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν υπηρεσίες στήριξης: 
435 000 (2010). 

Αριθµός ΜΜΕ που συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαµεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 45 000 
(2010). 

∆ίκτυο Enterprise Europe Network  

Αριθµός υπογεγραµµένων συµφωνιών σύµπραξης: 3 
000 ετησίως. 

Αυξηµένη αναγνώριση της µάρκας του ∆ικτύου και της 
νοοτροπίας της µάρκας: 30% των ΜΜΕ. 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιηµένες, προστιθέµενη αξία 
συγκεκριµένης υπηρεσίας): >80%. 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν υπηρεσίες στήριξης 500 
000 ετησίως. 

Αριθµός ΜΜΕ που συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαµεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 60 000 
ετησίως. 

Επιχειρηµατική στήριξη των ΜΜΕ σε 
αγορές εκτός της ΕΕ 

Ποσοστό (%) ΜΜΕ που συµµετέχουν σε διεθνείς 
δραστηριότητες (εξαγωγές, εισαγωγές, ΑΞΕ και άλλες 

 

13 % (2009). 

 

17 % (2017). 



 

EL 36   EL 

δραστηριότητες) εκτός της ΕΕ. 

∆ιεθνής βιοµηχανική συνεργασία 

Αριθµός περιπτώσεων βελτίωσης της ευθυγράµµισης 
µεταξύ των κανονισµών της ΕΕ και τρίτων χωρών για 
βιοµηχανικά προϊόντα. 

Αριθµός τοµέων και ορθών πρακτικών της Small 
Business Act της ΕΕ που θεσπίστηκαν σε γειτονικές και 
υποψήφιες χώρες. 

Εκτιµάται ότι, όσον αφορά την κανονιστική συνεργασία 
µε τους κύριους εµπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, Ινδία), υπάρχουν 
κατά µέσο όρο 2 σχετικοί τοµείς σηµαντικής 
ευθυγράµµισης τεχνικών κανονισµών.  

 

Εκτιµάται ότι, κατά µέσο όρο στις τρεις περιοχές 
πολιτικής (περιοχή υποψήφιων χωρών, περιοχή 
ανατολικών γειτονικών χωρών, και περιοχή γειτονικών 
χωρών Μεσογείου), από τους 10 τοµείς πολιτικής της 
SBA τουλάχιστον 3 έχουν ρυθµιστεί στις εν λόγω 
χώρες. 

3 σχετικοί τοµείς σηµαντικής ευθυγράµµισης των 
τεχνικών κανονισµών µε τους κύριους εµπορικούς 
εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 
Καναδάς, Ινδία) (2017). 

5 τοµείς πολτιικής του SBA στους τρεις τοµείς 
πολιτικής (περιοχή υποψήφιων χωρών, περιοχή 
ανατολικών γειτονικών χωρών, και περιοχή γειτονικών 
χωρών Μεσογείου) (2017). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1. Οι δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση 
περιλαµβάνουν µια διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου και µια διευκόλυνση 
εγγύησης δανείων. 

2. Η διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα 
και τις ΜΜΕ (διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη - Εquity Facility 
for Growth – EFG), εφαρµόζεται µε τη µορφή θυρίδας ενός ενιαίου 
χρηµατοπιστωτικού εργαλείου της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση µετοχικών κεφαλαίων 
που υποστηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΕΕ και την ΕΑΚ από το 
πρώιµο στάδιο (συµπεριλαµβανοµένης της εκκίνησης) έως το στάδιο ανάπτυξης και 
υποστηρίζεται µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Ορίζων 2020 και από το παρόν 
πρόγραµµα.  

Η διευκόλυνση EFG χρησιµοποιεί τον ίδιο µηχανισµό µε τη διευκόλυνση µετοχικού 
κεφαλαίου για την ΕΑΚ που θα καθοριστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Ορίζων 
2020, σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται παρακάτω. 

3. Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων (Loan Guarantee Facility - LGF) εφαρµόζεται ως 
τµήµα ενός ενιαίου χρηµατοπιστωτικού εργαλείου της ΕΕ για τη δανειοδότηση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Ένωσης και της ΕΑΚ, χρησιµοποιώντας τον ίδιο 
µηχανισµό µε τη θυρίδα εγγύησης δανείων που λειτουργεί βάσει της ζήτησης των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράµµατος Ορίζων 2020 (RSI II), σύµφωνα µε τον τρόπο 
που προβλέπεται παρακάτω. 

4. Οι διευκολύνσεις µετοχικού κεφαλαίου και εγγύησης δανείων συµµορφώνονται προς 
τις διατάξεις που αφορούν τα χρηµατοδοτικά µέσα οι οποίες περιέχονται στους 
δηµοσιονοµικούς κανονισµούς και στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αντικαθιστά 
τους κανόνες εφαρµογής µε λεπτοµερέστερες ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις που 
πρέπει να καθοριστούν στις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής. 

5. Οι διευκολύνσεις µετοχικού κεφαλαίου και εγγύησης δανείων είναι συµπληρωµατικές 
µε τη χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων για τις ΜΜΕ από τα κράτη µέλη στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. 

6. Οι διευκολύνσεις µετοχικού κεφαλαίου και εγγύησης δανείων µπορούν, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, να καθιστούν δυνατή τη σώρευση χρηµατοδοτικών πόρων µε 
τα κράτη µέλη που επιθυµούν να συνεισφέρουν µέρος των ποσών που τους 
διατίθενται από τα διαρθρωτικά ταµεία σύµφωνα µε το [άρθρο 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του κανονισµού για τα διαρθρωτικά ταµεία]. 

7. Τα έσοδα και οι επιστροφές ποσών που συνδέονται µε το GIF 2 σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (απόφαση αριθ. 
1639/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) διατίθενται στο 
πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και ΜΜΕ. 
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8. Τα χρηµατοδοτικά µέσα για τις προσανατολισµένες στην ανάπτυξη ΜΜΕ 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους συναφείς κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 

∆ιευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG) 

1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταµεία τα οποία παρέχουν επιχειρηµατικά κεφάλαια και 
ενδιάµεση χρηµατοδότηση, όπως δάνεια µειωµένης εξασφάλισης και συµµετοχικά 
δάνεια, σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και ανάπτυξης, ιδίως 
σε όσες λειτουργούν διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιεί επενδύσεις σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο σε 
συνδυασµό µε τη διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του 
Ορίζων 2020. Στην τελευταία περίπτωση, η επένδυση της EFG δεν υπερβαίνει το 
20% της συνολικής επένδυσης της ΕΕ, εκτός από περιπτώσεις κεφαλαίων που 
αφορούν πολλά στάδια, οπότε η χρηµατοδότηση από την EFG και η διευκόλυνση 
µετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, µε βάση την 
επενδυτική πολιτική των ταµείων. Η EFG αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης που προορίζονται για τη διάλυση µιας εξαγορασθείσας επιχείρησης. 
Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το όριο του 20% εφόσον 
σηµειωθεί αλλαγή των συνθηκών στην αγορά. 

2. Η στήριξη παρέχεται υπό µορφή µιας από τις ακόλουθες επενδύσεις: 

α) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχει ανατεθεί η εφαρµογή για 
λογαριασµό της Επιτροπής· ή 

β) µέσω οργανισµών επενδύσεων σε µερίδια άλλων οργανισµών (funds-of-funds) 
ή επενδυτικών οχηµάτων που επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται από το 
ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρµογή για 
λογαριασµό της Επιτροπής, µαζί µε ιδιωτικούς επενδυτές και/ή εθνικά δηµόσια 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

∆ιευκόλυνση εγγύησης δανείων (LGF) 

1. Η LGF παρέχεται από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η 
εφαρµογή για λογαριασµό της Επιτροπής. 
Η διευκόλυνση παρέχει: 

• αντεγγυήσεις και άλλες ρυθµίσεις επιµερισµού του κινδύνου για συστήµατα 
εγγυήσεων· 

• άµεσες εγγυήσεις και άλλες ρυθµίσεις επιµερισµού του κινδύνου για κάθε 
άλλον χρηµατοπιστωτικό διαµεσολαβητή που πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας. 

