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Τροπολογία 15
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 
2010 (στο εξής η στρατηγική «Ευρώπη 
2020»). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία.
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική.
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή.

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 
2010 (στο εξής "η στρατηγική Ευρώπη 
2020"). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία.
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική.
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους 
άνδρες, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή.

Or. de

Τροπολογία 16
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 
2010 (στο εξής η στρατηγική «Ευρώπη 
2020»). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία.
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική.
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή.

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 
2010 (στο εξής "η στρατηγική Ευρώπη 
2020"). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία.
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική.
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης
για άνδρες και γυναίκες εξίσου, μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική 
συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 17
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 
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2010 (στο εξής η στρατηγική «Ευρώπη 
2020»). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία.
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική.
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή.

2010 (στο εξής "η στρατηγική Ευρώπη 
2020"). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία.
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική.
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή για άνδρες και γυναίκες 
εξίσου.

Or. en

Τροπολογία 18
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε 
στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή 
περιγράφει ένα σύνολο νομοθετικών 
προτάσεων και εγγράφων για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
περίοδο 2014-2020. Το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο περιγράφει με 
ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι 

(5) Στην πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε 
στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή 
περιγράφει ένα σύνολο νομοθετικών 
προτάσεων και εγγράφων για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
περίοδο 2014-2020. Το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο περιγράφει με 
ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι 
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πολιτικής για την αύξηση της ανάπτυξης 
και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων 
απασχόλησης στην Ευρώπη και για την 
εγκαθίδρυση μιας οικονομίας με λιγότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και πιο 
ευαισθητοποιημένης απέναντι στο 
περιβάλλον και μιας Ευρώπης με διεθνή 
προβολή.

πολιτικής για την αύξηση της ανάπτυξης 
και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων
απασχόλησης στην Ευρώπη για άνδρες και
γυναίκες εξίσου και για την εγκαθίδρυση 
μιας οικονομίας με λιγότερες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και πιο 
ευαισθητοποιημένης απέναντι στο 
περιβάλλον και μιας Ευρώπης με διεθνή 
προβολή.

Or. en

Τροπολογία 19
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σκοπός της πολιτικής 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να 
θεσπίσει τις θεσμικές ρυθμίσεις και τις 
ρυθμίσεις πολιτικής που δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν με 
βιώσιμο τρόπο. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια πηγή 
βιώσιμης αύξησης των εσόδων, η οποία 
συμβάλει με τη σειρά της στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου. Η 
ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από 
την ικανότητα των εταιρειών να 
αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων 
στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων 
θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν 
περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι 
επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης 

διαγράφεται
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και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Or. en

Τροπολογία 20
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επομένως, το πρόγραμμα πρέπει να 
αντιμετωπίσει αδυναμίες της αγοράς οι 
οποίες επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως 
λόγω προβλημάτων που υπονομεύουν την 
ικανότητα των επιχειρήσεων να 
ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις σε 
άλλες περιοχές του κόσμου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η επιχειρηματικότητα των 
γυναικών και οι ΜΜΕ που διευθύνονται 
από γυναίκες αποτελούν σημαντική πηγή 
αύξησης του ποσοστού της γυναικείας 
απασχόλησης και συγχρόνως 
μεγαλύτερης αξιοποίησης του επιπέδου 
εκπαίδευσης των γυναικών. Η 
επιχειρηματικότητα των γυναικών 
συμβάλλει επίσης στη δυναμικότητα και 
την καινοτομία στον επιχειρηματικό 
τομέα, και το δυναμικό της Ένωσης ως 
προς την πτυχή αυτή έχει κάθε άλλο παρά 
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εξαντληθεί. Αυτοαπασχολούμενες 
γυναίκες έχουν ιδιαίτερα κίνητρα καθότι 
το γεγονός ότι διαχειρίζονται τις δικές 
τους επιχειρήσεις τους επιτρέπει να 
καθορίζουν οι ίδιες το ωράριο εργασίας 
τους και να συνδυάζουν έτσι καλύτερα 
την επαγγελματική και την οικογενειακή 
τους ζωή.  Η αύξηση του αριθμού των 
γυναικών επιχειρηματιών οδηγεί σε σειρά 
θετικών αποτελεσμάτων και συμβάλλει 
άμεσα στην γενική κατάσταση της 
οικονομίας. Σε ένα κλίμα οικονομικής 
αστάθειας, εύκολα παραμελούνται τα 
μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών 
επιχειρηματιών.

