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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ έχουν κρίσιμη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία ως 
εργοδότες και πηγές καινοτομίας· επισημαίνει ότι 23 εκατομμύρια ΜΜΕ προσφέρουν 
σχεδόν 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της ΕΕ, με το 30% να 
προέρχεται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και ότι το 85% όλων των νέων θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ από το 2002 έως το 2012 έχουν δημιουργηθεί από ΜΜΕ, ειδικότερα δε 
από νέες επιχειρήσεις1· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ, καθώς διαθέτουν δυνατότητες ανάπτυξης και 
περαιτέρω διάδοσης της εναλλασσόμενης κατάρτισης, που διευκολύνουν την είσοδο όσο 
το δυνατό περισσότερων νέων στην αγορά εργασίας, συντελούν με τον τρόπο αυτό στη 
μείωση της ανεργίας των νέων·

2. αναγνωρίζει ότι εάν τα κράτη μέλη θέλουν να επιτύχουν τους στόχους της  στρατηγικής 
ΕΕ 2020 για μια Ευρώπη καινοτόμο, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς, τπρέπει να λάβουν 
υπόψη τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· και να διευκολύνουν τη δημιουργία 
ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι έχουν τεράστιο δυναμικό για 
δημιουργία απασχόλησης, ιδιαίτερα απασχόλησης των νέων και, συνεπώς, περιορίζουν τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· σημειώνει ότι η αυτοαπασχόληση και η ίδρυση 
μιας πολύ μικρής επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν μία καλή και ευέλικτη επιλογή, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες·

3. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ είναι οι κύριοι παράγοντες για τη σύνδεση των στόχων της 
καινοτομίας και της βιωσιμότητας, αλλά χρειάζονται ένα σταθερό, μακρόπνοο και 
φιλόδοξο κανονιστικό πλαίσιο ως προϋπόθεση για να εξαντλήσουν πλήρως το δυναμικό 
απασχόλησης μιας βιώσιμης οικονομίας· για τον λόγο αυτόν καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά πρότυπα και οικονομικά 
κίνητρα δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές επενδυτικό κλίμα·

4. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη κοινωνικής 
σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης, ιδίως σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν αρνητικές επιδράσεις ως προς τη δημογραφική ανάπτυξη· ζητεί για τον 
λόγο αυτόν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις ΜΜΕ όσον αφορά τη 
δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος που ευνοεί τους εργαζομένους, την τήρηση των 
προτύπων του εργατικού δικαίου και της προστασίας της εργασίας και της υγείας και 
συνακόλουθα τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην κοινωνική 
ευημερία·

5. τονίζει ότι, παρά τη στήριξη των επενδύσεων από την ΕΕ, παραμένουν ακόμα σοβαρά 
                                               
1 Eυρωπαϊκή Επιτροπή (Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες): «Ανταγωνιστικότητα, επιδόσεις και πολιτικές 
ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών: Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, έκδοση 2011»,
(Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας» (COM(2011) 
0642 τελικό), και
Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: «Ανταγωνιστικότητα, επιδόσεις και πολιτικές ανταγωνιστικότητας των 
κρατών μελών 2011» (SEC(2011) 1187)), τμήμα 3.4.4: Προκλήσεις για τις ΜΜΕ, σ. 39.
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εμπόδια στη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ, και συγκεκριμένα, η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και τα δάνεια, η έλλειψη διαφάνειας και δημοσιότητας όσον αφορά την 
διαχείριση πόρων της ΕΕ σε ορισμένα κράτη μέλη, το κόστος της χρηματοδότησης, η 
δυσκαμψία της νομοθεσίας, η περιορισμένη πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές και η 
περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξής τους, η μεγάλη διάρκεια της μέσης περιόδου 
πληρωμής και η έλλειψη δεξιοτήτων· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, ιδίως οι 
γυναίκες, συχνά δεν έχουν τη στήριξη που χρειάζονται και καλεί για τον λόγο αυτόν τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, για να ευνοήσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

6. επισημαίνει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων· 
αναγνωρίζει, ωστόσο ότι ο διοικητικός φόρτος και οι οικονομικοί κίνδυνοι μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα ψυχολογική ένταση και άλλες αρνητικές συνέπειες για την υγεία 
των εργαζομένων και των ιδιοκτητών των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· 
τονίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα είναι αναλογικά 
και δεν δημιουργούν αντικίνητρα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων·

7. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους κατά 
τον προγραμματισμό εθνικών δράσεων για την ενίσχυση και την προώθηση των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων·

8. επικροτεί τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα PSCI, 
COSME και Horizon 2020, η οποία, μεταξύ άλλων οφελών, θα δώσει ευκαιρίες στους 
εργαζομένους στις ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να διευρύνουν τις δεξιότητες 
και τις γνώσεις τους· τονίζει ότι τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να δημιουργούν 
επιπρόσθετη γραφειοκρατία αλλά να προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ και 
καλή σχέση κόστους-ωφελείας, καθώς και να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών·

9. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται ευρέως μέτρα 
απλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων απλοποιημένων μεθόδων επιστροφής, προκειμένου 
να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ·

10. τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν η πρόσβαση σε μικροπιστώσεις μέσω του 
ευρωπαϊκού μέσου μικροχρηματοδότησης καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του 
μέσου στο πλαίσιο του προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία για 
την περίοδο 2014 – 2020, καθώς και το μελλοντικό ΕΚΤ, ώστε οι ιδρυτές επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα οι προερχόμενοι από μη ευνοημένα κοινωνικά στρώματα, να μπορέσουν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα· καλεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, την Επιτροπή να συμπεριλάβει στα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ειδικές συστάσεις για τους συνεταιρισμούς· 

11. τονίζει την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε καινοτόμα 
προγράμματα, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευνοϊκό περιβάλλον για διασυνοριακή 
συνεργασία ώστε να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης· τονίζει, σχετικά, 
ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται να προσαρμόζονται συνεχώς στις αυξανόμενες ανάγκες της 
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εσωτερικής αγοράς, να είναι ανταγωνιστικές διεθνώς και να διευκολύνουν την πρόσβαση 
σε νέες αγορές, σε τρίτες χώρες και σε δημόσιες συμβάσεις, ιδιαίτερα στις χώρες με  
αναδυόμενη οικονομία·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·  
αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο προσφέρει στις 
ΜΜΕ τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενιαία αγορά και μείωσης κόστους· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει επίσης μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
για τις ΜΜΕ θα συμπεριλαμβάνει στις έρευνές του και επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη περιορισμού, με κάθε τρόπο, του κόστους και του χρόνου των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις ΜΜΕ: η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και των μονοαπευθυντικών θυρίδων θα δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ 
να δαπανούν λιγότερο χρόνο σε διοικητικές διαδικασίες και να κερδίσουν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες· σημειώνει ότι η ευχερέστερη πρόσβαση στην αγορά δημοσίων 
συμβάσεων θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να απελευθερώσουν το δυναμικό τους για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για ανάπτυξη, επιτρέποντάς τους να πετύχουν τους 
στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020· τονίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με
την εργασιακή νομοθεσία και τα φορολογικά καθεστώτα καθώς και σε πληροφορίες
σχετικά με την πρόσβαση στα διάφορα επίπεδα ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών
χρηματοδοτήσεων και συστημάτων στήριξης για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις·

14. επισημαίνει ότι πρόκειται για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι μονοαπευθυντικές θυρίδες 
μπορούν επίσης, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, να παρέχουν πλήρη 
ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες εργασίες στην χώρα προορισμού στην οποία 
πρόκειται να παρασχεθούν υπηρεσίες·

15. σημειώνει ότι η απουσία κατάλληλων υποδομών στις αγροτικές περιοχές, π.χ. ευρυζωνική 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην απασχόληση και τη 
μεγέθυνση, ειδικά για τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους 
αυτοαπασχολούμενους και όσους ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δηλαδή για τύπους 
επιχειρήσεων  που αλλιώς θα επωφελούνταν από την εγκατάσταση εκτός των πόλεων και 
των περιοχών με υψηλά ενοίκια·

16. επισημαίνει ότι το κόστος που συνεπάγεται η συμμόρφωση μπορεί να έχει δυσανάλογες 
επιπτώσεις στις ΜΜΕ, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και ότι το εν λόγω κόστος 
μπορεί να αποτελεί μείζον εμπόδιο για την επέκταση αυτών των επιχειρήσεων και την 
ικανότητά τους να απασχολούν και να διατηρούν προσωπικό· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να το λαμβάνουν αυτό υπόψη όταν αναθεωρούν το εθνικό τους φορολογικό ή 
ασφαλιστικό καθεστώς·