2. Η LGF αποτελείται από τις ακόλουθες δύο δράσεις: 

• η πρώτη δράση, χρηµατοδότηση µε δανειακά κεφάλαια, 
συµπεριλαµβανοµένων δανείων µειωµένης εξασφάλισης και συµµετοχικών 
δανείων, είτε µε τη µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αποσκοπεί στη µείωση 
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των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είτε λόγω του υψηλότερου κινδύνου που 
ενέχουν είτε λόγω της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων· 

• η δεύτερη δράση, η τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην κινητοποίηση πρόσθετων 
χρηµατοδοτήσεων µε δανειακά κεφάλαια για τις ΜΜΕ βάσει των συµφωνιών 
για τον επιµερισµό των κινδύνων µε τα συγκεκριµένα ιδρύµατα. Προϋπόθεση 
για την υποστήριξη των συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της υποχρέωσης 
από τα ιδρύµατα να αφιερώσουν ένα σηµαντικό µέρος της ρευστότητας που 
προκύπτει από την κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χορήγηση νέων δανείων σε 
ΜΜΕ εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Το ποσό της νέας 
χρηµατοδότησης του χρέους υπολογίζεται σε σχέση µε το ποσό του 
εγγυηµένου κινδύνου χαρτοφυλακίου και συζητείται, όπως και η χρονική 
περίοδος, ατοµικά µε κάθε ενδιαφερόµενο.  

3. Eκτός 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. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχοι  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

 1.7. Προβλεπόµενος (οι) τρόπος(οι) διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη απάτης και παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας (-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή (-ές) των δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιµούµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµούµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµούµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµούµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµούµενη επίπτωση στα έσοδα 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση 
προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
(2014 – 2020) 

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆23  

Τοµέας πολιτικής: Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία 

∆ραστηριότητες: Ανταγωνιστικότητα, βιοµηχανική πολιτική, καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα 

Ο παρών τοµέας πολιτικής αντιστοιχεί στην ισχύουσα δοµή ΠΒ∆. Για το οικονοµικό έτος 2014 
ενδέχεται να οριστεί νέα δοµή του προϋπολογισµού µετά την έγκριση της διοργανικής συµφωνίας 
για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2014-2020. 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 Η πρόταση αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική 
δράση 24  

x Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση αναπροσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο πολυετής στρατηγικός στόχος της Επιτροπής που αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία  

Ο πολυετής στρατηγικός στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος είναι η εφαρµογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία, µε τις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της για έξυπνη, 
διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, περιγράφει µέτρα για την ενίσχυση της 
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ στο µέλλον. Το 
πρόγραµµα θα ενθαρρύνει επίσης την επιχειρηµατική νοοτροπία και θα προωθήσει την ίδρυση και 
την ανάπτυξη ΜΜΕ. Ειδικότερα, το προτεινόµενο πρόγραµµα θα συµβάλει στον βασικό στόχο που 
αφορά την απασχόληση (απασχόληση 75% των ατόµων ηλικίας 20-64 ετών). 

                                                 
23 ∆Β∆: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒ∆: προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
24 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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1.4.2. Ειδικοί στόχοι και σχετικές δραστηριότητες ∆Β∆/ΠΒ∆  

1. Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού· 

2. προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µεταξύ άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους· 

3. βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση· 

4. βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως. 

Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι για τους ειδικούς αυτούς στόχους περιγράφονται στο παράρτηµα I του 
κανονισµού. 

Σχετικές δραστηριότητες ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Ενδέχεται να καθοριστεί νέα δοµή προϋπολογισµού µετά την έγκριση της διοργανικής συµφωνίας 
για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2014-2020.  

1.4.3. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και αντίκτυπος 

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά 
τους στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Απώτατος στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος είναι η επίτευξη θετικής µεταβολής στην 
οικονοµική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεών της, όπως υψηλότερη 
ανάπτυξη, υψηλότερη απασχόληση και υψηλότερος αριθµός νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι 
προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη συµβολή για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και των βασικών στόχων της µέσω της παροχής στήριξης σε δραστηριότητες της 
εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Μια ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσµιοποίησης» και της Ανασκόπησης της Small Business Act. 

Βασικός σκοπός και ρόλος του προγράµµατος είναι να στηρίξει την ανάπτυξη, τον συντονισµό και 
την εφαρµογή µιας σύγχρονης και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνιστικότητας, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στις ΜΜΕ. 

Ειδικότερα, οι ειδικοί στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1.4.2 θα επιτευχθούν µέσω: 

– βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση των προσανατολισµένων στην ανάπτυξη 
ΜΜΕ και εκείνων που εµφανίζουν δυνατότητες διεθνοποίησης· 

– βελτίωσης της επιχειρηµατικής στήριξης και των υπηρεσιών ενηµέρωσης προς τις ΜΜΕ 
στην εσωτερική αγορά και πέρα από αυτήν· 

– βελτίωσης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, της συγκριτικής 
ανάλυσης και του συντονισµού πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· 

– βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στοχοθετηµένων τοµέων. 

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι τα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη που επηρεάζονται από τα βαθύτερα 
αίτια του προβλήµατος το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσει το νέο πρόγραµµα. Οι ΜΜΕ 
επηρεάζονται περισσότερο από ό,τι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις λόγω των χαρακτηριστικών τους 
που σχετίζονται µε την ιδιοκτησία του κεφαλαίου, τη διαχείριση και τις µεθόδους χρηµατοδότησης, 



 

EL 43   EL 

τα οποία απαιτούν προσαρµοσµένη παρέµβαση πολιτικής. Καθώς η ΜΜΕ αποτελούν την κύρια 
πηγή νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ, η ανάπτυξή τους επηρεάζει άµεσα το εργατικό δυναµικό. Η 
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ΜΜΕ θα βελτιώσει επίσης σηµαντικά τις προοπτικές 
απασχόλησης στην ΕΕ. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντικτύπου  

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Η βασισµένη στα αποτελέσµατα προσέγγιση διαχείρισης που εφαρµόζεται στο τρέχον πρόγραµµα 
και η ετήσια παρακολούθηση των επιδόσεών του αποδείχθηκαν επιτυχείς όσον αφορά την απόδειξη 
των επιτευγµάτων του προγράµµατος καθώς και τη βελτίωση της λογοδοσίας της ΕΕ. 
Αξιοποιώντας την εµπειρία αυτή και λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στις 
αξιολογήσεις, το νέο πρόγραµµα διαθέτει σαφή λογική παρέµβασης (επιχειρησιακοί στόχοι 
SMART συµβάλλουν στην επίτευξη γενικών στόχων) και ένα σύνολο αντίστοιχων δεικτών 
αντικτύπου και αποτελέσµατος. Λαµβάνοντας υπόψη τον χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της 
επίτευξης των αποτελεσµάτων και του αντικτύπου τους στους γενικούς στόχους, η πρόοδος προς 
την επίτευξή τους θα µετράται κατά κανόνα ανά τριετία, ενώ η πρόοδος προς την επίτευξη 
επιχειρησιακών στόχων θα µετράται σε ετήσια βάση. Ο πλήρης κατάλογος των δεικτών παρέχεται 
στο παράρτηµα I της πρότασης κανονισµού της Επιτροπής. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα θα στηρίξει την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τα βασικά 
ενδιαφερόµενα µέρη στον σχεδιασµό, στον συντονισµό και στην εφαρµογή αποτελεσµατικών 
πολιτικών σχετικών µε την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα και θα στηρίξει 
δραστηριότητες µε στόχο την αντιµετώπιση των ακόλουθων µακροπρόθεσµων προκλήσεων: 

– προβληµατική πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, 

– χαµηλά επίπεδα ίδρυσης ΜΜΕ, 

– ζητήµατα εξειδίκευσης της βιοµηχανίας, 

– περιορισµένη ικανότητα προσαρµογής στις προκλήσεις της βιωσιµότητας, 

– περιορισµένη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, 

– αδύναµο επιχειρηµατικό πνεύµα, και 

– µη φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Βραχυπρόθεσµα έως µεσοπρόθεσµα, το νέο πρόγραµµα θα αντιµετωπίσει τις ακόλουθες αδυναµίες 
πολιτικής, αδυναµίες της αγοράς και θεσµικές αδυναµίες: 

– έλλειψη συντονισµού της πολιτικής, 

– ασυµµετρίες ενηµέρωσης, 

– υψηλό κόστος συναλλαγών, και 
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– κατακερµατισµός του κανονιστικού περιβάλλοντος. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ 

Η ΕΕ είναι σε µοναδική θέση για να παράσχει µια ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την ανταλλαγή 
πολιτικών και την αµοιβαία µάθηση όσον αφορά πολιτικές που σχετίζονται µε την 
ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ, στην οποία θα συµµετέχουν εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόµενα µέρη. Οι δραστηριότητες της ΕΕ προσθέτουν αξία σε δραστηριότητες σε εθνικό 
ή/και περιφερειακό επίπεδο παρέχοντας ευρωπαϊκή διάσταση στη συλλογή και στην ανάλυση 
δεδοµένων, στην ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και µεθόδων και κοινών δεικτών. Τέτοια 
πανευρωπαϊκά στοιχεία αποτελούν προαπαιτούµενο για την ορθή ανάλυση των βασικών 
παραγόντων που έχουν αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και στις ΜΜΕ. 