Or. de

Τροπολογία 22
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό 
ποσοστό γυναικών επιχειρηματιών (μόνο 
30% στην Ευρώπη), το πρόγραμμα 
πρέπει να προωθήσει και να διευκολύνει 
την επιχειρηματικότητα των γυναικών 
δεδομένου ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
οικονομία, επειδή δημιουργούν 
απασχόληση όχι μόνο για τις ίδιες αλλά 
και για τους άλλους. Οι σημερινές 
παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες 
καθιστούν πολύ σαφή την σημαντική 
διάσταση της επιχειρηματικότητας των 
γυναικών ως αναδυόμενης οικονομικής 
δύναμης καθώς και την ανάγκη να 
προωθηθεί η δύναμη αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 23
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Το πρόγραμμα πρέπει να τονίσει τη 
σημασία της προώθησης της ιδιοκτησίας 
επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, έρευνας και προάσπισης 
χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, 
διοχετεύοντας σχετικές πληροφορίες 
μέσω του συστήματος προς όλους τους 
ενδιαφερομένους, καθώς και μέσω 
εκστρατειών και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Μέσω των πανεπιστημίων, 
του θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των 
υπουργείων παιδείας και των υπεύθυνων 
για την χάραξη της πολιτικής στα κράτη 
μέλη, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προωθήσει τόσο την επιχειρηματικότητα 
των γυναικών ως τομέα ενδιαφέροντος 
για τα δύο φύλα από τα πρώτα στάδια 
της εκπαίδευσης, όσο και την εικόνα των 
γυναικών επιχειρηματιών ως προτύπων 
προς μίμηση.

Or. en

Τροπολογία 24
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 
αποδείξουν την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και δυσκολεύονται να 

(12) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 
αποδείξουν την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και δυσκολεύονται να 



PE494.701v01-00 10/27 AM\911425EL.doc

EL

εξασφαλίσουν πρόσβαση σε
επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 
ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία των 
προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων 
για την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, 
στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για 
επιχειρηματικά κεφάλαια και στην 
ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις 
της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα 
κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων 
για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη 
διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών 
πόρων.

εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια. Οι δράσεις της 
Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα 
κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων 
για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη 
διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 25
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η παροχή βοήθειας στα 
υπερχρεωμένα κράτη μέλη για να 
υπερνικήσουν τις  εγγενείς, 
χρηματοπιστωτικές, διαρθρωτικές τους 
δυσκολίες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
κυρίως επειδή η δανειοδότηση σύμφωνα 
με την παρούσα πρόταση εξαρτάται από 
την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και 
την πλήρη λειτουργία των εσωτερικών 
δανειοδοτικών χρηματοπιστωτικών 
διαμεσολαβητών, όπως είναι οι τράπεζες, 
και βασίζεται σ’ αυτούς.

Or. en
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Τροπολογία 26
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μικροδάνεια (δηλ. δάνεια αξίας 
μικρότερης των 25 000 ευρώ) 
χορηγούνται από χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές στο πλαίσιο του 
συστήματος εγγυήσεων. Στο πρόγραμμα 
δεν προβλέπεται ειδική πτυχή για 
μικροδάνεια, καθότι θα είχε ως 
αποτέλεσμα αλληλοεπικάλυψη με το 
«Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή 
και την Καινοτομία,» που η Επιτροπή 
πρότεινε στις 6 Οκτωβρίου 2011 και το 
οποίο καλύπτει ειδικά τα μικροδάνεια.

