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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πτυχές της απασχόλησης όσον 
αφορά την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ, Προσαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (2012/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο 
«Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ, Προσαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» (COM(2011) 0803),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με μία ενιαία αγορά για 
τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του 
κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2010 για μια ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση 
(COM(2010)0682) και το σχετικό ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως 
το άρθρο 9,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση της 26ης Απριλίου 2012 προς την Επιτροπή σχετικά με τις 
πτυχές της απασχόλησης όσον αφορά την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για 
τις ΜΜΕ, Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχουν σχεδόν 20,8 εκατομμύρια ΜΜΕ, αριθμός που 
ισοδυναμεί με το 99,8 τοις εκατό του συνόλου των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι 19,2 εκατομμύρια από αυτές τις ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους 
από δέκα εργαζομένους,
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούσαν 
συνολικά 87,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, αριθμό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 
τα δύο τρίτα των συνολικών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ των 27,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΜΜΕ, και ιδίως στις νέες επιχειρήσεις, οφείλεται η 
δημιουργία της συντριπτικής πλειονότητας των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ, με τις 
οποίες καλύφθηκε το 85% της ζήτησης για νέο εργατικό δυναμικό κατά τα έτη 2002-
2010,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 58,4% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που 
προήλθε από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ το 2010 αναλογεί στις ΜΜΕ, και ότι αυτές 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ 
και τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας και μαθητείας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα της ΕΕ να αξιοποιήσει το δυναμικό ανάπτυξης και 
καινοτομίας των ΜΜΕ είναι κρίσιμη για τη μελλοντική ευημερία της ΕΕ και ιδίως για την 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο για την 
καινοτομία, την κοινωνική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενσωμάτωση, και 
ότι μέσω της στήριξης των ΜΜΕ, δημιουργείται θετικό περιβάλλον για όλους τους 
εργαζόμενους, διασφαλίζεται η διαβίωση των ανθρώπων, προλαμβάνεται η πληθυσμιακή 
ερήμωση ενισχύονται οι τοπικές κοινότητες και μετριάζεται η φτώχεια,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με δυσανάλογο τρόπο από 
τα εμπόδια που απομένουν στην ενιαία αγορά και δεν επωφελούνται πλήρως από τη 
δυνατότητα για διασυνοριακή δραστηριότητα σε επίπεδο ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για να βελτιωθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή των 
ΜΜΕ στην ενιαία αγορά,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές πληρώνουν επίσης το υψηλότερο τίμημα 
όσον αφορά την τήρηση της νομοθεσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
πέραν των περιορισμών που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την πρόσβαση σε κεφάλαια,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 137 παράγραφος 2 στοιχείο β της Συνθήκης ΕΚ 
προβλέπει ότι στις οδηγίες που εγκρίνονται στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και 
της προστασίας των εργαζομένων «αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και 
νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων»·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης 
στην οικονομία της ΕΕ ήταν σοβαρές και εκτεταμένες, όχι μόνο από την άποψη της 
οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά επίσης όσον αφορά τα επίπεδα απασχόλησης, ιδίως στην 
περίπτωση των ΜΜΕ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει 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 δια βίου μάθηση, τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και τη δημιουργία ποιοτικών 
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θέσεων εργασίας σε νέους τομείς,

1. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναπτύξει περαιτέρω την έννοια του 
«Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» και τις συνοδευτικές της προτάσεις, οι οποίες έχουν 
ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού κόστους για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις,

2. επαναλαμβάνει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, ότι προάγουν την κοινωνική σταθερότητα, και ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και θέσεων 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι οι ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την 
παραγωγή σε τοπικό επίπεδο, και ότι με αυτόν τον τρόπο δρουν ανασταλτικά όσον αφορά 
τις συνέπειες της εξωχώριας ανάθεσης δραστηριοτήτων, η οποία προκαλεί προβλήματα 
που σχετίζονται με την ανεργία και ευνοεί το κοινωνικό ντάμπινγκ·

3. συνιστά στα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν νομοθετικό περιβάλλον 
που να εγγυάται ευελιξία απασχόλησης για τις ΜΜΕ χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει το 
τεστ ΜΜΕ στην εθνική τους διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συστηματική εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ σε 
εθνικό επίπεδο·

5. θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για εξαίρεση των μικροοντοτήτων από το πεδίο 
εφαρμογής των μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, εκτός από τις περιπτώσεις που 
είναι υποχρεωτικό να καλύπτονται, θα μπορούσε να αποτελέσει πιο κατάλληλη 
προσέγγιση· ζητεί ωστόσο να υπάρχει κάποια ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των 
εργαζομένων στην ισχύουσα κοινωνική νομοθεσία·

6. τονίζει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της προστασίας των εργαζομένων ούτε 
και των δικαιωμάτων τους, ιδίως σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, ούτε σε μείωση των 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων όσον αφορά τους κανόνες επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας·

7. επισημαίνει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να 
υπονομεύει την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων της ατζέντας της ΔΟΕ για την 
αξιοπρεπή εργασία·

8. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα στην οποία να 
προσδιορίζονται οι δέκα κυριότερες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που επιβαρύνουν τις 
ΜΜΕ και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αμέσως συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αναθεώρηση των πράξεων αυτών·

9. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές οργανώσεις των ΜΜΕ, στο πλαίσιο 
του νεοσύστατου δικτύου των «Απεσταλμένων ΜΜΕ» και της «Συνέλευσης ΜΜΕ», 
ενημερώνονται δεόντως για τις πρωτοβουλίες και προτάσεις πολιτικής της ΕΕ· τονίζει στο 
πλαίσιο αυτό τον εξίσου σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα 
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Πληροφόρησης (ΕΚΠ), τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής κατορθώσει να παράσχουν 
υπηρεσίες ανάλογες των προσδοκιών και των αναγκών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

10. χαιρετίζει την πρόταση για δημιουργία ενός φόρουμ, στο πλαίσιο της ανασκόπησης της 
πρωτοβουλίας Small Business Act, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα για ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών όσον αφορά την εξασφάλιση φιλικής προς τις ΜΜΕ νομοθεσίας σε 
επίπεδο κρατών μελών, δεδομένου ότι η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί σε μεγάλο 
βαθμό θέμα εθνικού επιπέδου, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες 
ώστε τα κράτη μέλη να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη λήψης μέτρων απορρύθμισης, 
προβάλλοντας παραδείγματα δοκιμασμένων και ελεγμένων διαδικασιών και συγκριτικών 
μεγεθών·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ και τις μικροοντότητες να συστήσουν 
ανεξάρτητους φορείς εκπροσώπησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ισχυρότερη και 
αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του που η διαδικασία επιστροφής χρημάτων πρόκειται να 
απλουστευθεί, στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για θέσπιση κανονισμού κοινών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς τα μέσα αυτά διαδραματίζουν σε πολλές 
περιοχές σημαντικό ρόλο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· 
ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι οι ΜΜΕ έχουν πρόσβαση σε κοινοτικούς 
πόρους και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

13. θεωρεί ότι η μεγέθυνση των ΜΜΕ συνδέεται με την επιχειρηματικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας· επισημαίνει ότι οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις και η αυτοαπασχόληση δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός ισχυρού βιομηχανικού κλάδου και κλάδου υπηρεσιών 
σε μακροπρόθεσμη βάση και μειώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό· ζητεί επομένως από τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και τις δεξιότητες σε διάφορα 
επίπεδα της εκπαίδευσης, την παροχή καθοδήγησης στους επιχειρηματίες και την επαρκή 
ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων σε ΜΜΕ·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκμάθηση γλωσσών μέσω της δια βίου 
μάθησης (επαγγελματική κατάρτιση), ιδίως στους εργαζόμενους των ΜΜΕ και τις 
μικροοντότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή των εν λόγω 
επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά·

15. υποστηρίζει ότι όλα τα μέτρα υπέρ των ΜΜΕ θα πρέπει να ισχύουν και για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως εκείνα που αφορούν τις διάφορες μορφές συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και τις παροχές που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτών, καθώς και 
την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων·

16. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις, του άρθρου 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά την 
προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τους στόχους 
της Ένωσης που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 
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Συμβούλιο.


