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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0000/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Πτυχές της πολιτικής για την απασχόληση που αφορούν την ελαχιστοποίηση του 
κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ, με την προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων

Οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα το 99.8% του συνόλου των 
επιχειρήσεων της ΕΕ και προσφέρουν 87.5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αριθμός που 
αντιστοιχεί σε περισσότερο από τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. Επιπλέον, στις 
ΜΜΕ οφείλεται η δημιουργία του μεγαλύτερου μέρους των νέων θέσεων εργασίας και, συνεπώς, 
οι ΜΜΕ συμβάλλουν, με τον τρόπο αυτό, αποτελεσματικά στη μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανάπτυξη. Ωστόσο, τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις υφίστανται σήμερα το 
υψηλότερο κόστος για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της ανάπτυξής τους και της προοπτικής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

1. Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι μειώσεις του διοικητικού φόρτου για τις 
ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα οδηγήσουν σε μειωμένη κοινωνική προστασία για 
τους εργαζόμενους, όσον αφορά τόσο την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, όσο και τις 
υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου 
για τις παραπάνω επιχειρήσεις δεν πρέπει να υπονομεύει την εφαρμογή των προτύπων της ΔΟΕ 
και της ατζέντας της για μία αξιοπρεπή εργασία;

2. Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να ωθήσει τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να 
συστήσουν ανεξάρτητα αντιπροσωπευτικά όργανα για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικότερης 
συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Με ποιό τρόπο προτίθεται η 
Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη σχετικά με την προώθηση των εν λόγων 
αντιπροσωπευτικών οργάνων;

3. Ποιά μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή προκειμένου να παρακολουθήσει την πρόσβαση των ΜΜΕ 
και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην κοινοτική χρηματοδότηση και να αναφέρει τα σχετικά 
αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο;

4. Συμφωνεί η Επιτροπή με την υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων στο πεδίο εφαρμογής 
της νομοθεσίας που αποσκοπεί στη μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ; Ποιά 
μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων;

Κατάθεση: 
Διαβίβαση: 
Λήξη προθεσμίας: 