17. τα κράτη μέλη δεν πρέπει να παρεμποδιστούν όσον αφορά την εφαρμογή υψηλότερων 
προτύπων σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν 
συμφωνηθεί εντός της ΕΕ· τονίζει ότι το όφελος από σκοπιά  εθνικής οικονομίας και από 
επιχειρηματική σκοπιά πρέπει πάντα να συσχετίζεται με το κόστος· ιδιαίτερα ότι είναι 
απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη ότι το υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον και η 



PE489.495v02-00 6/7 AD\908169EL.doc

EL

υψηλή ποιότητα των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη συντείνουν στη μείωση των δαπανών 
στον τομέα της υγείας και στον περιορισμό των ωρών απουσίας εξ αιτίας εργατικών 
ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών ή αναπηρίας και ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας και της ανάπτυξης μπορεί να έχει επίσης αντίκτυπο στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

18. στο πλαίσιο των ελέγχων «καλής κατάστασης», ζητεί να προσδιοριστούν οι τομείς της 
απασχόλησης που χαρακτηρίζονται από υπερβολικές επιβαρύνσεις, ασυνέπειες ή 
αναποτελεσματική νομοθεσία, με αρνητικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι στόχοι για την υγεία, την ασφάλεια και την ισότητα και οι 
κοινωνικές διατάξεις·

19. υπογραμμίζει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να 
μην εφαρμόζονται ικανοποιητικά στις ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις τα 
πρότυπα της ΔΟΕ και η «Ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας» της ΔΟΕ·

20. σημειώνει την εισαγωγή της διάστασης των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην εφαρμογή 
του ενισχυμένου «ΤΕΣΤ ΜΜΕ» (βλέπε COM(2011)0803) βάσει του οποίου θα 
αξιολογούνται συστηματικά όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες όπως η εξαίρεση από το 
πεδίο εφαρμογής μιας υπέρ το δέον γραφειοκρατικής ενωσιακής νομοθεσίας, η εισαγωγή 
μεμονωμένων διατάξεων, η παράταση των μεταβατικών περιόδων· υπογραμμίζει ότι η 
νέα εργασιακή και κοινωνική νομοθεσία που περνάει το ενισχυμένο τεστ ΜΜΕ πρέπει να 
εφαρμόζεται με τον απλούστερο τρόπο που θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τη 
σχετική με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ευρωπαϊκή 
νομοθεσία ενώ οι διοικητικές διαδικασίες θα είναι οι ελάχιστες δυνατές για την πλήρωση 
των προδιαγραφών που απαιτούν οι εθνικές παραδόσεις και έθιμα·  καλεί τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν προσεκτικά τον επιδιωκόμενο στόχο της κοινωνικής νομοθεσίας και να την 
εφαρμόζουν χωρίς «ενδεχόμενο κανονιστικού υπερθεματισμού» ή εισαγωγής πρόσθετων 
απαιτήσεων οι οποίες δεν απαιτούνται ρητά από τη νομοθεσία της ΕΕ·

21. διαπιστώνει ότι η διεθνοποίηση των ΜΜΕ μπορεί να συμβάλει σε αύξηση της 
απασχόλησης στην ΕΕ και υπογραμμίζει ότι η διεθνοποίηση είναι μια διαδικασία και ότι 
προκειμένου να είναι επιτυχημένες, οι ΜΜΕ δεν χρειάζονται μόνο υπηρεσίες στήριξης σε 
αγορές τρίτων χωρών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο· επιπροσθέτως, θα πρέπει να 
αποφευχθούν τα διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια· όλες οι κοινοτικές 
πρωτοβουλίες πρέπει να είναι σύμφωνες με την αρχή της επικουρικότητας και θα πρέπει 
να έχουν σαφές πρόσθετο όφελος·

22. προτείνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες για 
τους  επιχειρηματίες, ώστε να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις μεγάλες δυνατότητές τους 
για δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
κατάργηση των διοικητικών εμποδίων για την πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη 
μέλη από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέτουν 
επιπροσθέτως πληροφορίες από πρώτο χέρι σε επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν 
σε ένα κράτος μέλος δημιουργώντας εκεί θέσεις εργασίας, με παράλληλη ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.
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Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean 
Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, 
Csaba Őry, Siiri Oviir, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Κωνσταντίνος Πουπάκης, 
Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, 
Светослав Христов Малинов