1.5.3. Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Αξιολόγηση του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία 

Η Επιτροπή διενήργησε ενδιάµεση και τελική αξιολόγηση του προγράµµατος για την 
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία (ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2009 και τον Απρίλιο 
του 2011) και ενδιάµεση αξιολόγηση του ΠΑΚ (Μάρτιος 2010). Οι αξιολογήσεις του 
προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία και του ΠΑΚ κατέδειξαν ότι οι 
στόχοι του προγράµµατος είναι συναφείς και εναρµονισµένοι µε τους στρατηγικούς στόχους των 
πολιτικών της ΕΕ. Παρά τον περιορισµένο προϋπολογισµό, η πρόοδος είναι εµφανής, ιδίως όσον 
αφορά τις πιο σηµαντικές δράσεις που απευθύνονται στις ΜΜΕ. Οι συνεντεύξεις και άλλα στοιχεία 
υποδεικνύουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

Αξιολόγηση EACI 

Μέρος του προϋπολογισµού του προγράµµατος για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία 
ανατέθηκε στον Εκτελεστικό Οργανισµό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EACI). 
Η αξιολόγηση, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2011, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο EACI 
λειτουργεί καλά και είναι ένας αποδοτικός και αποτελεσµατικός µηχανισµός υλοποίησης των 
πρωτοβουλιών για τις οποίες είναι επιχειρησιακά υπεύθυνος. Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι 
σχεδόν 100% του προϋπολογισµού εκτελέστηκε. 

∆ηµόσια διαβούλευση 

Ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε το ενδεχόµενο διάδοχο πρόγραµµα του ΠΑΚ στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εκτίµησης επιπτώσεων. Η διαβούλευση απευθυνόταν σε δηµόσιους και 
ιδιωτικούς οργανισµούς ή ιδιώτες οι οποίοι επιθυµούσαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους, σε 
επιχειρηµατικές οργανώσεις, σε παρόχους στήριξης στην έρευνα και στην καινοτοµία, και σε 
εθνικές, περιφερειακές και δηµόσιες διοικήσεις. 

Η διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης περιελάµβανε επιγραµµική έρευνα, δηµόσια διάσκεψη, 
συσκέψεις µε εκπροσώπους των κρατών µελών στις διάφορες επιτροπές διαχείρισης του ΠΑΚ και 
σύσκεψη µε τη στρατηγική συµβουλευτική επιτροπής του ΠΑΚ. Η διαβούλευση επιβεβαίωσε ότι 
πολλά µέρη του τρέχοντος προγράµµατος λειτουργούν καλά και ότι υπάρχει ευρεία στήριξη για τη 
διατήρηση ενός προγράµµατος της ΕΕ µε στόχο τη στήριξη των ΜΜΕ και τη δηµιουργία ευνοϊκού 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ζητήµατα τα οποία αφορούν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηµατοδότηση συζητήθηκαν επίσης σε συνεδριάσεις του Φόρουµ για τη χρηµατοδότηση των 
ΜΜΕ που πραγµατοποιήθηκαν τον Σεπτέµβριο του 2010 και τον Μάρτιο του 2011. 
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1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ των πρωτοβουλιών της Ένωσης 
και των κρατών µελών, αφενός, και µεταξύ των διάφορων πρωτοβουλιών της Ένωσης σε σχετικούς 
τοµείς, αφετέρου, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό έµφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και 
ελαχιστοποιώντας τις αλληλεπικαλύψεις. 

Οι συνέργειες µε άλλα προγράµµατα θα µεγιστοποιηθούν, ειδικότερα παρέχοντας ένα εργαλείο το 
οποίο µπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους στόχους πολιτικής. Το δίκτυο Enterprise Europe 
Network θα παράσχει ένα µέσο για συνδέσεις µε άλλα προγράµµατα και πρωτοβουλίες, όσον 
αφορά τη διάδοση πληροφοριών από την κορυφή προς τη βάση, προωθώντας τα άλλα 
προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες, καθώς και τη συλλογή σχολίων και παρατηρήσεων από τα 
ενδιαφερόµενα µέρη από τη βάση προς την κορυφή. 

Το νέο πρόγραµµα θα αποφύγει τις αλληλεπικαλύψεις µε άλλα προγράµµατα: δεν θα καλύψει 
δράσεις που αντιµετωπίζουν τις αδυναµίες της αγοράς οι οποίες σχετίζονται µε την καινοτοµία και 
τις οποίες θα καλύψει το πρόγραµµα Ορίζων 2020. Ειδικότερα, τα χρηµατοδοτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Ορίζων 2020 θα επικεντρωθούν στη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων βασισµένων 
στην έρευνα και ανάπτυξη, ενώ στόχος του νέου προγράµµατος θα είναι οι ΜΜΕ στις φάσεις 
ανάπτυξης και διεθνοποίησής τους. Με τη συγκεκριµένη οµάδα-στόχο, το νέο πρόγραµµα θα 
αποφύγει επίσης τις αλληλεπικαλύψεις µε τον µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων Progress, ο 
οποίος δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην κρίση, µε την επακόλουθη 
αύξηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Στόχος του µηχανισµού 
µικροχρηµατοδοτήσεων Progress είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε µικροχρηµατοδότηση και η 
αύξηση της διαθεσιµότητας µικροχρηµατοδότησης για ευάλωτες οµάδες, ιδίως στην κοινωνική 
οικονοµία. Το ίδιο θα ισχύσει για το διάδοχο πρόγραµµά του µετά το 2013, το οποίο θα επεκταθεί 
σε επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι δραστηριότητες εγγυοδοσίας στο 
προτεινόµενο πρόγραµµα θα λειτουργήσουν παράλληλα µε τις δραστηριότητες εγγυοδοσίας που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων. Το διάδοχο πρόγραµµα του 
µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG) θα επικεντρωθεί περισσότερο σε εγγυήσεις οι 
οποίες στηρίζουν διασυνοριακό και πολυεθνικό δανεισµό, καθώς και τιτλοποίηση, σύµφωνα µε τις 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι, θα διασφαλιστεί υψηλός βαθµός 
συµπληρωµατικότητας µε προγράµµατα όπως το JEREMIE, τα οποία είναι επικεντρωµένα σε 
εθνικό και στο περιφερειακό επίπεδο. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στη συµπληρωµατικότητα του νέου προγράµµατος µε τον 
προτεινόµενο µηχανισµό εταιρικής σχέσης. Είναι σηµαντικό η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να είναι συµπληρωµατική προς την εξωτερική διάσταση του εσωτερικού προγράµµατος 
για την εξασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου προγράµµατος και όπως υπογραµµίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το επόµενο Π∆Π, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα 
ειδικά συµφέροντα και οι περιστάσεις των ΜΜΕ στον σχεδιασµό όλων των πολιτικών και των 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης της Ένωσης. Το µελλοντικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα σχεδιαστεί 
κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει τη συµµετοχή µικρών επιχειρήσεων σε προγράµµατα 
χρηµατοδότησης, µέσω της απλούστευσης των κανόνων, της µείωσης του κόστους συµµετοχής, της 
επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης και της παροχής µιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης, η 
οποία θα διευκολύνει τους δικαιούχους χρηµατοδότησης της Ένωσης. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

X Πρόταση /πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  
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– X Πρόταση /πρωτοβουλία από την 01/01/2014 έως την 31/12/2020 

– X ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος (πιστώσεις πληρωµών) από το 2014 έως το 2024 (όσον 
αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα έως το 2035)  

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Εκτέλεση µε περίοδο έναρξης από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος (οι) τρόπος(οι) διαχείρισης25  

X Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

X Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

– X εκτελεστικούς οργανισµούς  

– X οργανισµούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες26  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/ οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του 
τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη 
βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

X Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς  

Παρατηρήσεις:  

Προβλέπεται ότι η διαχείριση της δράσης θα ασκηθεί εν µέρει άµεσα από την Επιτροπή και εν 
µέρει έµµεσα µέσω ανάθεσης καθηκόντων σε εκτελεστικούς οργανισµούς. 