Or. en

Τροπολογία 27
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι 
το σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό 
πνεύμα στην Ένωση. Μόνον 45% των 
πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 40% 
των γυναικών) θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με 55% 
του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και 71% στην Κίνα. Η επίδειξη και τα 
καταλυτικά αποτελέσματα, για 
παράδειγμα, ευρωπαϊκά βραβεία και 
διασκέψεις, καθώς και τα μέτρα 

διαγράφεται
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βελτίωσης της συνοχής και 
συνεκτικότητας, όπως συγκριτική 
αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 28
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το 
σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα 
στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της 
Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) 
θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι 
σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η 
επίδειξη και τα καταλυτικά αποτελέσματα, 
για παράδειγμα, ευρωπαϊκά βραβεία και 
διασκέψεις, καθώς και τα μέτρα βελτίωσης 
της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως 
συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές 
βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(16) Ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το 
σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα 
στην Ένωση το οποίο θα πρέπει να 
εμπνευστεί από καινοτόμους και 
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης 
απευθυνόμενους σε ειδικές ομάδες 
στόχους, ιδίως τους νέους και τις 
γυναίκες. Μόνον 45% των πολιτών της 
Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) 
θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι 
σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η 
επίδειξη και τα καταλυτικά αποτελέσματα, 
για παράδειγμα, ευρωπαϊκά βραβεία και 
διασκέψεις σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα, σχέδια, εργαστήρια 
και προγράμματα καθοδήγησης, καθώς 
και τα μέτρα βελτίωσης της συνοχής και 
συνεκτικότητας, όπως συγκριτική 
αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Είναι μέγιστης και 
ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση των 
καθορισμένων από τις περιστάσεις 
εμποδίων, των παραδοσιακών απόψεων 
και των στερεότυπων σχετικά με τις 
γυναίκες καθώς και η αύξηση της 
αξιοπιστίας των γυναικών ως 
επιχειρηματιών, προκειμένου να 
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εμπνέονται οι γυναίκες να αναλαμβάνουν 
ρόλο επιχειρηματία, να διατηρούν τη 
σταδιοδρομία τους ως επιχειρηματιών 
και να αναβαθμίζουν το προφίλ τους ως 
προτύπων προς μίμηση.

Or. en

Τροπολογία 29
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως 
δείκτες για την μέτρηση των 
επιτευχθέντων στόχων πρέπει – όπου 
αυτό είναι εφικτό στην πράξη –να 
συλλέγονται και να κατανέμονται ανά 
φύλο, εθνικότητα, ηλικία, περιοχή, 
μέγεθος και διάρκεια λειτουργίας της 
επιχείρησης και σύμφωνα με τους 
κανόνες των κρατών μελών που διέπουν 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, με τη βοήθεια του 
Ευρωπαϊκού 'Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας 
και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων. Όπου είναι εφικτό, 
τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται κατά 
τρόπο που να μην επιβαρύνει περαιτέρω 
τις ΜΜΕ και συμβάλλουν στην 
ενημέρωση των αρμοδίων για τη λήψη 
των αποφάσεων φορέων σχετικά με τα 
ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται 
από τις γυναίκες επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 30
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμπληρώνει άλλα προγράμματα της 
Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 
κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα 
με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, 
τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να 
χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο 
την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και 
σημαντικού αντικτύπου της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων.

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμπληρώνει άλλα προγράμματα της 
Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 
κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα 
με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, 
τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να 
χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο 
την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και 
σημαντικού αντικτύπου της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων.
Ειδικά μέτρα χρειάζεται να ληφθούν για 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
γυναικών στην χρηματοδότηση που 
απαιτείται για την υλοποίηση 
επιχειρηματικών σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία 31
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι αρχές της διαφάνειας και της 
ισότητας των ευκαιριών για τα δύο φύλα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 
σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα. Ο 
σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των 
πολιτών πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
και δραστηριότητες.

