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Τροπολογία 1
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΕΥΡΩΠΗ 2020 
- Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

Or. en

Τροπολογία 2
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του 
κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ –
Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις 
ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» 
(COM(2011)0803),

Or. en

Τροπολογία 3
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
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Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την ανασκόπηση της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act» για 
την Ευρώπη (COM(2011)0078) και το 
σχετικό ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 
2011,

Or. en

Τροπολογία 4
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
(COM(2011)0862),

Or. en

Τροπολογία 5
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη μελέτη της 
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας του 2011 σχετικά με 
την αποτίμηση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε χρηματοδότηση, 

Or. en
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Τροπολογία 6
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 
αριθ. 2/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις 
ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης»,

Or. en

Τροπολογία 7
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 
ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας 
θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας 
βιώσιμης οικονομίας,

Or. en

Τροπολογία 8
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
αυστηρότερων κανονισμών, ιδίως για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
αυστηρότερων κανονισμών, ιδίως για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε 
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συνδυασμό με την οικονομική κρίση, 
δυσχεραίνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση·

συνδυασμό με τις σοβαρές και 
εκτεταμένες επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης, δυσχεραίνει την πρόσβαση των 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 9
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
αυστηρότερων κανονισμών, ιδίως για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε 
συνδυασμό με την οικονομική κρίση, 
δυσχεραίνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
αυστηρότερων κανονισμών, ιδίως για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε 
συνδυασμό με την οικονομική κρίση και 
την κρίση χρέους, ενδέχεται να 
δυσχεράνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 10
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας 
σημασίας η δημιουργία και η ανάπτυξη 
των απαραίτητων εργαλείων καθώς και 
των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα 
δώσουν τη δυνατότητα στην Ένωση να 
προωθήσει την ανάπτυξη στη ζώνη του 
ευρώ και στην ΕΕ συνολικά·

Or. en
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Τροπολογία 11
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τραπεζικές πιστώσεις αποτελούν την 
κύρια πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. el

Τροπολογία 12
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία της ΕΚΤ, τα επιτόκια δανεισμού 
των ΜΜΕ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ κρατών μελών καθώς και 
ανισορροπίες παρατηρούνται στην 
πρόσβαση σε ρευστότητα με υψηλά 
ποσοστά απόρριψης δανειοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων σε ορισμένες 
χώρες·

Or. el

Τροπολογία 13
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 
σημαντικοί μοχλοί ανάπτυξης και 
απασχόλησης στα 27 κράτη μέλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
του 98% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και παρέχουν το 67% των θέσεων 
απασχόλησης στην Ένωση και ότι, κατά 
συνέπεια, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
είναι σημαντικοί μοχλοί ανάπτυξης και 
απασχόλησης στα 27 κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 14
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 
σημαντικοί μοχλοί ανάπτυξης και 
απασχόλησης στα 27 κράτη μέλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 
σημαντικοί μοχλοί της ευρωπαϊκής 
μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης 
και της δημιουργίας βιώσιμων και 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, καθώς 
και της παροχής θέσεων επαγγελματικής 
κατάρτισης στα 27 κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 15
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει 
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να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της 
και το αναπτυξιακό δυναμικό της 
προωθώντας την κοινωνική οικονομία 
της αγοράς, υποστηρίζοντας ενεργά την 
καινοτομία, τις επενδύσεις, την 
επαγγελματική εκπαίδευση, τη διά βίου 
μάθηση, τη μετάδοση γνώσεων και 
δεξιοτήτων, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας καθώς και ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 16
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
συνιστούν την κυρίαρχη επιχειρηματική 
κατηγορία σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με 
πάνω από 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99,8% της 
αγοράς, και η συνεισφορά τους στο 
ΑΕγχΠ της ΕΕ ανέρχεται σε έως και 
60%·

Or. en

Τροπολογία 17
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85% όλων 
των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ 
μεταξύ 2002 και 2010 δημιουργήθηκε 
από ΜΜΕ, ιδίως από νέες επιχειρήσεις· 



PE496.550v01-00 10/75 AM\913931EL.doc

EL

λαμβάνοντας υπόψη ότι 
32,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ 
είναι αυτοαπασχολούμενοι·

Or. en

Τροπολογία 18
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σχέση μεταξύ της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε χρηματοδότηση υπό ρεαλιστικές 
συνθήκες και της ύπαρξης μικρών και 
μεσαίων εμπορικών τραπεζών και 
ταμιευτηρίων με εκτενείς γνώσεις της 
δομής, της διαχείρισης και των σχεδίων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 19
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, δεδομένης της 
οικονομικής του βαρύτητας 
(20 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή 10% 
του συνόλου της απασχόλησης) και της 
μεγάλης ανθεκτικότητας που επέδειξε το 
μοντέλο του από την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης, ενώ οι οργανισμοί 
της κοινωνικής οικονομίας 
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αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση με άλλες 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις 
που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ και την 
επιχειρηματικότητα ρυθμίζονται από το 
"Small Business Act" το οποίο τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν 
παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. el

Τροπολογία 21
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο 
πράξεις μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ δεν 
οδήγησαν σε γενικευμένη αύξηση της 
πίστωσης για τις ΜΜΕ, όπως 
παραδέχτηκε η ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 22
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής και το ευρύ φάσμα λύσεων που 
παρέχει για τις ΜΜΕ·

1. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής και το ευρύ φάσμα προτάσεων 
και συστάσεων σχετικά με τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Syed Kamall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης 
εξαρτάται εν πολλοίς από την ανάπτυξη 
που βασίζεται στις ΜΜΕ·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης 
εξαρτάται εν πολλοίς από την ανάπτυξη 
που βασίζεται στις ΜΜΕ, αλλά τονίζει ότι 
οι ΜΜΕ αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 
«οικοσυστήματος» επιχειρήσεων·
επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ένα 
ευρύ δίκτυο μικρότερων ΜΜΕ, γεγονός 
που μαρτυρά πόσο σημαντική είναι η 
ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης 
σε ολόκληρο το φάσμα των εταιρειών, 
ανεξαρτήτως μεγέθους· επισημαίνει 
επίσης ότι το ενδιαφέρον πρέπει να 
επικεντρωθεί εξίσου στη βελτίωση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων ή των ελεύθερων 
επαγγελματιών·

Or. en

Τροπολογία 24
Mojca Kleva
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης 
εξαρτάται εν πολλοίς από την ανάπτυξη 
που βασίζεται στις ΜΜΕ·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης 
εξαρτάται εν πολλοίς από την ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που 
επιφέρουν οι ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης 
εξαρτάται εν πολλοίς από την ανάπτυξη 
που βασίζεται στις ΜΜΕ·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης 
εξαρτάται εν πολλοίς από την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας που βασίζεται στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης
εξαρτάται εν πολλοίς από την ανάπτυξη 
που βασίζεται στις ΜΜΕ·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εξαρτάται εν πολλοίς από την 
ανάπτυξη που βασίζεται στις ΜΜΕ·
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Or. en

Τροπολογία 27
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης 
εξαρτάται εν πολλοίς από την ανάπτυξη 
που βασίζεται στις ΜΜΕ·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
οικονομική επιτυχία της Ευρώπης κι η 
κοινωνική συνοχή εξαρτώνται εν πολλοίς 
από την ανάπτυξη και την απασχόληση
που βασίζεται στις ΜΜΕ·

Or. el

Τροπολογία 28
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, 
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι 
ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν·

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, 
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι
ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες 
για την προώθηση της εφαρμογής σε 
εθνικό επίπεδο της αρχής 
«Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις», που συνεπάγεται 
περαιτέρω απλούστευση του 
κανονιστικού και διοικητικού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαρκή 
προστασία για τους εργαζομένους στους 
τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία· 
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Or. en

Τροπολογία 29
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, 
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι 
ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν·

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, 
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι 
ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν· τονίζει ότι τα 
τραπεζικά ιδρύματα που επωφελήθηκαν 
από κρατικές ενισχύσεις καθώς και άλλες 
διατάξεις σιωπηρών επιδοτήσεων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, όπως κρατικές 
εγγυήσεις και στήριξη της ρευστότητας 
από κεντρικές τράπεζες, πρέπει να 
υπόκεινται σε στόχους όσον αφορά τα 
ποσά και τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης που προσφέρουν στις 
ΜΜΕ· επισημαίνει ότι το σχέδιο 
MERLIN του Ηνωμένου Βασιλείου 
παρέχει εν προκειμένω ένα ενδιαφέρον 
σημείο αναφοράς· 

Or. en

Τροπολογία 30
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, 
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι 

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης, πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν 
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ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν·

δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 31
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης,
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι 
ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν·

3. υπογραμμίζει ότι η κρίση επιδεινώνει
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές 
ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και ότι οι ΜΜΕ οφείλουν 
να συμμορφώνονται με αυστηρότερα 
κανονιστικά κριτήρια σε σύγκριση με το 
παρελθόν·

Or. fr

Τροπολογία 32
Syed Kamall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, 
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι 
ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν·