Όσον αφορά άλλες δυνατότητες έµµεσης διαχείρισης και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των 
δράσεων και των σχεδίων που προβλέπονται στο προτεινόµενο πρόγραµµα, η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόµενο να κάνει χρήση υφιστάµενου εκτελεστικού οργανισµού. Αυτό θα αφορά µόνον 
καθήκοντα τα οποία δεν περιλαµβάνουν πολιτικές επιλογές. 

Εξετάζεται επίσης η από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς, όπως το Συµβούλιο της 
Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών, και η 
ευρωπαϊκή επιτροπή τουρισµού για ορισµένες αναλυτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
συγκριτικής αξιολόγησης. 

Τα χρηµατοδοτικά µέσα θα εφαρµοστούν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. 

                                                 
25 Αναλυτικά στοιχεία για τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό µπορείτε 

να βρείτε στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
26 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του µελλοντικού προγράµµατος θα διασφαλίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεχή βάση, άµεσα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και έµµεσα από 
διαµεσολαβητές, όπως το ΕΤΕ και οι εκτελεστικοί οργανισµοί στους οποίους ενδέχεται να ανατεθεί 
η υλοποίηση µερών του προγράµµατος. Η Επιτροπή θα καταρτίζει ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης, στην οποία θα εξετάζονται η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των 
χρηµατοδοτούµενων δραστηριοτήτων όσον αφορά την οικονοµική εκτέλεση, τα αποτελέσµατα και, 
εφόσον είναι εφικτό, τον αντίκτυπο, για την πραγµατοποίηση τυχόν αναγκαίων προσαρµογών στις 
προτεραιότητες πολιτικής και χρηµατοδότησης. Οι επιδόσεις θα µετρώνται βάσει συνεκτικού 
συνόλου δεικτών. 

Το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης θα στηριχθεί σε µεγάλο βαθµό σε εκείνο του 
τρέχοντος προγράµµατος, αλλά θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες βελτιώσεις στο σύστηµα 
συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων, καθώς και στην προσέγγιση αξιολόγησης και παρακολούθησης 
(εφαρµόζοντας τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στις αξιολογήσεις του τρέχοντος προγράµµατος): 

– διατύπωση ενός νέου συνόλου ειδικών δεικτών και ρυθµίσεων παρακολούθησης· 

– διαπαραποµπή στους δείκτες των εµβληµατικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για τον συντονισµό της διαδικασίας διαχείρισης του προγράµµατος και την παροχή 
πρόσθετων εισροών στη διαδικασία παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

– χρήση αντίθετων µεθόδων, για τη σύγκριση δειγµάτων δικαιούχων µε παρόµοιο σύνολο 
µη δικαιούχων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και προκειµένου να διαχωριστεί ο 
αντίκτυπος του προγράµµατος στους προτεινόµενους δείκτες από τις συνέπειες της 
µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών· 

– προσφυγή σε θεµατικές αξιολογήσεις στα διάφορα σκέλη του µελλοντικού προγράµµατος, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

Το νέο πρόγραµµα θα υποβληθεί σε ενδιάµεση και σε εκ των υστέρων αξιολόγηση της προόδου 
προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και των αποτελεσµάτων. Η ενδιάµεση αξιολόγηση 
θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017, ώστε να συµβάλει στην προετοιµασία ενός διάδοχου µέσου 
του προγράµµατος. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα διενεργηθεί εντός δύο ετών από την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί  

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος θα εκτελεστεί µέσω χρηµατοδοτικών µέσων, επιχορηγήσεων 
και δηµόσιων συµβάσεων. Οι κίνδυνοι είναι διαφορετικοί για καθέναν από τους διαφορετικούς 
αυτούς τύπους δαπανών. Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
και οι εκ των υστέρων έλεγχοι της Επιτροπής προσδιόρισαν τους ακόλουθους κύριους κινδύνους, 
οι οποίοι παραµένουν δυνητικά βάσιµοι για το παρόν πρόγραµµα: 
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Για τα χρηµατοδοτικά µέσα: Οι κύριοι προσδιορισθέντες κίνδυνοι αφορούν την επιλεξιµότητα 
(διεθνών χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών (∆Χ∆) και τελικών δικαιούχων), τη συµβατική 
συµµόρφωση (µεταφορά των απαιτήσεων της Επιτροπής στα συµβατικά έγγραφα), τη 
συµµόρφωση προς τις διαδικασίες (µη τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται από την Επιτροπή) 
και τις επιδόσεις (µη επίτευξη προκαθορισµένων στόχων). 

Οι ως άνω τύποι κινδύνων θα αντιµετωπιστούν λαµβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: 

• Σηµαντικές πτυχές των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου διενεργούνται από τους ∆Χ∆. 

• Η Επιτροπή πρέπει να βασιστεί σε σηµαντικό βαθµό στα συστήµατα ελέγχου της 
διαχείρισης των ∆Χ∆. 

• Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ελέγχων σε ολόκληρη την αλυσίδα 
υλοποίησης καθορίζοντας σαφείς αρµοδιότητες για όλους τους συµµετέχοντες εταίρους. 

• Η κεντρική εκ των προτέρων επαλήθευση της µονάδας οικονοµικών της Γ∆ αφορά µόνον 
δηµοσιονοµικές πράξεις µε τους ∆Χ∆ και όχι συγκεκριµένες πράξεις σχεδίων. 

Για τις επιχορηγήσεις: Οι πολύπλοκοι κανόνες για την επιλεξιµότητα των εξόδων και η σχετικά 
περιορισµένη εµπειρογνωµοσύνη ορισµένων δικαιούχων (ΜΜΕ) σε θέµατα χρηµατοπιστωτικής 
διαχείρισης µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα υψηλό κίνδυνο εσφαλµένης δήλωσης εξόδων (π.χ. την 
απαίτηση από τους δικαιούχους µη πραγµατοποιηθέντων εξόδων διαχειριστή ιδιοκτήτη ΜΜΕ).  

Η απουσία πλήρους βάσης δεδοµένων µε πληροφορίες σχετικά µε τους δικαιούχους, τα σχέδια και 
τα δηλωθέντα έξοδα µπορεί να δυσχεράνει τον εντοπισµό ριψοκίνδυνων δικαιούχων και της 
ενδεχόµενης διπλής χρέωσης εξόδων ή άλλων παρατυπιών και να έχει, εποµένως, ως αποτέλεσµα 
µη αποτελεσµατική δραστηριότητα για την καταπολέµηση της απάτης. 

Για τις δηµόσιες συµβάσεις: Ο µη εντοπισµός σφαλµάτων ή η µη διόρθωση ασαφειών σε 
προσφορές ή στη συγγραφή υποχρεώσεων διαγωνισµού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα κακή 
εκτέλεση της σύµβασης. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου  

∆ιάφορες µέθοδοι ελέγχου προβλέπονται για την αντιµετώπιση των διάφορων κινδύνων που 
αναφέρονται ανωτέρω. 