(21) Οι αρχές της διαφάνειας και της 
ισότητας των ευκαιριών για τα δύο φύλα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 
σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα, όπως και 
οι επιπρόσθετοι παράγοντες και τα 
εμπόδια που καθιστούν την 
επιχειρηματικότητα για τις γυναίκες 
ακόμα λιγότερο ελκυστική ή ρεαλιστική, 
όπως η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
η έλλειψη προτύπων προς μίμηση και 
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καθοδηγητών, τα κοινωνικά στερεότυπα 
και η έλλειψη εκπαίδευσης στον τομέα 
των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Ο 
σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των 
πολιτών πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
και δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 32
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης 
και περαιτέρω κατάρτισης πρέπει να 
προσφέρονται τόσο σε γυναίκες όσο και 
σε άνδρες επιχειρηματίες, στους τομείς 
των ΤΠ και των γλωσσών, με σκοπό 
μεταξύ άλλων και την προώθηση των 
προσόντων που είναι χρήσιμα στις 
διεθνείς αγορές.

Or. de

Τροπολογία 33
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Το πρόγραμμα πρέπει να αποβλέπει 
στην προσφορά κατάλληλων 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
καθοδήγησης σε όσους ενδιαφέρονται να 
δημιουργήσουν ΜΜΕ και ειδικότερα σε 
νέους και γυναίκες καθώς και στην 
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διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε 
τεχνικά, επιστημονικά και επιχειρηματικά 
δίκτυα στήριξης όχι μόνο κατά τη φάση 
της ίδρυσης της επιχείρησης, αλλά και 
κατά τη συνολική διάρκεια του 
επιχειρηματικού κύκλου της. Τα 
προγράμματα κατάρτισης και 
καθοδήγησης πρέπει να είναι ευέλικτα 
και να προσανατολίζονται προς τις 
ειδικές ανάγκες των ομάδων στόχων, των 
νέων και των γυναικών, με σκοπό την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας, γνώσεων, 
επιχειρηματικού πνεύματος και 
εμπιστοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 34
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν 
ενίοτε εμπόδια ως προς την πρόσβαση σε 
ενημερωτική υποστήριξη και 
χρηματοπιστωτικά και τεχνολογικά 
εργαλεία και υπηρεσίες, γεγονός το οποίο 
μπορεί να περιορίζει σε σοβαρό βαθμό 
την ικανότητά τους να δημιουργήσουν ή 
να επεκτείνουν την επιχείρησή τους. Για 
το λόγο αυτό, η παρούσα πρόταση πρέπει 
να αποβλέπει σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη 
«προβάλλοντας το μήνυμα» μέσω 
προορατικών διαφημιστικών 
εκστρατειών που μπορούν να προσφέρουν 
καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους για 
τους ευρωπαίους φορολογούμενους και 
να αναζωογονήσουν υποβαθμισμένες 
αγροτικές κοινότητες.
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Or. en

Τροπολογία 35
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) συμβολή στην επίτευξη της ύψιστης 
προτεραιότητας της ισότητας των φύλων 
και της προαγωγής και χειραφέτησης των 
γυναικών, και ανάληψη δράσης για την 
καταπολέμηση των υφισταμένων 
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
επιχειρηματίες, όπως είναι η έλλειψη 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 
κατάρτιση και τεχνολογία των 
πληροφοριών, η δυσκολία αναζήτησης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής και οι αρνητικές 
πολιτιστικές αντιλήψεις και τα 
στερεότυπα όσον αφορά τις γυναίκες 
επιχειρηματίες·

Or. en
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Τροπολογία 37
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής 
νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και 
της ανάπτυξης ΜΜΕ.

(β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής 
νοοτροπίας χωρίς προκαταλήψεις 
βασιζόμενες στο φύλο, και προώθηση της 
ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 38
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής 
νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και 
της ανάπτυξης ΜΜΕ.