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, 
πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι 
ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε 
σύγκριση με το παρελθόν, παρότι έχουν 
γίνει βήματα για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου σε ορισμένες 
κατηγορίες επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 33
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει ότι εν καιρώ 
φορολογικών περιορισμών και περικοπής 
της ικανότητας δανεισμού του ιδιωτικού 
τομέα, οι ΜΜΕ πρέπει να απολαμβάνουν 
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη ώστε να 
συνεχίσουν να παράγουν απασχόληση, 
καινοτομία και ανάπτυξη· τονίζει ότι οι 
επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ πρέπει να 
τεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής 
καινοτομίας και έρευνας της ΕΕ για να 
«φέρουν ιδέες στην αγορά»·

Or. en

Τροπολογία 34
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να 
προσαρμοστούν σε ένα νέο κανονιστικό 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 35
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις για 
τη μείωση της γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Syed Kamall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των 
τραπεζών να επενδύουν συνετά στην 
οικονομία και πιο συγκεκριμένα στις 
ΜΜΕ· σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη οι ΜΜΕ δεν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην πρόσβαση σε 
πιστώσεις· επισημαίνει ότι η μείωση των 
επενδύσεων στο ελάχιστο μπορεί να 
οδηγήσει σε πιστωτική ασφυξία·

4. επισημαίνει ότι ζητείται από τις 
τράπεζες να αυξήσουν τη δανειοδότηση 
σε ΜΜΕ, οι οποίες συχνά διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο, και γενικότερα στην 
πραγματική οικονομία, που είναι ασταθής 
επί του παρόντος, και ταυτόχρονα να 
ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους· 
σημειώνει ότι στην ΕΕ υπάρχει 
υπερβολική εξάρτηση από τις τράπεζες 
για εταιρική χρηματοδότηση, που αγγίζει 
έως και το 70%, έναντι ποσοστού κάτω 
του 20% στις ΗΠΑ· υπογραμμίζει 
συνεπώς ότι πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα στις τράπεζες να ενισχύσουν 
τον ισολογισμό τους και να ενθαρρύνουν 
τη μετάβαση από την τραπεζική 
χρηματοδότηση σε εναλλακτικές 
μεθόδους χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 37
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών 
να επενδύουν συνετά στην οικονομία και 
πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· σημειώνει
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΜΜΕ δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
πρόσβαση σε πιστώσεις· επισημαίνει ότι η 
μείωση των επενδύσεων στο ελάχιστο 
μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτική ασφυξία·

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών 
να επενδύουν συνετά στην οικονομία και 
πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· επισημαίνει 
ότι τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Τραπεζικών Χορηγήσεων (Bank Lending 
Survey – BLS) της ΕΚΤ του Οκτωβρίου 
2011 δείχνουν ότι τα κριτήρια 
πιστοληπτικής διαβάθμισης για τη 
χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ έχουν γίνει 
γενικά πολύ αυστηρότερα, παρότι τα 
προβλήματα των ΜΜΕ όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πιστώσεις εξακολουθούν να 
ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών·
αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει μεγάλη 
ζήτηση μικροπιστώσεων στην ΕΕ·
επισημαίνει ότι η μείωση των επενδύσεων 
στο ελάχιστο μπορεί να οδηγήσει σε 
πιστωτική ασφυξία·

Or. en

Τροπολογία 38
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών 
να επενδύουν συνετά στην οικονομία και 
πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· σημειώνει 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΜΜΕ δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
πρόσβαση σε πιστώσεις· επισημαίνει ότι η 
μείωση των επενδύσεων στο ελάχιστο 
μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτική ασφυξία·

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών 
να επενδύουν συνετά στην οικονομία και 
πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· σημειώνει 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΜΜΕ δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
πρόσβαση σε πιστώσεις, ενώ στα 
περισσότερα κράτη μέλη οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον 
αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, λόγω του δυσμενούς 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος· 
επισημαίνει ότι η μείωση των επενδύσεων 
στο ελάχιστο μπορεί να οδηγήσει σε 
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πιστωτική ασφυξία και να απειλήσει τις 
πρωτοφανείς προσπάθειες των κρατών 
μελών στον τομέα της φορολογικής 
ενοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 39
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών 
να επενδύουν συνετά στην οικονομία και 
πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· σημειώνει 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΜΜΕ δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
πρόσβαση σε πιστώσεις· επισημαίνει ότι η 
μείωση των επενδύσεων στο ελάχιστο 
μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτική ασφυξία·

4. υπογραμμίζει την ευθύνη και το 
καθήκον των τραπεζών να εξυπηρετούν 
την κοινωνία και την πραγματική
οικονομία και να δανείζουν σε μη 
χρηματοπιστωτικές οντότητες, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
οντότητες που συνεισφέρουν στο ΑΕγχΠ 
όπως οι ΜΜΕ· σημειώνει ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη οι κρατικές αλλά και οι 
περιφερειακές συνεταιριστικές τράπεζες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παροχή πιστώσεων στις ΜΜΕ· 
επισημαίνει ότι η μείωση των επενδύσεων 
στο ελάχιστο μπορεί να οδηγήσει σε 
πιστωτική ασφυξία·

Or. en

Τροπολογία 40
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών 
να επενδύουν συνετά στην οικονομία και 
πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· σημειώνει 

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών 
να επενδύουν συνετά στην οικονομία και 
πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· σημειώνει 
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ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΜΜΕ δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
πρόσβαση σε πιστώσεις· επισημαίνει ότι η 
μείωση των επενδύσεων στο ελάχιστο 
μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτική ασφυξία·

ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΜΜΕ δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
πρόσβαση σε πιστώσεις· εκφράζει 
ανησυχία για τις διαφορές στο κόστος 
δανεισμού των ΜΜΕ που παρατηρούνται 
μεταξύ κρατών μελών με αποτέλεσμα την 
σοβαρή έλλειψη ρευστότητας στην 
πραγματική οικονομία ορισμένων χωρών 
και την στρέβλωση της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς· επισημαίνει 
ότι η μείωση των επενδύσεων στο 
ελάχιστο μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτική 
ασφυξία·

Or. el

Τροπολογία 41
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επαναλαμβάνει ότι οι αναθεωρημένοι 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και 
συμβάσεων παραχώρησης δεν πρέπει να 
παρακωλύουν την πρόσβαση των ΜΜΕ 
και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 42
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι δεδομένης της 
τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και 
λόγω του σοβαρού αντίκτυπού της στο 
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ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, καθώς 
και λόγω της σχέσης της με την κρίση 
δημόσιου χρέους, πρέπει να βρεθούν 
εναλλακτικοί τρόποι για την πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· τονίζει ότι 
η τωρινή κατάσταση μπορεί να 
αποδειχθεί ιδανική για τη δημιουργία 
μόνιμων εναλλακτικών οδών που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην 
κατάργηση της σχέσης μεταξύ της 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των 
τραπεζικών πιστώσεων· 

Or. en

Τροπολογία 43
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι οι τράπεζες στη ζώνη 
του ευρώ έχουν επωφεληθεί από άφθονη 
και άνευ όρων ρευστότητα από την ΕΚΤ· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
μόνο μέρος αυτής της ρευστότητας 
χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 44
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκόσμιας 
εμβέλειας και βαρύνουσας σημασίας
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συνεχώς αποσύρουν τις δραστηριότητές 
τους από την παραγωγική δανειοδότηση 
χρησιμοποιώντας ένα διαρκώς 
αυξανόμενο τμήμα του ισολογισμού τους 
για δραστηριότητες ενίσχυσης του 
κινδύνου και δανειοδότηση σε 
χρηματοπιστωτικές οντότητες·

Or. en

Τροπολογία 45
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι το κόστος 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ μπορεί να 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, 
πράγμα που επηρεάζει αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητά τους, ιδίως σε 
παραμεθόριες περιοχές· 

Or. en

Τροπολογία 46
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι στην Ευρώπη η κύρια 
πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ είναι ο 
τραπεζικός τομέας· πιστεύει ότι εξαιτίας 
του κατακερματισμού του τραπεζικού 
τομέα και της επακόλουθης μεγάλης 
απόκλισης των επιτοκίων δανειοδότησης
και της προσφοράς πιστώσεων μεταξύ 
των χωρών, απαιτείται μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση για τη 
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βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις ανά χώρα·

Or. en

Τροπολογία 47
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί από την Επιτροπή να απαιτήσει 
από τις τράπεζες με συνολικό ισολογισμό 
άνω των 200 δισ. ευρώ να δεσμεύουν 
τουλάχιστον το 50% του ισολογισμού τους 
για τη δανειοδότηση σε μη 
χρηματοπιστωτικές οντότητες και 
τουλάχιστον 33% για τη δανειοδότηση 
δραστηριοτήτων και οντοτήτων που 
συνεισφέρουν στο ΑΕγχΠ, όπως οι ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 48
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις που 
θα είχε στη δανειοδότηση των ΜΜΕ ο 
περιορισμός του μεγέθους των τραπεζών, 
καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο στο 
μέγεθος των στοιχείων ενεργητικού που 
μπορεί να κατέχει μια τράπεζα· 

Or. en
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Τροπολογία 49
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ 
ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ανομοιογένεια και περιλαμβάνουν από 
άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές 
επιχειρήσεις έως ταχέως αναπτυσσόμενες 
εταιρείες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
και νεοσύστατες εταιρείες·