1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Για τα χρηµατοδοτικά µέσα προβλέπεται ένα σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου βασισµένο στο 
ακόλουθα µέτρα: 

– εκ των προτέρων αξιολόγηση του ∆Χ∆· 

– παρακολούθηση βασισµένη σε κινδύνους, µεταξύ άλλων βάσει τυποποιηµένης υποβολής 
εκθέσεων· 

– προληπτικά µέτρα µέσω του σχεδιασµού κατάλληλων απαιτήσεων επιλεξιµότητας, 
συµβατικής συµµόρφωσης, συµµόρφωσης προς τις διαδικασίες και επιδόσεων· 
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– συµβατικά µέσα θεραπείας, τα οποία επιτρέπουν διορθωτικά µέτρα σε περίπτωση 
σφάλµατος εφαρµογής όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας, συµβατικής 
συµµόρφωσης, συµµόρφωσης προς τις διαδικασίες και επιδόσεων· 

– εκ των προτέρων έλεγχοι των πληρωµών από τη Γ∆ στον καταπιστευµατικό λογαριασµό 
του ∆Χ∆· 

– µέτρα εναρµόνισης συµφερόντων· 

– συµµετοχή στη διακυβέρνηση· 

– δικαιώµατα πρόσβασης µε σκοπό τον έλεγχο όσον αφορά τους ∆Χ∆, τους επιµέρους 
διαµεσολαβητές και τους τελικούς δικαιούχους· 

– πλήρης διαδροµή ελέγχου η οποία καλύπτει την αλυσίδα υλοποίησης· 

– έλεγχοι συµµόρφωσης και επιδόσεων από υπαλλήλους της Επιτροπής·  

– ενσωµατωµένη διασφάλιση αξιοπιστίας λαµβάνοντας υπόψη το σύστηµα εσωτερικών 
ελέγχων και εσωτερικών λογιστικών ελέγχων που τηρούν οι ∆Χ∆ και οι επιµέρους 
διαµεσολαβητές όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας, συµβατικής συµµόρφωσης, 
συµµόρφωσης προς τις διαδικασίες και επιδόσεων· 

– έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων από εξωτερικούς ελεγκτές· 

– παροχή δηλώσεων αξιοπιστίας από τους ∆Χ∆ σε ετήσια βάση. 

Η επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών θα διασφαλίζεται µέσω αρκετών διαύλων 
πληροφοριών: 

– γνώσεις της διοίκησης όσον αφορά την κατάσταση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 
της Γ∆, οι οποίες συγκεντρώνονται µέσω της καθηµερινής εργασίας και των εµπειριών· 

– επίσηµες ρυθµίσεις εποπτείας, συνέχειας και παρακολούθησης της Γ∆· αποτελέσµατα της 
ετήσιας επανεξέτασης των προτύπων εσωτερικού ελέγχου («πλήρης συµµόρφωση προς τις 
βασικές απαιτήσεις»)· 

– αποτελέσµατα της αξιολόγησης κινδύνων· 

– εκ των προτέρων και των εκ των υστέρων έλεγχοι, συµπεριλαµβανοµένων εκθέσεων 
εξαιρέσεων ή/και αδυναµιών εσωτερικού ελέγχου· 

– αποτελέσµατα εξωτερικών οικονοµικών ελέγχων της Γ∆· 

– έλεγχοι και συµβουλευτικό έργο του κλιµακίου εσωτερικού ελέγχου της Γ∆· 

– αξιολογήσεις των προγραµµάτων από εξωτερικούς αξιολογητές. 

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το κλιµάκιο εσωτερικού ελέγχου, την υπηρεσία εσωτερικού 
ελέγχου ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα παράσχουν περισσότερα σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά µε την καταλληλότητα του συστήµατος ελέγχου. 

Εκτίµηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων που συνεπάγεται το σύστηµα ελέγχου 
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Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι έχουν εξεταστεί υπό ευρεία έννοια σύµφωνα µε τον ορισµό του 
µοντέλου COSO για τον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος ορίζεται ως µια διαδικασία που αποσκοπεί 
στην παροχή εύλογης βεβαιότητας όσον αφορά την επίτευξη στόχων µε αποτελεσµατικές και 
αποδοτικές πράξεις, την αξιοπιστία των οικονοµικών εκθέσεων και τη συµµόρφωση προς τους 
ισχύοντες νέους και κανονισµούς. Τα έξοδα των ελέγχων εκτιµώνται σε συνολική βάση και 
καλύπτουν κάθε δραστηριότητα η οποία σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την επαλήθευση των 
δικαιωµάτων του ∆Χ∆, του Χ∆ και του τελικού δικαιούχου και την κανονικότητα της δαπάνης. 
Όπου είναι εφικτό, οι έλεγχοι αναλύονται παράλληλα µε τα διάφορα στάδια διαχείρισης και είναι 
σύµφωνοι προς την περιγραφή του προβλεπόµενου συστήµατος ελέγχου. 

Οι αναπροσαρµογές, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι αναµενόµενες αλλαγές της νέας πρότασης, 
περιλαµβάνουν δεδοµένα για τις ακόλουθες βασικές αλλαγές: 

α) αποσαφήνιση των ισχυόντων κανόνων στο πλαίσιο των πλατφορµών µετοχικού 
κεφαλαίου/δανείων και αυξηµένα προληπτικά µέτρα µέσω του σχεδιασµού κατάλληλων 
απαιτήσεων· 

β) µέτρα εναρµόνισης συµφερόντων και άλλα συµβατικά µέσα θεραπείας που επιτρέπουν τη λήψη 
διορθωτικών µέτρων σε περίπτωση σφάλµατος εφαρµογής όσον αφορά τις απαιτήσεις. 

Εκτίµηση του αναµενόµενου επιπέδου κινδύνου µη συµµόρφωσης προς τους εφαρµοστέους 
κανόνες 

Βάσει του προβλεπόµενου συστήµατος ελέγχου, το αναµενόµενο επίπεδο κινδύνου µη 
συµµόρφωσης (το οποίο ορίζεται ως ο αναµενόµενος κίνδυνος σφάλµατος νοµιµότητας και 
κανονικότητας στο επίπεδο των πράξεων) θα διατηρηθεί κάτω του 2% σε πολυετή βάση, αν και µε 
χαµηλότερο κόστος λόγω του µετριασµού της συχνότητας των κινδύνων και των επιπτώσεων των 
κινδύνων που προκύπτει από τα πρόσθετα µέτρα που έχουν θεσπιστεί. 

Το ποσοστό σφάλµατος αναµένεται να µειωθεί λόγω της αποσαφήνισης των εφαρµοστέων 
κανόνων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων SMART, λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης των 
συµβατικών µέτρων αποκατάστασης και λόγω της αυξηµένης εναρµόνισης των τόκων. 

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Προβλέπεται ότι σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού του παρόντος προγράµµατος θα εκτελεστεί 
βάσει κεντρικής έµµεσης διαχείρισης, δηλαδή από τους εκτελεστικούς οργανισµούς. 

Πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Το ισχύον πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου βασίζεται στην εφαρµογή των προτύπων εσωτερικού 
ελέγχου της Επιτροπής, σε διαδικασίες για την επιλογή των βέλτιστων σχεδίων και της 
µετουσίωσής τους σε νοµικές πράξεις, στη διαχείριση σχεδίων και συµβάσεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του σχεδίου, σε εκ των προτέρων ελέγχους των απαιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένης 
λήψης πιστοποιητικών ελέγχου, σε εκ των προτέρων πιστοποίηση των µεθόδων κόστους, σε εκ των 
υστέρων ελέγχους και διορθώσεις, και σε αξιολόγηση. 

Τα έγγραφα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων περιέχουν λεπτοµερή καθοδήγηση σχετικά µε 
τους κανόνες επιλεξιµότητας και ειδικότερα σχετικά µε τα συνηθέστερα σφάλµατα όσον αφορά τα 
έξοδα προσωπικού. Οι δικαιούχοι καλούνται να παράσχουν, ήδη κατά τη διατύπωση πρότασης, 
επαρκή στοιχεία σχετικά µε το προβλεπόµενο κόστος, προβλέποντας εκ των προτέρων επαλήθευση 
και εντοπισµό ενδεχόµενων σφαλµάτων ή παρανοήσεων και, όταν απαιτείται, αλλαγές στην 
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εφαρµογή ή προσαρµογή της συµφωνίας επιχορήγησης. Αυτό θα αυξήσει σηµαντικά την ασφάλεια 
δικαίου για τους δικαιούχους και θα µειώσει τον κίνδυνο σφάλµατος. 

