
PA\902001EL.doc PE489.495v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2012/2042(INI)

14.5.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες
(2012/2042(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anthea McIntyre



PE489.495v01-00 2/4 PA\902001EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\902001EL.doc 3/4 PE489.495v01-00

EL

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 αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 59% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην ΕΕ· 
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·

2. εκτιμά ότι, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, τα κράτη μέλη πρέπει 
να λάβουν υπόψη τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

3. τονίζει ότι τα εμπόδια στη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ είναι η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και το κόστος της χρηματοδότησης, η δυσκαμψία της νομοθεσίας, τα 
έμμεσα κόστη εργασίας, η πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές και η δυνατότητα 
ανάπτυξής τους, η μέση περίοδος πληρωμής και η έλλειψη δεξιοτήτων·

4. επικροτεί τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα PSCI, 
COSME και Horizon 2020· τονίζει ότι τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να δημιουργούν 
επιπρόσθετη γραφειοκρατία αλλά να προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ και 
καλή σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς και να δρουν συμπληρωματικά προς τις 
πρωτοβουλίες των κρατών μελών·

5. 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·

6. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των 
μονοαπευθυντικών θυρίδων θα περιορίσει τις διοικητικές διαδικασίες και θα 
δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες· σημειώνει ότι η ευχερέστερη πρόσβαση 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων δύναται να βοηθήσει τις ΜΜΕ να απελευθερώσουν το 
δυναμικό τους ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

7. επισημαίνει ότι το κόστος που συνεπάγεται η συμμόρφωση έχει δυσανάλογες επιπτώσεις 
στις ΜΜΕ, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

8. στο πλαίσιο των ελέγχων «καλής κατάστασης», ζητεί να προσδιοριστούν οι τομείς της 
απασχόλησης στους οποίους υφίστανται υπερβολικές επιβαρύνσεις, ασυνέπειες ή 
αναποτελεσματική νομοθεσία, με αρνητικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός «εξισορροπητικού» κανόνα (one in, one out 
rule) ώστε να τηρούνται οι στόχοι των διατάξεων για την υγεία, την ασφάλεια και την 
ισότητα, και να διασφαλίζεται η αρχή της επικουρικότητας·

9. επισημαίνει και υποστηρίζει θερμά την εστίαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω της 
διεξαγωγής ενός ενισχυμένου τεστ ΜΜΕ (βλ. COM(2011)0803) βάσει του οποίου θα 
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αξιολογούνται συστηματικά όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες όπως η εξαίρεση από το 
πεδίο εφαρμογής, η εισαγωγή μεμονωμένων διατάξεων, η παράταση των μεταβατικών 
περιόδων ή η υπαγωγή σε ένα ελαφρύτερο καθεστώς.