(β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής 
νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και 
της ανάπτυξης ΜΜΕ, μεταξύ άλλων σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως 
νέους ανθρώπους, γυναίκες και 
περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Or. en

Τροπολογία 39
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής 
νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και 
της ανάπτυξης ΜΜΕ.

(β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής 
νοοτροπίας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και προώθηση της ίδρυσης και της 
ανάπτυξης ΜΜΕ.
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Or. en

Τροπολογία 40
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Article 2 – paragraph 2 – point a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της 
βιομηχανίας της Ένωσης σε σχέση με την 
αύξηση του συνολικού Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη 
προστιθέμενης αξίας και αριθμού 
υπαλλήλων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη 
προστιθέμενης αξίας και αριθμού 
υπαλλήλων,

(δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη 
προστιθέμενης αξίας και αριθμού 
υπαλλήλων, βάσει δεδομένων 
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κατανεμημένων ανά φύλο, ηλικία, 
περιοχή, μέγεθος και διάρκεια 
λειτουργίας της επιχείρησης και σύμφωνα 
με τους κανόνες των κρατών μελών που 
διέπουν την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων,

Or. en

Τροπολογία 43
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Αύξηση του αριθμού των γυναικών 
υπαλλήλων, ειδικότερα στη διαχείριση 
και στρατηγική διεύθυνση των ΜΜΕ,

Or. en

Τροπολογία 44
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόγραμμα στηρίζει την υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
«έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα συμβάλλει στον βασικό στόχο 
που αφορά την απασχόληση.

3. Το πρόγραμμα στηρίζει την υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
«έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα συμβάλλει στον βασικό στόχο 
που αφορά την απασχόληση, με βασικό 
σκοπό το 75% για την απασχολησιμότητα 
τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 46
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

(α) Βελτίωση των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 47
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους·

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους, όπως στους νέους, στις γυναίκες 
και στις περιθωριοποιημένες κοινότητες·
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Or. en

Τροπολογία 48
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους·

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους, νέους ανθρώπους και γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 49
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων·

(γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων και ενημέρωση 
και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
δυνητικών δικαιούχων, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών ομάδων, 
όπως νέοι, γυναίκες και 
περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Or. en

Τροπολογία 50
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές 
εντός της Ένωσης και παγκοσμίως.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου 
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η 
συνοχή και η συνεκτικότητα των εθνικών 
πολιτικών που προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και 

(α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και 
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για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, 
πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης 
βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών τόσο σε αστικές 
όσο και σε αγροτικές περιοχές, ομάδων 
και δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας 
κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και 
ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. de

Τροπολογία 53
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, καθώς και στους 
νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες, 
άνδρες όσο και γυναίκες, και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νέοι 
άνδρες και νέες γυναίκες.

Or. de

Τροπολογία 54
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στις γυναίκες 
επιχειρηματίες, στους επιχειρηματίες από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, στους
νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες 
καθώς και σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους.

Or. en
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Τροπολογία 55
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, 
ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες.

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, 
ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες, γυναίκες όσο και άνδρες.
Ιδιαίτερη υποστήριξη πρέπει να 
χορηγηθεί σε γυναίκες σε αγροτικές 
περιοχές.

Or. de

Τροπολογία 56
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, 
ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες.

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, 
ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες, άνδρες όσο και γυναίκες.

Or. en

Τροπολογία 57
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει 
δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης
των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων της παροχής 
υπηρεσιών και της ευαισθητοποίησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η 
σύνθεση της επιτροπής χαρακτηρίζεται 
από ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων με  την εφαρμογή των 
ποσοστώσεων για τα φύλα.

Or. en

Τροπολογία 59
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους - στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ 
που θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι σε 50%.

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ 
που θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι.

Or. en
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Τροπολογία 60
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους - στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ 
που θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι σε 50%.

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ 
που θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι σε 50%
(διασφαλίζοντας αύξηση για άνδρες και 
γυναίκες εξίσου).

Or. en