Θα διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι προκειµένου να καθορίζεται το αντιπροσωπευτικό µέσο 
ποσοστό σφάλµατος, το οποίο θα παραµείνει παρά την κατάρτιση, τους εκ των προτέρων ελέγχους 
και τις διορθώσεις. Η στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχου για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται 
στο πλαίσιο του προγράµµατος θα βασίζεται στον οικονοµικό έλεγχο των πράξεων που ορίζονται 
βάσει δειγµατοληψίας νοµισµατικής µονάδας, η οποία συµπληρώνεται από δείγµα βασισµένο σε 
κίνδυνο. Η στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχου όσον αφορά τη νοµιµότητα και την κανονικότητα 
θα συµπληρωθεί από ενισχυµένη επιχειρησιακή αξιολόγηση και από τη στρατηγική για την 
καταπολέµηση της απάτης (βλέπε σηµείο 2.3 κατωτέρω). 

Εκτίµηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων που συνεπάγεται το σύστηµα ελέγχου 

Θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ, αφενός, της αύξησης της ελκυστικότητας µειώνοντας 
τον φόρτο των ελέγχων για τους δικαιούχους (αυξηµένη εµπιστοσύνη και ανάληψη κινδύνων 
χρησιµοποιώντας περισσότερες κατ’ αποκοπή τιµές, εφάπαξ ποσά και κλίµακες µονάδας), και, 
αφετέρου, της διασφάλισης της διατήρησης του ποσοστού µη διορθωθέντων σφαλµάτων σε όσο το 
δυνατόν χαµηλότερο επίπεδο. 

Η Γ∆ ENTR θα θεσπίσει ένα οικονοµικά αποδοτικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα 
παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος σφάλµατος, στη διάρκεια της πολυετούς περιόδου 
δαπανών, θα κυµαίνεται από 2% έως 5% σε ετήσια βάση· απώτερος σκοπός θα είναι η επίτευξη του 
πλησιέστερου στο 2% εναποµένοντος ποσοστού σφάλµατος κατά το κλείσιµο των πολυετών 
προγραµµάτων, αφού θα έχουν συνεκτιµηθεί οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις όλων των ελέγχων και 
όλων των µέτρων διόρθωσης και ανάκτησης. 

Στόχος της στρατηγικής ελέγχου είναι η δίκαιη και αξιόπιστη αναπαράσταση του κινδύνου 
σφάλµατος και η αποτελεσµατική και αποδοτική εξέταση ενδείξεων απάτης. Οι εκ των προτέρων 
έλεγχοι των προτάσεων, πριν από την υπογραφή της συµφωνίας επιχορήγησης, και η αποσαφήνιση 
των κανόνων επιλεξιµότητας δεν θα πρέπει να αυξάνουν σηµαντικά τον χρόνο σύναψης της 
σύµβασης. Οι κύριοι διατάκτες υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά µε το κόστος και τα οφέλη του 
ελέγχου και η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην νοµοθετική αρχή στο πλαίσιο της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης σχετικά µε το επίπεδο µη συµµόρφωσης το οποίο µπορεί να επιτευχθεί. 

Εκτίµηση του αναµενόµενου επιπέδου κινδύνου µη συµµόρφωσης προς τους εφαρµοστέους 
κανόνες 

Α. Τρέχουσες πηγές σφάλµατος 

Βάσει των έως τώρα αποτελεσµάτων, έχουν εντοπιστεί επαναλαµβανόµενα σφάλµατα σε σχέση µε 
τα ακόλουθα σηµεία: 

• έξοδα προσωπικού: χρέωση µέσων ή προϋπολογισµένων εξόδων (αντί πραγµατικών 
εξόδων), µη τήρηση κατάλληλων αρχείων του χρόνου που αφιερώθηκε στο πρόγραµµα, 
χρέωση µη επιλέξιµων στοιχείων (έξοδα διαχειριστή-ιδιοκτήτη ΜΜΕ)· 

• άλλα άµεσα έξοδα: σφάλµατα τα οποία εντοπίζονται τακτικά είναι η ανάθεση 
υπεργολαβίας χωρίς προηγούµενη άδεια ή χωρίς την τήρηση των κανόνων της σχέσης 
κόστους-οφέλους των πόρων κ.λπ.· 
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• έµµεσα έξοδα: σε ορισµένες περιπτώσεις, τα έµµεσα έξοδα είναι κατ’ αποκοπή ποσοστό 
των άµεσων εξόδων, και εποµένως το σφάλµα στα έµµεσα έξοδα είναι αναλογικό προς το 
σφάλµα στα άµεσα έξοδα. 

Β. Προτεινόµενες ευκαιρίες απλούστευσης 

Το πρόγραµµα θα επωφεληθεί από τα µέτρα απλούστευσης που περιέχονται στην τριετή 
επανεξέταση του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα κάνει χρήση της 
δυνατότητας θέσπισης µέτρων απλούστευσης, όπως, για παράδειγµα, κλίµακες µοναδιαίου κόστους 
για τους διαχειριστές ιδιοκτήτες ΜΜΕ ή χρήση τυποποιηµένων τιµών για τα έξοδα προσωπικού 
σύµφωνα µε τις συνήθεις λογιστικές αρχές των δικαιούχων. 

Γ. Συµβολή των µεταβολών ελέγχου στη µείωση του αναµενόµενου επιπέδου µη 
συµµόρφωσης 

Αφετηρία αποτελεί η κατάσταση ως έχει, βάσει των ελέγχων των επιχορηγήσεων του ΠΑΚ που 
έχουν διενεργηθεί έως τώρα. Το ποσοστό σφάλµατος που έχει εντοπιστεί κατά τους τρέχοντες 
ελέγχους του ΠΑΚ έως τώρα είναι περίπου 5%. Βάσει των παραδοχών ότι 

– οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του µελλοντικού προγράµµατος για την 
ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ είναι παρόµοιοι µε εκείνους που έλαβαν µέρος στο ΠΑΚ, 
και 

– το ένα τρίτο των σφαλµάτων πηγάζει από τα ζητήµατα που απαριθµούνται υπό Β 
ανωτέρω, 

τα µέτρα απλούστευσης που περιλαµβάνονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό αναµένεται να έχουν 
ως αποτέλεσµα τη µείωση του ποσοστού σφάλµατος. Μείωση των σφαλµάτων αναµένεται επίσης 
από την εκ των προτέρων αποσαφήνιση των κανόνων επιλεξιµότητας. 

Συµπέρασµα: συνολικά, για όλα τα µέτρα που προαναφέρθηκαν, απώτατος στόχος είναι η επίτευξη 
του πλησιέστερου στο 2% εναποµένοντος ποσοστού σφάλµατος στο τέλος του κύκλου ζωής. 

Το σενάριο αυτό βασίζεται στην παραδοχή ότι τα µέτρα απλούστευσης δεν θα υποστούν 
σηµαντικές τροποποιήσεις κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης. 

3. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που βασίζεται στην εφαρµογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου 
της Επιτροπής, οι διαδικασίες δηµόσιων συµβάσεων για την επιλογή των βέλτιστων προτάσεων και 
για τη διαχείριση των συµβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου / της σύµβασης, και οι εκ των 
προτέρων έλεγχοι τιµολογίων και πληρωµών συµβάλλουν στην αποφυγή της ύπαρξης 
εναποµένοντος σφάλµατος άνω του 2%. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη απάτης και παρατυπιών  

Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης27 και µε τη βοήθεια 
της OLAF, µέσω διαβούλευσης και συµµετοχής στο δίκτυο πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης 
της OLAF, η Γ∆ ENTR ανέπτυξε το δικό της σχέδιο στρατηγικής για την καταπολέµηση της 

                                                 
27 COM(2011) 376 της 24.06.2011. 
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απάτης, το οποίο περιλαµβάνει µέτρα για την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης και 
παρατυπιών τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση µε δικαιούχους και αναδόχους. Η στρατηγική για 
την καταπολέµηση της απάτης θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. 