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ 
ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ανομοιογένεια (περιλαμβάνοντας από 
άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές 
επιχειρήσεις έως ταχέως αναπτυσσόμενες 
εταιρείες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
και νεοσύστατες εταιρείες), και ότι για 
αυτόν τον λόγο απαιτούνται εξίσου 
ποικίλες προσεγγίσεις·

Or. fr

Τροπολογία 50
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ 
ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ανομοιογένεια και περιλαμβάνουν από 
άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές 
επιχειρήσεις έως ταχέως αναπτυσσόμενες 
εταιρείες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
και νεοσύστατες εταιρείες·

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ 
ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ανομοιογένεια και περιλαμβάνουν από 
παραδοσιακές, οικογενειακές επιχειρήσεις 
έως ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, 
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, κοινωνικές 
επιχειρήσεις και νεοσύστατες εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 51
Jürgen Klute
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ 
ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ανομοιογένεια και περιλαμβάνουν από 
άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές 
επιχειρήσεις έως ταχέως αναπτυσσόμενες 
εταιρείες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 
και νεοσύστατες εταιρείες·

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ 
ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
ανομοιογένεια και περιλαμβάνουν από 
άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές 
επιχειρήσεις έως καινοτόμα 
συνεταιριστικά επιχειρηματικά μοντέλα, 
ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, 
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και 
νεοσύστατες εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 52
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια πανευρωπαϊκή μελέτη 
σκοπιμότητας σχετικά με το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό σήμα και να επιχειρήσει να 
αναζωογονήσει την κοινωνική σύγκλιση 
και συνοχή μέσω της εισαγωγής ενός 
πιλοτικού σχεδίου·

Or. en

Τροπολογία 53
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της 6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της 
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Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως 
πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, αλλά ότι αυτού του είδους η 
χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για 
έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ·

Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως 
πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, αλλά ότι, καθώς αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση αξιοποιείται 
μόνο από το 7% των ΜΜΕ, είναι 
κατάλληλη μόνο για έναν μικρό αριθμό εξ 
αυτών· υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, τα 
τραπεζικά δάνεια παραμένουν η 
προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης για 
το 63% αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 54
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως 
πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, αλλά ότι αυτού του είδους η 
χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για 
έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ·

6. επισημαίνει ότι στην τρέχουσα 
κατάσταση, όπου η ανεπαρκής πρόσβαση 
σε κατάλληλες πηγές επιχειρηματικών 
κεφαλαίων, ιδίως στα πρώτα στάδια, 
εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους περιορισμούς στη 
δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 
με αναπτυξιακό προσανατολισμό, το 
σχέδιο δράσης της Επιτροπής ορθώς 
αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο 
επιχειρηματικό κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης· 
επισημαίνει παρόλα αυτά ότι αυτού του 
είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Jürgen Klute
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως 
πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, αλλά ότι αυτού του είδους η 
χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για 
έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ·

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο 
επιχειρηματικό κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης, αλλά 
υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους η 
χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για 
έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως 
πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, αλλά ότι αυτού του είδους η 
χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για 
έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ·

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως 
πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, αλλά ότι αυτού του είδους η 
χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για 
έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ με δεδομένο ότι, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στην ΕΕ μόλις το 2% των 
χρηματοδοτικών αναγκών των ΜΜΕ 
καλύπτεται από επιχειρηματικά κεφάλαια 
όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ 
είναι 14%·

Or. el

Τροπολογία 57
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων και
μέσων, τόσο όσον αφορά μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή 
χρηματοδότηση και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) όσο και 
χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά 
ομόλογα και διευκολύνσεις εγγυήσεων)·

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων
και πρωτοβουλιών, τόσο όσον αφορά 
μέσα ιδίων κεφαλαίων (όπως οι 
επιχειρηματικοί άγγελοι, η συλλογική 
διαδικτυακή χρηματοδότηση και οι 
πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) 
όσο και χρεωστικά μέσα (όπως μικρά 
εταιρικά ομόλογα, διευκολύνσεις 
εγγυήσεων και πλατφόρμες εγγυήσεων), 
αλλά και όσον αφορά εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ τραπεζών και άλλων φορέων 
εκμετάλλευσης που ασχολούνται με τη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ (λογιστές, 
επιχειρηματικές ενώσεις και ενώσεις 
ΜΜΕ, ή εμπορικά επιμελητήρια)·

Or. en

Τροπολογία 58
Syed Kamall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων και 
μέσων, τόσο όσον αφορά μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή 
χρηματοδότηση και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) όσο και 
χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά 
ομόλογα και διευκολύνσεις εγγυήσεων)·

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων και 
μέσων, όσον αφορά μέσα ιδίων κεφαλαίων 
(όπως οι επιχειρηματικοί άγγελοι, η 
συλλογική διαδικτυακή χρηματοδότηση 
και οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης) και χρεωστικά μέσα 
(όπως μικρά εταιρικά ομόλογα και 
διευκολύνσεις εγγυήσεων) καθώς και 
άλλα μοντέλα δανεισμού, όπως ο 
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δανεισμός μεταξύ ομοτίμων· επισημαίνει 
ότι θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί 
περαιτέρω η χρηματοδότηση υπό μορφή 
ιδίων κεφαλαίων, κυρίως για τις ΜΜΕ, 
δεδομένου ότι επί του παρόντος το 
προτιμώμενο μοντέλο χρηματοδότησης 
για τις ΜΜΕ είναι η χρηματοδότηση με 
δανειακά κεφάλαια· 

Or. en

Τροπολογία 59
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων και 
μέσων, τόσο όσον αφορά μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή 
χρηματοδότηση και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) όσο και 
χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά 
ομόλογα και διευκολύνσεις εγγυήσεων)·

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων και 
μέσων, τόσο όσον αφορά μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί
άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή 
χρηματοδότηση και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) όσο και 
χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά 
ομόλογα και διευκολύνσεις εγγυήσεων) για 
την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά 
τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 60
Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων και 
μέσων, τόσο όσον αφορά μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή 
χρηματοδότηση και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) όσο και 
χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά 
ομόλογα και διευκολύνσεις εγγυήσεων)·

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος 
χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους 
και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων και 
μέσων, τόσο όσον αφορά μέσα ιδίων 
κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί 
άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή 
χρηματοδότηση και η πρόσβαση σε 
κεφάλαια μέσω ρυθμιζόμενων αγορών ή 
πολυμερών μηχανισμών
διαπραγμάτευσης) όσο και χρεωστικά 
μέσα (όπως μικρά εταιρικά ομόλογα και 
διευκολύνσεις εγγυήσεων)·

Or. en

Τροπολογία 61
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
δώσει βαρύτητα στον σημαντικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει το 
χρηματιστήριο ως μέσο εξασφάλισης για 
τις ΜΜΕ των χρηματοδοτικών τους 
απαιτήσεων σε διαφορετικά στάδια· 

Or. en

Τροπολογία 62
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ήδη ειδικά 
σχεδιασμένα για ΜΜΕ χρηματιστήρια, 
όπως το NYSE Alternext, μια αγορά 
σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριμένες χρηματοδοτικές 
απαιτήσεις και απαιτήσεις της αγοράς 
στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτή η αυτορρυθμιζόμενη αγορά, που 
λειτουργεί από το 2005, έχει ήδη 
επιτρέψει στις ΜΜΕ να αυξήσουν το 
κεφάλαιό τους από 2,5 έως 15 
εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που δείχνει 
ξεκάθαρα τον αντίκτυπο και την 
προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει το 
χρηματιστήριο ως εργαλείο 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 63
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χρηματιστήριο προσφέρει πρόσβαση σε 
ρευστότητα τόσο στις εταιρείες όσο και 
στους επενδυτές και πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τις ΜΜΕ ως μέσο 
για την αύξηση της ανάπτυξης, τη 
διευκόλυνση της απόσυρσης επενδυτών ή 
την προετοιμασία για κληρονομική 
διαδοχή ή εξαγορά·

Or. en

Τροπολογία 64
Diogo Feio
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. τονίζει ότι ενώ αποτελούν έναν 
εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε χρηματοδότηση, λόγω των 
απαιτήσεων και των όρων των 
χρηματιστηρίων, έχουν παράλληλα και 
την προστιθέμενη αξία να βελτιώνουν 
σημαντικά τις δεξιότητες οργάνωσης, 
διαχείρισης και υποβολής αναφορών των 
εταιρειών αυτών και συμβάλλουν έτσι 
σημαντικά στην ενίσχυση της εν λόγω 
κατηγορίας επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Syed Kamall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και περισσότερο 
αυστηροί κανονισμοί χωρίς να διεξαχθεί 
συνολική και σφαιρική εκτίμηση των 
επιπτώσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταθέσει παρόμοια εκτίμηση, η οποία θα 
εστιάζει ιδίως στις ΜΜΕ·