Ειδικότερα όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, το σχέδιο δράσης της στρατηγικής για την 
καταπολέµηση της απάτης της Γ∆ ENTR προβλέπει τη δηµιουργία ενός κεντρικού µητρώου όλων 
των δικαιούχων (συντονιστών, εταίρων, υπεργολάβων και άλλων παραγόντων) και των σχεδίων της 
(εκθέσεις και δηλώσεις κόστους). Η εν λόγω βάση δεδοµένων, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη 
αγορά ισχυρών εργαλείων ανάλυσης δεδοµένων για την ανίχνευση ενδείξεων απάτης, ή 
«προειδοποιητικών σηµάτων», θα βελτιώσει σηµαντικά τις λειτουργίες ελέγχου και τις ικανότητες 
λογιστικού ελέγχου της Γ∆ ENTR. 

Με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της ικανότητας διενέργειας προληπτικών και 
αποτελεσµατικών ελέγχων, το σχέδιο δράσης της στρατηγικής για την καταπολέµηση της απάτης 
της Γ∆ ENTR προβλέπει την παροχή ειδικών µαθηµάτων κατάρτισης και υλικού καθοδήγησης. 
Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και θα εφαρµοστεί µια στρατηγική ελέγχου για την αξιολόγηση της 
οικονοµικής και της τεχνικής ικανότητας των δικαιούχων, καθώς και κατηγοριοποίηση των 
δικαιούχων βάσει κινδύνου βασισµένη σε δείκτες απάτης, καταχώρηση σε εργαλεία ΤΠ και 
προειδοποιητική σήµανση για εκ των προτέρων / εκ των υστέρων ελέγχους. 

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν διαδικασίες ελέγχου και καθοδήγηση για εκ των υστέρων λογιστικούς 
ελέγχους βάσει κινδύνου, επικεντρωµένες σε ενδεχόµενες περιπτώσεις απάτης και παρατυπίες. Η 
στρατηγική για την καταπολέµηση της απάτης θα είναι επίσης καλύτερα εναρµονισµένη µε τα 
πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως µε την αξιολόγηση κινδύνων, και µε τη στρατηγική για την 
καταπολέµηση της απάτης άλλων Γ∆ και οντοτήτων στις οποίες έχουν µεταβιβαστεί εξουσίες. 

Όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα συµβατικά έγγραφα µε τον 
∆Χ∆ περιέχουν µέτρα για την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων 
δραστηριοτήτων καθώς και την υποχρέωση του ∆Χ∆ να µεταφέρει τα εν λόγω µέτρα στις 
συµβάσεις του µε επιλεγµένους διαµεσολαβητές καθώς και στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου 
του, συµπεριλαµβανοµένων, λόγου χάρη, δραστηριοτήτων παρακολούθησης βάσει 
προκαθορισµένων απαιτήσεων της Επιτροπής. 
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3. ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

3.1. Τοµέας (-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή (-ές) των δαπανών 
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία (ενδεικτικά) 

Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού 

Γραµµή του προϋπολογισµού Είδος  
δαπάνης Συνεισφορά  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 

 
Τοµέας 1 

∆Π χωρών 
ΕΖΕΣ 

υποψήφιων 
χωρών 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

[1] 

Γραµµή επιχειρησιακών δαπανών: 02 
02 01 Πρόγραµµα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
και τις ΜΜΕ 

∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ όχι 

[1] Γραµµή(-ές) διοικητικών δαπανών Μ∆Π ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ όχι  
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3.2. Εκτιµούµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµούµενης επίπτωσης στις δαπάνες 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου: 1 Αριθµός [Τοµέας 

……………...……………………………………………………………….] 

 

Γ∆: ENTR   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

Μετά το 2020 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις          
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 213,600 256,000 300,500 346,000 393,500 441,000 492,400  2 443,000 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού 
Πληρωµές (2) 110,240 235,240 287,240 311,240 327,240 368,240 439,240 364,320 2 443,000 

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο για τα 
ειδικά προγράµµατα28 

02.01.04 (3) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 
 

79,000 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =1+3 224,600 267,000 311,500 357,000 404,500 453,000 504,400  2 522,000 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη Γ∆ ENTR 
Πληρωµές 

=2 

+3 
121,240 246,240 298,240 322,240 338,240 380,240 451,240 364,320 

2 522,000 

 
 
 

                                                 
28 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ»), εκτελεστικοί οργανισµοί 

(χωρίς να συνεκτιµάται η προβλεπόµενη πρόσθετη εξωτερική ανάθεση), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 213,600 256,000 300,500 346,000 393,500 441,000 492,400  2 443,000 

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 
Πληρωµές (5) 110,240 235,240 287,240 311,240 327,240 368,240 439,240 364,320 2 443,000 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο για τα ειδικά προγράµµατα (6) 9.980 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

=4+ 
6 224,600 267,000 311,500 357,000 404,500 453,000 504,400 

 
2 522,000 

Πληρωµές =5+ 
6 121,240 246,240 298,240 322,240 338,240 380,240 451,240 364,320 

2 522,000 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ <1> 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: ENTR 
 Ανθρώπινοι πόροι  18,764 19,140 19,522 19,913 20,311 20,717 21,131 139,498 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες 0,086 0,088 0,089 0,091 0,093 0,095 0,097 0,639 

          

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ 5 Γ∆ ENTR29 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

18,850 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

Μετά το 
2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 243,450 286,228 331,111 377,004 424,904 473,812 525,628  2 662,137 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές 140,090 265,468 317,851 342,244 358,644 401,052 472,468 364,320 2 662,137 

                                                 
29 Η Γ∆ ENTR εξετάζει το ενδεχόµενο µερικής εξωτερικής ανάθεσης σε υφιστάµενο εκτελεστικό οργανισµό. Τα ποσά και οι καταλογισµοί θα αναπροσαρµοστούν, εφόσον 

απαιτείται, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης. Οι «Λοιπές διοικητικές δαπάνες» περιλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση των υποχρεωτικών 
συνεδριάσεων της επιτροπής. 
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3.2.2. Εκτιµούµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων. 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Αναγράφονται 
οι στόχοι και οι 
υλοποιήσεις30 

 

Είδος υλοποίησης31 Μέσο 
κόστο
ς 

υλοπο
ίησης 

Α
ρι
θµ
ός

 
λ

ή

Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο

ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστ

ος 

Α
ρι
θµ
ός

 Κόστο
ς 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστο

ς 
Συνολικ

ός 
αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Σύνολο 
κόστους 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1: Βελτίωση του 
πλαισίου προϋποθέσεων για την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ 

                

                                                 
30 Η παρούσα ενδεικτική κατανοµή των επιχειρησιακών πιστώσεων και η κατανοµή του προϋπολογισµού µεταξύ των προτεινόµενων δράσεων που προκύπτουν από αυτήν 

βασίζονται στη φύση των προβλεπόµενων δράσεων: για παράδειγµα, οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ αποτελούν ανάπτυξη πολιτικής βασισµένη σε µελέτες και εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν µέσω δηµόσιων συµβάσεων και θα είναι 
συγκριτικά λιγότερο δαπανηρές από ό,τι οι δραστηριότητες που προβλέπονται στους τοµείς του τουρισµού και των καταναλωτικών αγαθών, οι οποίοι θα περιλαµβάνουν 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 

31 Οι υλοποιήσεις αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ. αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, χιλιόµετρα δρόµων που 
κατασκευάστηκαν κ.λπ.). 
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∆ραστηριότητε
ς βελτίωσης 
της 
ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικό
τητας 

Μελέτες, εκτιµήσεις 
επιπτώσεων, 
αξιολογήσεις, συνέδρια 

0,
25
0 

54 13,50
0 

55 13,75
0 

57 14,25
0 

58 14,500 60 15,00
0 

61 15,25
0 

62 15,50
0 

407 101,680 

∆ραστηριότητε
ς για την 
ανάπτυξη 
πολιτικής 
ΜΜΕ και την 
προώθηση της 
ανταγωνιστικό
τητας των 
ΜΜΕ 