8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και περισσότερο 
αυστηροί κανονισμοί χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών χωρίς να διεξαχθεί συνολική 
και σφαιρική εκτίμηση των επιπτώσεων· 
παροτρύνει την Επιτροπή να καταθέσει 
παρόμοια εκτίμηση, η οποία θα εστιάζει 
ιδίως στις ΜΜΕ, εξετάζοντας τόσο τις 
έμμεσες όσο και τις άμεσες επιπτώσεις·
καλεί την Επιτροπή να διακόψει τα 
σχέδιά της για την εφαρμογή των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων της οδηγίας 
Φερεγγυότητα ΙΙ στα συνταξιοδοτικά 
ταμεία, που θα αποστερούσε την 
πραγματική οικονομία από πολλά 
δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 66
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και 
περισσότερο αυστηροί κανονισμοί χωρίς 
να διεξαχθεί συνολική και σφαιρική 
εκτίμηση των επιπτώσεων· παροτρύνει την 
Επιτροπή να καταθέσει παρόμοια 
εκτίμηση, η οποία θα εστιάζει ιδίως στις 
ΜΜΕ·

8. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
τους νέους κανονισμούς σε συνολική και 
σφαιρική εκτίμηση των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένου ολοκληρωμένου 
τεστ ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 67
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και περισσότερο 
αυστηροί κανονισμοί χωρίς να διεξαχθεί 
συνολική και σφαιρική εκτίμηση των 
επιπτώσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταθέσει παρόμοια εκτίμηση, η οποία θα 
εστιάζει ιδίως στις ΜΜΕ·

8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και περισσότερο 
αυστηροί κανονισμοί χωρίς να διεξαχθεί 
συνολική και σφαιρική εκτίμηση των 
επιπτώσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταθέσει παρόμοια εκτίμηση, η οποία θα 
εστιάζει ιδίως στις ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι ο συνυπολογισμός των αναγκών και 
των διακυβευμάτων που σχετίζονται με 
τις ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελέσει βασική 
απαίτηση οποιασδήποτε μελλοντικής 
διάταξης που ενδέχεται να τις επηρεάσει · 

Or. fr
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Τροπολογία 68
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και περισσότερο 
αυστηροί κανονισμοί χωρίς να διεξαχθεί 
συνολική και σφαιρική εκτίμηση των 
επιπτώσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταθέσει παρόμοια εκτίμηση, η οποία θα 
εστιάζει ιδίως στις ΜΜΕ·

8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και περισσότερο 
αυστηροί κανονισμοί χωρίς να διεξαχθεί 
συνολική και σφαιρική εκτίμηση των 
επιπτώσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταθέσει παρόμοια εκτίμηση, η οποία θα 
εστιάζει ιδίως στις ΜΜΕ· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξαιρέσει τις 
πολύ μικρές οντότητες από τον 
κανονισμό, όπου απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 69
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται 
συχνά στο τέλος ενός κύκλου ζωής μακράς 
προθεσμίας και συνεπώς επηρεάζονται 
περισσότερο από καθυστερήσεις 
πληρωμών και σύντομες προθεσμίες 
πληρωμών· επιδοκιμάζει συνεπώς την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενθαρρύνει 
σθεναρά τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών·

9. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται 
συχνά στο τέλος ενός κύκλου ζωής μακράς 
προθεσμίας και συνεπώς επηρεάζονται 
περισσότερο από καθυστερήσεις 
πληρωμών και σύντομες προθεσμίες 
πληρωμών· επιδοκιμάζει συνεπώς την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενθαρρύνει 
σθεναρά τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών· γνωρίζει, 
εντούτοις, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η 
επέκταση της οδηγίας για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών σε όλους τους 
τομείς έχει οδηγήσει, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, σε σημαντική και 
ανεπιθύμητη μείωση των αγορών που 
πραγματοποιούν οι έμποροι λιανικής από 
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ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι μελέτες της 
Επιτροπής δείχνουν ότι κρίσιμοι 
παράγοντες για την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στα ταμεία, την καινοτομία, τον 
ανταγωνισμό και την ανάπτυξη δεν είναι 
μόνο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
αλλά και η πρόσβαση σε δεξιότητες, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και οι δεξιότητες 
διαχείρισης, οι χρηματοπιστωτικές και οι 
λογιστικές γνώσεις· πιστεύει ότι η 
δημιουργία ενωσιακών χρηματοδοτικών 
μέσων πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται 
από την παροχή της κατάλληλης 
καθοδήγησης, προγράμματα πλαισίωσης 
και παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών 
με βάση τη γνώση·

Or. en

Τροπολογία 71
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι η φοροδιαφυγή μεγάλης 
κλίμακας σε κάποιο κράτος μέλος δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
της φορολογίας για τις ΜΜΕ που 
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καταβάλλουν ήδη τα νόμιμα, έτσι ώστε 
να αντισταθμιστούν οι ζημίες·

Or. en

Τροπολογία 72
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η 
στήριξη των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο για 
την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη 
βελτίωση της κατάστασης των ΜΜΕ 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους καθώς και την παροχή βοήθειας σ' 
αυτές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
νέες αγορές· πιστεύει ότι η αναγνώριση κι 
η ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
αποτελούν κύρια στοιχεία αυτής της 
πολιτικής· 

Or. el

Τροπολογία 73
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
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κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών και υποστηρίζει 
πρωτοβουλίες όπως οι εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ τραπεζών, εμπορικών 
επιμελητηρίων, επιχειρηματικών 
ενώσεων και λογιστών·

Or. en

Τροπολογία 74
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών καθώς και των 
απολυμένων εργαζομένων που σκοπεύουν 
να αναλάβουν την επιχείρησή τους υπό 
μορφή συνεταιρισμού έπειτα από 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία 75
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
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επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την παροχή πληροφοριών 
στις ΜΜΕ σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
μέσα χρηματοδότησης και να παρέχουν 
στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση 
των μελλοντικών επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 76
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών, στην οποία θα έχουν 
πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότεροι 
επιχειρηματίες·

Or. fr

Τροπολογία 77
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ' 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ' 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τα 
επιμελητήρια να παρέχουν στήριξη για την 
επαγγελματική κατάρτιση των 
μελλοντικών επιχειρηματιών 
διασφαλίζοντας εξ' άλλου ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. el

Τροπολογία 78
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
επιχειρηματιών περιορίζει την ποιότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ 
επέκταση την επιτυχία μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από 
τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη για 
την επαγγελματική κατάρτιση των 
μελλοντικών επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 79
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα 
αναξιοποίητο κεφάλαιο για την ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και 
απαιτείται ενθάρρυνση και ενίσχυσή της 
όπως και άρση όλων των εμποδίων που 
συναντούν οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 80
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας· πιστεύει 
ότι ένα καλώς προετοιμασμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο 
βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων· 
πιστεύει ότι ένα καλώς προετοιμασμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο 
βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να καταβάλλουν επιμελείς προσπάθειες 
για τη βελτίωση της ένταξης της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 81
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι 
ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας και 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων· πιστεύει 
ότι ένα καλώς προετοιμασμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο 
βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση·

Or. de

Τροπολογία 82
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι 
ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα, ήδη 
από το επίπεδο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ένα μάθημα 
επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι ένα 
καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

Or. fr

Τροπολογία 83
Jürgen Klute
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι 
ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας που θα 
περιλαμβάνει τις διάφορες 
επιχειρηματικές μεθόδους· πιστεύει ότι 
ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 84
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι 
ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι 
ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
επιτυχία στον κόσμο των επιχειρήσεων 
και για καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς 
καθυστέρηση·

Or. en
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Τροπολογία 85
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι 
ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί 
στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα 
μάθημα επιχειρηματικότητας και 
λειτουργίας της αγοράς και του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος· πιστεύει 
ότι ένα καλώς προετοιμασμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο 
βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και βιωσιμότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα χωρίς καθυστέρηση· 
υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό το 
πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» για την προώθηση 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. el

Τροπολογία 86
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι οι συνέργειες μεταξύ 
ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους 
όσον αφορά την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους, ιδίως εν καιρώ 
οικονομικής ύφεσης·
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Or. en

Τροπολογία 87
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών και των μελλοντικών 
επιχειρηματιών σε τακτική βάση σχετικά 
με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, 
χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη·

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών και των μελλοντικών 
επιχειρηματιών σε τακτική βάση σχετικά 
με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, 
χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη σωστή 
ενημέρωση των εθνικών οργανώσεων 
ΜΜΕ για τις πρωτοβουλίες και τις 
προτάσεις πολιτικής της ΕΕ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τον εξίσου σημαντικό ρόλο 
των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Πληροφόρησης (ΕΚΠ) για την παροχή 
υπηρεσιών που ευθυγραμμίζονται με τις 
ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
με στόχο την πρόσβαση τόσο στην ενιαία 
αγορά όσο και στις αγορές δημόσιων και 
ιδιωτικών συμβάσεων σε αναδυόμενες 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 88
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών και των μελλοντικών 
επιχειρηματιών σε τακτική βάση σχετικά 
με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, 

13. τονίζει ότι η έλλειψη γνώσης σχετικά 
με τα προγράμματα και τις 
χρηματοδοτήσεις που διατίθενται για τη 
στήριξη των ΜΜΕ εμποδίζει τόσο τη 
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χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη·