Συνεδριάσεις, εκθέσεις, 
βάσεις δεδοµένων  

0,
07
5 

98 7,350 98 7,350 122 9,150 124 9,300 128 9,600 13
8 

10,35
0 

152 11,40
0 

860 

 

64,480 

Τουρισµός Σχέδια, βραβεία, 
έρευνες, εκδηλώσεις  

1,
00
0 

9 9,000 12 12,00
0 

16 16,00
0 

19 19,000 22 22,00
0 

25 25,00
0 

28 28,00
0 

131 131,440 

Νέες 
επιχειρηµατικέ
ς ιδέες για 
καταναλωτικά 
αγαθά 

Σχέδια τύπου πρώτης 
εµπορικής εφαρµογής 

1,
00
0 

8  8,000 9 9,000 11  11,00
0 

13  13,000 14  14,00
0 

15 15,00
0 

17  17,00
0 

87  86,800 
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Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1                384,400 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: Προώθηση 
επιχειρηµατικότητας 

                

Μελέτης, εκστρατείες, 
εκδηλώσεις 

0,
5 

5 2,500 6 3,000 5 2,500 6 3,000 6 3,000 6 3,000 7 3,500 41 20,720 ∆ραστηριότητε
ς προώθησης 
της 
επιχειρηµατικό
τητας 

Αριθµός ανταλλαγών  0,
00
7 

600 4,200 720 5,040 1300 9,100 1400 9,800 165
0 

11,55
0 

17
70 

12,39
0 

200
0 

14,00
0 

9440 66,080 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2                86,800 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3: Βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση 

                

Χρηµατοδοτικ
ά µέσα 

Αριθµός δικαιούχων 
ΜΜΕ (εγγυήσεις 
δανείων) 

0,
00
4 

750
0 

30,00
0 

17 0
00 

68,00
0 

27 000 108,0
00 

31 000 124,00
0 

31 0
00 

124,0
00 

31
 0
00 

124,0
00 

42 0
00 

168,0
00 

186500 746,320 

 Όγκος δανείων (εκατ. 
ευρώ) 

 1 0
71 

 2 20
1 

 3 384  3 995   4 06
5  

 4 
11
9  

 5 42
0 

 24255  
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 Αριθµός δικαιούχων 
ΜΜΕ (επιχειρηµατικά 
κεφάλαια) 

1. 
22
0 

10 12,20
0 

30 36,60
0 

46 56,12
0 

85 103,70
0 

115 140,3
00 

14
0 

170,8
00 

140 170,8
00 

566 690,000 

 Εκατοµµύρια ευρώ 
µόχλευσης 
(επιχειρηµατικά 
κεφάλαια)  

 103  343  686  1 064  1 44
5 

 1 
81
7 

 1 86
9 

 7 327  

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 3                1436,320 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 4: Βελτίωση της 
πρόσβασης σε αγορές 

                

Προτάσεις σύµπραξης 

 

0,
00
5 

573
2 

28,66
0 

582
1 

29,10
5 

5923 29,61
5 

6040 30,200 610
6 

30,53
0 

63
36 

31,68
0 

654
0 

32,70
0 

42 498 212,500 ∆ίκτυο 
Enterprise 
Europe 
Network 

ΜΜΕ που λαµβάνουν 
υπηρεσίες στήριξης 
(ανά 1000 ΜΜΕ) 

0,
06
5 

403 26,19
5 

418 27,17
0 

438 28,47 458 29,77 488 31,72
0 

50
8 

33,02
0 

539 35,03
5 

3252 211,38
0 

Στήριξη σε 
ΜΜΕ στο 
εξωτερικό 

Μελέτες 0,
25
0 

10 2,500 12 3,000 15 3,750 14 3,500 15 3,750 18 4,500 20 5,000 104 25,951 
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 Κέντρα ΜΜΕ· 
υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης ΜΜΕ 

1,
00
0 

5 5,000 6 6,000 7 7,000 9 9,000 10 10,00
0 

11 11,00
0 

12 12,00
0 

60 60,000 

 Πλατφόρµες, 
εκδηλώσεις, 
δραστηριότητες 
προώθησης 

0,
20
0 

6 1,200 6 1,300 8 1,600 10 1,900 10 2,000 12 2,400 13 2,600  13,249 

Στήριξη στη 
διεθνή 
βιοµηχανική 
συνεργασία 

Σύνοδοι εργασίας 0,
20
0 

5 1,000 7 1,400 8 1,600 9 1,800 10 2,000 11 2,200 12 2,400 62 12,400 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 4                535,480 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  213,6
00 

 256,0
00 

 300,5
00 

 346,00
0 

 393,5
00 

 441,0
00 

 492,4
00 

 2443,000 
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3.2.3. Εκτιµούµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

3.2.3.1. Εκτενής περίληψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 
ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικο
ύ πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι 
πόροι  18,764 19,140 19,522 19,913 20,311 20,717 21,131 139,498 

Άλλες 
διοικητικές 
δαπάνες  

0,086 0,088 0,089 0,091 0,093 0,095 0,097 0,639 

Υποσύνολο 
ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικο
ύ πλαισίου 

18,850 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

 
Εκτός 
ΤΟΜΕΑ 532 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικο
ύ πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι 
πόροι          

Άλλες δαπάνες 
διοικητικής 
φύσης 

        

Υποσύνολο  
εκτός ΤΟΜΕΑ 
5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικο
ύ πλαισίου 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 18,850 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

                                                 
32 Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων και/ή δράσεων της 

ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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3.2.3.2. Εκτιµούµενες απαιτήσεις ανθρώπινων πόρων 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση ανθρώπινων πόρων  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Η εκτίµηση εκφράζεται σε ακέραια ποσά 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 2016 Έτος 2017 Έτος 2018 Έτος 2019 Έτος 2020 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 

XX 01 01 01 (Έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 110 110 110 110 110 110 110 

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπείες)        

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: FTE)33 

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό κονδύλιο») 58 58 58 58 58 58 58 

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ 
και ΑΕΕ στις αντιπροσωπείες)        

XX 01 04 
yy 34 στην έδρα 35        

                                                 
33 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), ΝΕΑ = Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Délégation»), ΤΥ = 

Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ = Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  
34 Επιµέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές «BA»). 
35 Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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 σε αντιπροσωπείες   
 

 
    

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – 
Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Άµεση 
έρευνα)        

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού 
(να προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 168 168 168 168 168 168 168 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει 
ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να διατεθούν 
στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης της Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 
Η Γ∆ ENTR εξετάζει το ενδεχόµενο µερικής εξωτερικής ανάθεσης σε υφιστάµενο εκτελεστικό οργανισµό. Τα ποσά και οι καταλογισµοί θα 
αναπροσαρµοστούν, εφόσον απαιτείται, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση: 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι 

 

Εξωτερικό προσωπικό  
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε την πρόταση της Επιτροπής για ένα 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020, COM(2011) 500 τελικό. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος επαναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών 
του προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

[…] 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου36. 

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του 
προϋπολογισµού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών. 

[…] 

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση [να συµπληρωθεί] 

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτους  

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 Σύνολο 

Τρίτα κράτη τα οποία 
συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα37  

        

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµεν
ων 
πιστώσεων 

π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 

 
 

                                                 
36 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
37 Υπό συγκεκριµένους όρους και µε την επιφύλαξη της καταβολής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς στο 

πρόγραµµα, στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) οι οποίες είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), υποψήφιες χώρες και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες, χώρες οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των ευρωπαϊκών πολιτικών 
γειτονίας (βλέπε άρθρο 5). 
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3.3. Εκτιµούµενη επίπτωση στα έσοδα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω: 

–  στους ίδιους πόρους  

–  στα διάφορα έσοδα  

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης /πρωτοβουλίας38 

Γραµµή εσόδων 
του 
προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις 
για το 
τρέχον 
οικονοµικό 
έτος 

Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσες στήλες 
απαιτούνται, ώστε να φαίνεται 
η διάρκεια του αντικτύπου 
(βλέπε σηµείο 1.6) 

Άρθρο ………….         

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών 
του προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

[…] 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα. 

                                                 
38 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµοί, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά πρέπει 

να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης. 