δημιουργία τους όσο και την ανάπτυξή 
τους· εκτιμά, συνεπώς, ότι η παροχή 
ενημέρωσης σε τακτική βάση και με 
απλουστευμένο τρόπο στους 
επιχειρηματίες και τους μελλοντικούς 
επιχειρηματίες σχετικά με πρωτοβουλίες 
επιμόρφωσης, χρηματοδοτήσεις και 
προγράμματα της ΕΕ για τις ΜΜΕ είναι 
απαραίτητη·

Or. fr

Τροπολογία 89
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών και των μελλοντικών 
επιχειρηματιών σε τακτική βάση σχετικά 
με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, 
χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη·

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών, των μελλοντικών 
επιχειρηματιών και των τραπεζών σε 
τακτική βάση σχετικά με πρωτοβουλίες 
επιμόρφωσης, χρηματοδοτήσεις και 
προγράμματα της ΕΕ για τις ΜΜΕ είναι 
απαραίτητη·

Or. de

Τροπολογία 90
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών και των μελλοντικών 
επιχειρηματιών σε τακτική βάση σχετικά 
με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, 
χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη·

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών και των μελλοντικών 
επιχειρηματιών σε τακτική βάση σχετικά 
με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, 
χρηματοδοτήσεις και προγράμματα της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη, σε εθνικό, 



AM\913931EL.doc 47/75 PE496.550v01-00

EL

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 
πρέπει ν' αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες 
και δράσεις όπως η Ευρωπαϊκή 
εβδομάδα ΜΜΕ·

Or. el

Τροπολογία 91
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί αύξηση των προσπαθειών 
επικοινωνίας από τον Όμιλο ΕΤΕπ για 
την προώθηση δημοσιονομικών σχεδίων 
στην κοινότητα των ΜΜΕ, σε συνεργασία 
με οργανώσεις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 92
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η καθοδήγηση για τους 
επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει είναι 
απαραίτητη·

14. επισημαίνει ότι η καθοδήγηση για τους 
επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει είναι 
απαραίτητη προκειμένου να τους 
παρασχεθεί μια δεύτερη ευκαιρία και να 
μην αποθαρρύνεται η ανάληψη κινδύνων·

Or. fr

Τροπολογία 93
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η καθοδήγηση για τους 
επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει είναι 
απαραίτητη·

14. επισημαίνει ότι η καθοδήγηση για τους 
επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει είναι 
απαραίτητη καθώς και η πρόληψη της 
πτώχευσης με δεδομένο ότι το 15% των 
επιχειρήσεων που κλείνουν οφείλεται σε 
πτώχευση· υποστηρίζει την απλούστευση 
και συντόμευση των διαδικασιών 
πτώχευσης και ενθαρρύνει την παροχή 
μιας δεύτερης ευκαιρίας στους εν λόγω 
επιχειρηματίες·

Or. el

Τροπολογία 94
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. πιστεύει ότι απαιτείται ειδική 
στρατηγική για start-up και 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων και την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 
νέων επιχειρηματιών·

Or. el

Τροπολογία 95
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι οι πιστωτές γνωρίζουν 15. σημειώνει ότι οι πιστωτές γνωρίζουν 
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καλύτερα πιστωτικά εργαλεία σε σχέση με 
τους επιχειρηματίες και ότι οι 
επιχειρηματίες δεν επικοινωνούν πάντοτε 
ανοιχτά με τους πιστωτές όσον αφορά τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια και την 
μακροπρόθεσμη στρατηγική τους· τονίζει 
ότι αυτό το κενό στην πληροφόρηση 
δημιουργεί δυσκολίες κατά τη 
διαπραγμάτευση μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί από την 
Επιτροπή να κυκλοφορήσει τις 
υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για 
συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τον 
διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των πιστωτών και των 
επιχειρηματιών·

καλύτερα πιστωτικά εργαλεία σε σχέση με 
τους επιχειρηματίες και ότι οι 
επιχειρηματίες δεν επικοινωνούν πάντοτε 
ανοιχτά με τους πιστωτές όσον αφορά τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια και την 
μακροπρόθεσμη στρατηγική τους· τονίζει 
ότι αυτό το κενό στην πληροφόρηση 
δημιουργεί δυσκολίες κατά τη 
διαπραγμάτευση μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί από την 
Επιτροπή να κυκλοφορήσει τις 
υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για 
συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τον 
διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των πιστωτών και 
των επιχειρηματιών· καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει τον διάλογο και τη 
συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών 
και των πιστωτών·

Or. de

Τροπολογία 96
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι οι πιστωτές γνωρίζουν 
καλύτερα πιστωτικά εργαλεία σε σχέση με 
τους επιχειρηματίες και ότι οι 
επιχειρηματίες δεν επικοινωνούν πάντοτε 
ανοιχτά με τους πιστωτές όσον αφορά τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια και την 
μακροπρόθεσμη στρατηγική τους· τονίζει 
ότι αυτό το κενό στην πληροφόρηση 
δημιουργεί δυσκολίες κατά τη 
διαπραγμάτευση μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί από την 
Επιτροπή να κυκλοφορήσει τις 
υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για 
συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τον 
διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των πιστωτών και των 

15. σημειώνει ότι οι γνώσεις των 
πιστωτών για τα πιστωτικά εργαλεία είναι 
γενικά καλύτερες από τις γνώσεις των 
επιχειρηματιών και ότι οι επιχειρηματίες 
δεν επικοινωνούν πάντοτε ανοιχτά με τους 
πιστωτές όσον αφορά τα επιχειρηματικά 
τους σχέδια και την μακροπρόθεσμη 
στρατηγική τους· τονίζει ότι αυτό το κενό 
στην πληροφόρηση δημιουργεί δυσκολίες 
κατά τη διαπραγμάτευση μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· αναγνωρίζει ότι οι 
ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές, 
ειδικά προσαρμοσμένες ανά περίπτωση, 
όσον αφορά τις πιστωτικές ευκαιρίες·
ζητεί από την Επιτροπή να κυκλοφορήσει 
τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για 
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επιχειρηματιών· συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τον 
διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των πιστωτών και των 
επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 97
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. οι πιστωτές πρέπει να καθορίζουν 
σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια για τη 
διαφανή υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης· οι πιστωτές πρέπει να 
παρέχουν στους επιχειρηματίες την 
επιλογή να προσβάλλουν τις αρνητικές 
αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι οι πιστωτές γνωρίζουν 
καλύτερα πιστωτικά εργαλεία σε σχέση με 
τους επιχειρηματίες και ότι οι 
επιχειρηματίες δεν επικοινωνούν πάντοτε 
ανοιχτά με τους πιστωτές όσον αφορά τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια και την 
μακροπρόθεσμη στρατηγική τους· τονίζει 
ότι αυτό το κενό στην πληροφόρηση 
δημιουργεί δυσκολίες κατά τη 
διαπραγμάτευση μιας αίτησης για 
χορήγηση πίστωσης· ζητεί από την 

15. σημειώνει ότι οι πιστωτές γνωρίζουν 
καλύτερα πιστωτικά εργαλεία σε σχέση με 
τους επιχειρηματίες· τονίζει ότι υπάρχει 
έντονη ανάγκη διαλόγου και επικοινωνίας 
μεταξύ πιστωτών και επιχειρηματιών
όσον αφορά τα επιχειρηματικά τους σχέδια 
και την μακροπρόθεσμη στρατηγική τους· 
ζητεί από την Επιτροπή να κυκλοφορήσει 
τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για 
συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τον 
διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών 
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Επιτροπή να κυκλοφορήσει τις 
υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για 
συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά τον 
διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των πιστωτών και των 
επιχειρηματιών·

μεταξύ των πιστωτών και των 
επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 99
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής 
απορρίπτει αίτηση χορήγησης πίστωσης, 
οφείλει να ενημερώσει τον επιχειρηματία 
δεόντως για τους λόγους της απόρριψης
και να του παράσχει τη δυνατότητα να 
αιτηθεί αναθεώρηση της απόφασης· ζητεί 
από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια·

16. τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής 
απορρίπτει αίτηση χορήγησης πίστωσης, 
οφείλει να ενημερώσει τον επιχειρηματία 
δεόντως για τους λόγους της απόρριψης· 
ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 100
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής 
απορρίπτει αίτηση χορήγησης πίστωσης, 
οφείλει να ενημερώσει τον επιχειρηματία 
δεόντως για τους λόγους της απόρριψης 
και να του παράσχει τη δυνατότητα να 
αιτηθεί αναθεώρηση της απόφασης· ζητεί 
από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια·

16. τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής 
απορρίπτει συνολικά ή εν μέρει το πλήρες 
ποσό μιας αίτησης χορήγησης πίστωσης, 
οφείλει να ενημερώσει τον επιχειρηματία 
δεόντως για τους λόγους της απόρριψης 
μέσω μιας εποικοδομητικής διαδικασίας 
και να του παράσχει τη δυνατότητα να 
αιτηθεί αναθεώρηση της απόφασης· ζητεί 
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από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 101
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής 
απορρίπτει αίτηση χορήγησης πίστωσης, 
οφείλει να ενημερώσει τον επιχειρηματία 
δεόντως για τους λόγους της απόρριψης 
και να του παράσχει τη δυνατότητα να 
αιτηθεί αναθεώρηση της απόφασης· ζητεί 
από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια·

16. τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής 
απορρίπτει αίτηση χορήγησης πίστωσης, 
οφείλει να ενημερώσει τον επιχειρηματία 
δεόντως για τους λόγους της απόρριψης 
και να του παράσχει τη δυνατότητα να 
αιτηθεί αναθεώρηση της απόφασης· ζητεί 
από την Επιτροπή να ορίσει σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια
και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να 
προτείνει δεσμευτικά νομικά μέσα προς 
τούτο·

Or. en

Τροπολογία 102
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι η αύξηση των 
επιτοκίων μπορεί να συνδέεται με αύξηση 
των μη τιμολογιακών όρων και 
προϋποθέσεων (εμπράγματες ασφάλειες 
και εγγυήσεις)·

Or. en
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Τροπολογία 103
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει ότι κατά τη χορήγηση 
πίστωσης σε ΜΜΕ, οι πιστωτές ζητούν 
συχνά, επιπλέον της τυποποιημένης 
τραπεζικής εγγύησης, μια πρόσθετη 
προσωπική εγγύηση· προειδοποιεί ότι οι 
αυστηροί κανόνες όσον αφορά τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις ενδέχεται να 
οδηγήσουν τον πιστωτή στο να ζητήσει 
αυτές τις πρόσθετες εγγυήσεις, οι οποίες 
αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση των 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, και καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση που θα 
στοχεύει στον περιορισμό της χρήσης τους·

18. σημειώνει ότι κατά τη χορήγηση 
πίστωσης σε ΜΜΕ, οι πιστωτές ζητούν 
συχνά, επιπλέον της τυποποιημένης 
τραπεζικής εγγύησης, μια πρόσθετη 
προσωπική εγγύηση· επισημαίνει ότι η 
αύξηση των επιτοκίων μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση των μη τιμολογιακών 
όρων και προϋποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 
εγγυήσεων, οι οποίες αποτελούν εμπόδιο 
στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, και καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει πρόταση που θα στοχεύει 
στον περιορισμό της χρήσης τους·

Or. en

Τροπολογία 104
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει ότι κατά τη χορήγηση 
πίστωσης σε ΜΜΕ, οι πιστωτές ζητούν 
συχνά, επιπλέον της τυποποιημένης 
τραπεζικής εγγύησης, μια πρόσθετη 
προσωπική εγγύηση· προειδοποιεί ότι οι 
αυστηροί κανόνες όσον αφορά τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις ενδέχεται να 
οδηγήσουν τον πιστωτή στο να ζητήσει 
αυτές τις πρόσθετες εγγυήσεις, οι οποίες 
αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση των 

18. σημειώνει ότι κατά τη χορήγηση 
πίστωσης σε ΜΜΕ, οι πιστωτές ζητούν 
συχνά, επιπλέον της τυποποιημένης 
τραπεζικής εγγύησης, μια πρόσθετη 
προσωπική εγγύηση· θεωρεί ότι οι 
αυστηροί κανόνες όσον αφορά τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν πρέπει να 
οδηγούν τους πιστωτές στο να ζητούν
πρόσθετες εγγυήσεις, οι οποίες αποτελούν 
εμπόδιο στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
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ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, και καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση που θα 
στοχεύει στον περιορισμό της χρήσης τους·

χρηματοδότηση, και καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει πρόταση που θα στοχεύει 
στον περιορισμό της χρήσης τους·

Or. en

Τροπολογία 105
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης 
των τοπικών τραπεζικών συστημάτων 
όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι 
πιστωτικές ενώσεις, καθώς και των 
τραπεζών ανάπτυξης, με στόχο τη 
δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ· 

Or. en

Τροπολογία 106
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη 
διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη 
σύσταση όσο και κατά τη διάρκεια ζωής 
των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των 
ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση 
μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε 
όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα 

19. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη 
διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη 
σύσταση όσο και κατά τη διάρκεια ζωής 
των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των 
ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση 
μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε 
όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα 



AM\913931EL.doc 55/75 PE496.550v01-00

EL

θέσπισης ενός μοναδικού αριθμού 
αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα 
αποθηκεύεται σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα 
περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις 
ΜΜΕ να υποβάλλουν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά 
προγράμματα και χρηματοδότηση·

θέσπισης ενός μοναδικού αριθμού 
αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα 
αποθηκεύεται σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα 
περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις 
ΜΜΕ να υποβάλλουν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά 
προγράμματα και χρηματοδότηση· 
επισημαίνει ότι κατά τη θέσπιση ενός 
τέτοιου αριθμού αναγνώρισης ΜΜΕ 
πρέπει να δοθεί προσοχή στον κίνδυνο 
βιομηχανικής κατασκοπίας καθώς και 
στις αρχές που διέπουν την προστασία 
των δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 107
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη 
διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη 
σύσταση όσο και κατά τη διάρκεια ζωής 
των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των 
ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση 
μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε 
όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα 
θέσπισης ενός μοναδικού αριθμού 
αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα 
αποθηκεύεται σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα 
περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις 
ΜΜΕ να υποβάλλουν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά 
προγράμματα και χρηματοδότηση·

19. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη 
διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη 
σύσταση όσο και κατά τη διάρκεια ζωής 
των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των 
ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση 
μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε 
όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα 
θέσπισης ενός μοναδικού αριθμού 
αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα 
αποθηκεύεται σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα 
περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις 
ΜΜΕ να υποβάλλουν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά 
προγράμματα και χρηματοδότηση· ζητεί 
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από την Επιτροπή να παρακολουθεί και 
να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
πρόσβαση των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σε κοινοτική 
χρηματοδότηση, με ανάλυση των 
δεδομένων κατά φύλο·

Or. en

Τροπολογία 108
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη 
διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη 
σύσταση όσο και κατά τη διάρκεια ζωής 
των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των 
ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση 
μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε 
όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα 
θέσπισης ενός μοναδικού αριθμού 
αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα 
αποθηκεύεται σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα 
περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις 
ΜΜΕ να υποβάλλουν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά 
προγράμματα και χρηματοδότηση·

19. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη 
διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη 
σύσταση όσο και κατά τη διάρκεια ζωής 
των ΜΜΕ με δεδομένες τις διαφορές 
μεταξύ χωρών στον τομέα αυτό που 
παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των 
ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση 
μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε 
όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα 
θέσπισης ενός μοναδικού αριθμού 
αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα 
αποθηκεύεται σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα 
περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά 
δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις 
ΜΜΕ να υποβάλλουν με μεγαλύτερη 
ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά 
προγράμματα και χρηματοδότηση·

Or. el



AM\913931EL.doc 57/75 PE496.550v01-00

EL

Τροπολογία 109
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
ενωσιακή χρηματοδότηση ειδικά 
προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι ο κατακερματισμός της 
χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται 
και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να 
καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών 
των εν λόγω ΜΜΕ·

21. επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση των 
επιπτώσεων που συνεπάγεται η αύξηση 
τού επιπέδου τού κατώτατου ορίου αξίας 
κεφαλαιοποίησης της αγοράς χαμηλότερα 
από το οποίο χαρακτηρίζεται μια ΜΜΕ 
ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η οποία 
αύξηση επιτρέπει την επιλεξιμότητα 
περισσότερων ΜΜΕ για τα νέα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της 
Επιτροπής, καθώς και εκτίμηση των 
μέτρων για την προσέλκυση επενδύσεων·
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω ενωσιακή χρηματοδότηση 
ειδικά προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι ο κατακερματισμός της 
χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται 
και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να 
καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών 
των εν λόγω ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 110
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα 

21. επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
ενωσιακή χρηματοδότηση ειδικά 
προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι ο κατακερματισμός της 
χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται 
και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να 
καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών 
των εν λόγω ΜΜΕ·

χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
ενωσιακή χρηματοδότηση ειδικά 
προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι ο κατακερματισμός της 
χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται 
και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να 
καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών 
των εν λόγω ΜΜΕ· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή πρέπει να παρέχει στο κοινό 
και τις ΜΜΕ περισσότερες πληροφορίες 
για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που 
διαθέτουν όσον αφορά την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας·

Or. lv

Τροπολογία 111
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
ενωσιακή χρηματοδότηση ειδικά 
προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι ο κατακερματισμός της 
χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται 
και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να 
καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών 
των εν λόγω ΜΜΕ·

21. επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
ενωσιακή χρηματοδότηση ειδικά 
προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ τις ανάγκες 
και την δυναμική τους στους διάφορους 
καινοτόμους και ανταγωνιστικούς τομείς· 
υπογραμμίζει ότι ο κατακερματισμός της 
χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται 
και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να είναι 
αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να 
καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών 
των εν λόγω ΜΜΕ·

Or. el
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Τροπολογία 112
Syed Kamall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των 
συζητήσεων σχετικά με τον κανονισμό 
της ΕΕ περί επιχειρηματικών κεφαλαίων, 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω 
επιχειρηματικών κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 113
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
αυξηθεί σημαντικά το κονδύλι για τα 
χρηματοδοτικά χρεωστικά μέσα και μέσα 
ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων COSME και «Ορίζων 
2020», και να βελτιωθεί αρκούντως η 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 114
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επικροτεί την εστίαση στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή 
και την ΕΤΕπ να αυξήσουν περαιτέρω 
τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων 
Progress·

Or. en

Τροπολογία 115
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναζητήσει τρόπους βελτίωσης της 
ευρωπαϊκής αγοράς οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων, ιδίως σε σχέση με την 
ενδιάμεση χρηματοδότηση· προτείνει 
στην Επιτροπή να διερευνήσει πιθανούς 
τρόπους ενίσχυσης του ενδιάμεσου 
μηχανισμού του ΕΤΕ για την ανάπτυξη 
και εξέτασης νέων ενδιάμεσων 
προϊόντων, όπως μια εγγύηση για τα 
ενδιάμεσα δάνεια· προτείνει επίσης να 
παρέχονται δεδομένα και αναλύσεις 
σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί για 
τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς που ίσως επιθυμούν να 
διερευνήσουν την αγορά δανείων για 
ενδιάμεσα κεφάλαια στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 116
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. ζητεί να διατεθεί τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» για τη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας στις 
ΜΜΕ, μέσω ποικιλόμορφων 
χρηματοδοτήσεων – από επιχορηγήσεις 
μέχρι χρηματοδότηση δια χρεωστικών 
μέσων και ιδίων κεφαλαίων· επισημαίνει 
ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο του 
προϋπολογισμού των ενωσιακών 
χρηματοπιστωτικών μέσων για το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρέπει να 
διατεθεί στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 117
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. τονίζει ότι, ακόμα και εάν ορισμένοι 
από τους λεγόμενους «επιχειρηματικούς 
αγγέλους» μπορούν να συμβάλουν θετικά 
στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, οι 
ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές πρέπει 
μάλλον να ενθαρρύνουν τις τυπικές 
χρηματοδοτήσεις παρά τους 
«επιχειρηματικούς αγγέλους»· πιστεύει 
ότι η τρέχουσα προσφυγή των ΜΜΕ 
στους «επιχειρηματικούς αγγέλους» 
μπορεί να θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό 
απόρροια της έλλειψης τυπικής 
χρηματοδότησης· προειδοποιεί την 
Επιτροπή ενάντια στη δημιουργία 
αδικαιολόγητων απρόσμενων κερδών 
μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
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των «επιχειρηματικών αγγέλων»· 
επισημαίνει ότι στις εξωτερικές πηγές 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ 
συγκαταλέγονται επίσης αμοιβαία 
κεφάλαια κινδύνου και άλλα εναλλακτικά 
κεφάλαια, που δεν μπορούν να 
θεωρούνται πηγές χρηματοδότησης που 
χρήζουν ενθάρρυνσης· προσανατολίζει 
αντίστοιχα την Επιτροπή να παράσχει 
έναν σαφή και περιεκτικό ορισμό των 
«επιχειρηματικών αγγέλων»·

Or. en

Τροπολογία 118
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μια ανακοίνωση όπου θα προβάλλονται οι 
βέλτιστες πρακτικές θεσμικού πλαισίου 
και τα κίνητρα για τη χρηματοδότηση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της 
αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και 
των συνεταιρισμών, καθώς αυτές οι 
μορφές ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
(10% του συνόλου της απασχόλησης) και 
στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις· 

Or. en

Τροπολογία 119
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής, 
ως το κύριο μέσο επενδύσεων υπέρ της 
σύγκλισης και της αειφόρου ανάπτυξης, 
αποτελεί μία από τις δύο βασικές οδούς 
υποστήριξης της ΕΕ προς τις ΜΜΕ· 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
βελτιώσει περαιτέρω την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στα διαρθρωτικά ταμεία, με τη 
χαλάρωση των απαιτήσεων για τα προ-
χρηματοδοτούμενα έργα, τη μείωση των 
απαιτήσεων για συγχρηματοδότηση, την 
καλύτερη στόχευση των διαφορετικών 
τύπων ΜΜΕ, την εξάλειψη του κενού 
χρηματοδότησης μεταξύ των κύκλων 
προκήρυξης, και την υποστήριξη της 
οικοδόμησης ικανοτήτων 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ· υποστηρίζει 
την απόφαση της Επιτροπής να 
βελτιώσει, να ενισχύσει και να εντείνει 
στο μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο τη 
χρήση και παρακολούθηση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και απευθύνονται στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 120
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει, έως το 2013, 
τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορίες και πολλές κατευθυντήριες 
γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων· 
υπογραμμίζει ότι ο γενικός κανονισμός 
απαλλαγής κατά κατηγορίες συνιστά 
σημαντικό μέσο προώθησης της 
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δημιουργίας, ανάπτυξης και ανάκαμψης 
των ΜΜΕ, ιδίως κατά την τρέχουσα 
περίοδο κρίσης· τονίζει ότι τα 
καταλληλότερα μέσα κρατικών 
ενισχύσεων που πρέπει να απαλλάσσονται 
κατά κατηγορίες είναι οι επιχορηγήσεις, 
τα δάνεια, οι επιστρεπτέες προκαταβολές, 
τα φορολογικά μέτρα και τα συστήματα 
εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 121
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υπογραμμίζει τον ευεργετικό ρόλο 
της οικονομικής ενίσχυσης από 
ομοσπονδίες συνεταιρισμών και τονίζει 
ότι η εν λόγω ενίσχυση πρέπει να 
υποστηρίζεται και από κρατικές 
εγγυήσεις προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητά της·

Or. en

Τροπολογία 122
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να βελτιστοποιήσει τα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

23. χαιρετίζει για τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 σχετικά 
με την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ 
κατά 10 δισ. ευρώ, γεγονός που παρέχει 
στον Όμιλο ΕΤΕπ τη δυνατότητα να 
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αυξήσει τη δανειοδότηση στο εσωτερικό 
της Ένωσης για την περίοδο 2012-2015 
σε περίπου 60 δισ. ευρώ και να μοχλεύσει 
συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 
180 δισ. ευρώ και να διαδραματίσει, έτσι, 
αντικυκλικό ρόλο στο πλαίσιο μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την 
τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
επικροτεί τις δανειοδοτικές 
προτεραιότητες της ΕΤΕπ που 
αναγνωρίζουν ειδικώς την ανάγκη να 
διευρυνθεί το φάσμα των τραπεζικών 
εταίρων για τη δανειοδότηση των ΜΜΕ 
ώστε να περιλαμβάνει νέους 
χρηματοπιστωτικούς και μη συμβατικούς 
διαμεσολαβητές· τονίζει ότι η νέα 
ανάληψη υποχρέωσης δεν πρέπει να 
αποβεί εις βάρος της παράλληλης 
ενίσχυσης και βελτίωσης του συνδυασμού 
των μέσων της ΕΤΕπ - του
προϋπολογισμού της Ένωσης που 
χρησιμοποιούνται για τον επιμερισμό των 
κινδύνων ή τη συμμετοχή στο κεφάλαιο· 
υπό το πρίσμα αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει και να 
βελτιστοποιήσει τα μέσα επιμερισμού του 
κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 123
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να βελτιστοποιήσει τα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να βελτιστοποιήσει τα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων· πιστεύει ότι η 
δανειοδοτική δραστηριότητα της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς 
τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό 
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πανευρωπαϊκό μέσο εφαρμογής 
αντικυκλικών μέτρων, δεν πρέπει να 
υπόκειται σε προϋποθέσεις της αγοράς, 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 124
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να βελτιστοποιήσει τα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να βελτιστοποιήσει τα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, προβαίνοντας στη 
μείωση της γραφειοκρατίας και στην 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
έγκριση της χρήσης των εν λόγω μέσων·

Or. lv

Τροπολογία 125
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να βελτιστοποιήσει τα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να βελτιστοποιήσει τα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και τα 
προγράμματα χρηματοδότησης των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών 
Ταμείων·

Or. el
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Τροπολογία 126
Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και η 
έκδοση χρεωστικών μέσων στα 
χρηματιστήρια αντιπροσωπεύουν 
συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης 
και μπορούν να συμβάλουν επίσης στην 
εδραίωση της αξιοπιστίας των εκδοτών 
στα μάτια των τραπεζών· τονίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει τον 
ρόλο που διαδραματίζουν επί του 
παρόντος τα χρηματιστήρια στο 
χρηματοδοτικό περιβάλλον της ΕΕ, ιδίως 
με τους νέους περιορισμούς δυνάμει της 
Βασιλείας ΙΙΙ/οδηγίας για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις IV (CRD IV) και 
της οδηγίας για τη Φερεγγυότητα ΙΙ· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων των 
δημοσιονομικών ρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών 
ρυθμίσεων, σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση της οικονομίας στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 127
Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 – στοιχείο β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ένα 
κατάλληλο και προσαρμοσμένο 
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κανονιστικό πλαίσιο για τους εκδότες 
ΜΜΕ που δεν αποδεικνύεται ασύμφορο 
για αυτούς και που κερδίζει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών (δυνάμει της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα λογιστικά 
πρότυπα, της οδηγίας για το ενημερωτικό 
δελτίο, της οδηγίας για τη διαφάνεια, της 
οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς 
και της οδηγίας MIFID)·

Or. en

Τροπολογία 128
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
νέους τρόπους χρηματοδότησης όπως οι 
πλατφόρμες συμμετοχικής 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 129
Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
μια μόνιμη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 
Εγγυήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, που θα βελτιώσει την 
ανάπτυξη εγγυήσεων ή δανειοδοτικών 
προϊόντων βάσει ευρωπαϊκών εγγυήσεων 
και θα μειώσει τις τραπεζικές 



AM\913931EL.doc 69/75 PE496.550v01-00

EL

κεφαλαιακές απαιτήσεις και την έκθεση 
σε κίνδυνο των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 130
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
τρόπους για να καταστήσει τα 
προσαρμοσμένα για τις ΜΜΕ 
χρηματιστήρια ελκυστικότερα για τους 
θεσμικούς επενδυτές (όπως, για 
παράδειγμα, τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου, τα επενδυτικά κεφάλαια, τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες) και για τους ιδιώτες επενδυτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση 
φιλικότερων φορολογικών καθεστώτων 
για τους επενδυτές που θα διοχέτευαν 
μέρος των επενδύσεών τους υπέρ των 
ΜΜΕ, ή ενθαρρύνοντας τη χρήση 
ειδικών επενδυτικών κεφαλαίων για τις 
ΜΜΕ, παραδείγματος χάρη σε 
συνεργασία με την ΕΤΕπ, ή 
υποστηρίζοντας μηχανισμούς μέσω των 
οποίων μια μικρή ομάδα ΜΜΕ, που είναι 
ήδη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και 
μοιράζονται παρόμοια βαρύτητα 
κινδύνων, θα μπορούσαν να εκδώσουν 
κοινά ομόλογα μέσης και μεγάλης 
διάρκειας, αυξάνοντας την 
ελκυστικότητα των αγορών αυτών για 
όλους τους επενδυτές·

Or. en
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Τροπολογία 131
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες ώστε η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων να εμπλακούν στη 
δημιουργία και την ενίσχυση των μη 
τραπεζικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων για την ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών εργαζομένων και των 
κοινωνικών συνεταιρισμών· πιστεύει εν 
προκειμένω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων πρέπει να ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές μεταξύ των 
συνεταιριστικών δικτύων αφενός, και 
των χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
τραπεζών και των θεσμικών επενδυτών 
αφετέρου, εκδίδοντας ειδικά 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 132
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να αναπτύξει 
περαιτέρω την πρωτοβουλία 
μικροχρηματοδοτήσεων και να ενισχύσει, 
συνεπώς, τη συμβολή της στην 
εκπλήρωση προτεραιοτήτων που τίθενται 
βάσει της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα 
της κοινωνικής ένταξης·

Or. en
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Τροπολογία 133
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει τη δέσμευση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αύξηση 
του βασικού κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 
10 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Συμφώνου 
ανάπτυξης και απασχόλησης· καλεί την 
ΕΤΕπ να κάνει χρήση του μεγαλύτερου 
μέρους της δανειοδοτικής ικανότητας 
των επιπλέον 60 δισ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών ΜΜΕ, 
ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο 
κατακερματισμός του τραπεζικού τομέα 
και ιδιαίτεροι κίνδυνοι ανά χώρα έχουν 
οδηγήσει σε μειωμένη ή ακριβή 
δανειοδότηση προς τις ΜΜΕ, με στόχο 
τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού 
και χρηματοδοτικής ανάπτυξης εκεί όπου 
αποτυγχάνει ο τραπεζικός τομέας·

Or. en

Τροπολογία 134
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. τονίζει ότι λόγω του καίριου ρόλου 
που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην 
οικονομία της Ένωσης, θα είναι οι 
σημαντικότεροι συμβάλλοντες στην 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης κατά τα προσεχή 
χρόνια, και για τον λόγο αυτόν, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
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αναλάβουν γρήγορα δράση για τη 
δημιουργία του απαραίτητου χώρου, 
ώστε να είναι σε θέση οι ΜΜΕ να 
χρηματοδοτούνται καταλλήλως και να 
κινητοποιούν την οικονομία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 135
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της τις αρχές των κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνων επενδύσεων 
ως μέσο επίτευξης των στόχων αειφόρου 
ανάπτυξης μέσω της χρηματοδότησης 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 136
Mojca Kleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. αναγνωρίζει τη σημασία του 
αναπτυσσόμενου κλάδου των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, που συμβάλλουν 
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· τονίζει ότι η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για νέους 
επιχειρηματίες που ιδρύουν μια εταιρεία 
και για επιχειρηματίες που προέρχονται 
από ένα κοινωνικά υποβαθμισμένο 
περιβάλλον ή απασχολούν άτομα που 
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προέρχονται από τέτοιο περιβάλλον· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να 
βελτιώσουν περαιτέρω την πρόσβαση σε 
κατάλληλη χρηματοδότηση για τους 
νέους επιχειρηματίες και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να εξετάσουν τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας κατά 
τον καθορισμό του μεγέθους και των 
κανόνων των προσαρμοσμένων κατά 
περίπτωση προγραμμάτων χορήγησης 
δανείων και εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 137
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
το ποσό των αποταμιεύσεων των 
νοικοκυριών σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
είναι υψηλότατο· τονίζει ότι η 
ενεργοποίηση αυτών των αποταμιεύσεων 
των νοικοκυριών μπορεί να διευκολύνει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση και να δώσει ώθηση στην 
οικονομία της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή 
να καταθέσει πρόταση σχετικά με την 
ενεργοποίηση των αποταμιεύσεων αυτών, 
π.χ. μέσω της θέσπισης φορολογικών 
κινήτρων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές 
που υφίστανται στα κράτη μέλη·

24. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
το ποσό των αποταμιεύσεων των 
νοικοκυριών σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
είναι υψηλότατο, ενώ σε άλλα κράτη μέλη 
οι καταθέσεις μειώνονται λόγω των 
επιπτώσεων της κρίσης, καθώς οι πολίτες 
εξαντλούν τις οικονομίες τους ή 
μεταφέρουν τις καταθέσεις τους σε 
τράπεζες κρατών μελών που έχουν πληγεί 
λιγότερο από την κρίση· τονίζει ότι η 
ενεργοποίηση αυτών των αποταμιεύσεων 
των νοικοκυριών αναμένεται να 
διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και να δώσει 
ώθηση στην οικονομία της ΕΕ· ζητεί από 
την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση 
σχετικά με την ενεργοποίηση των 
αποταμιεύσεων αυτών, π.χ. μέσω της 
θέσπισης φορολογικών κινήτρων με βάση 
τις βέλτιστες πρακτικές που υφίστανται 
στα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 138
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
το ποσό των αποταμιεύσεων των 
νοικοκυριών σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
είναι υψηλότατο· τονίζει ότι η 
ενεργοποίηση αυτών των αποταμιεύσεων 
των νοικοκυριών μπορεί να διευκολύνει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση και να δώσει ώθηση στην 
οικονομία της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή 
να καταθέσει πρόταση σχετικά με την 
ενεργοποίηση των αποταμιεύσεων αυτών, 
π.χ. μέσω της θέσπισης φορολογικών
κινήτρων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές 
που υφίστανται στα κράτη μέλη·

24. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
το ποσό των αποταμιεύσεων των 
νοικοκυριών σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
είναι υψηλότατο· τονίζει ότι η δημιουργία 
ενός κατάλληλου πλαισίου κινήτρων όσον 
αφορά αυτές τις αποταμιεύσεις των 
νοικοκυριών μπορεί να διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 
και να δώσει ώθηση στην οικονομία της 
ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση σχετικά με την ενεργοποίηση των 
αποταμιεύσεων αυτών, π.χ. μέσω της 
θέσπισης κινήτρων με βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές που υφίστανται στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 139
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την ΕΚΤ να πλαισιώσει τις 
πράξεις μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης με ελάχιστες 
προϋποθέσεις, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή και 
αποτελεσματική για τις ΜΜΕ μεταφορά 
της νομισματικής πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 140
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρέπει να προτείνει κάποιες 
προϋποθέσεις σχετικά με τον δανεισμό 
προς ΜΜΕ, σε όλα τα μνημόνια 
συνεννόησης που υπογράφει με κάποιο 
κράτος μέλος το οποίο λαμβάνει 
εγγυήσεις για τον χρηματοπιστωτικό του 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 141
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. ζητεί από την ΕΚΤ να αναλύσει πώς 
μπορεί να τροποποιήσει την πολιτική 
αποδοχής εμπράγματων ασφαλειών της 
σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε 
ΜΜΕ, ώστε να καταστήσει 
ελκυστικότερα τα εν λόγω δάνεια·

Or. en


