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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υπό το φως της οικονομικής κρίσης που πλήττει ολόκληρη την ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας 
να αξιοποιούμε τους πόρους μας κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Ο 
μεγαλύτερος πλούτος όλων των επιχειρήσεων είναι οι εργαζόμενοί τους, και οι 
επιχειρηματίες που δημιουργούν καινοτόμες και μη καινοτόμες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι εργαζόμενοι αυτοί και οι ΜΜΕ τις οποίες αποτελούν έχουν ζωτική 
σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. 

Στο πλαίσιο των ΜΜΕ, η συνεισφορά των γυναικών δεν έχει φτάσει ακόμη στο υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο1 και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα αυτό, προάγοντας ταυτόχρονα πρακτικές 
συστάσεις που λαμβάνουν υπόψη την πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και της 
οικονομικής ζωής σ' ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Όλοι οι επιχειρησιακοί κλάδοι θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο μελλοντικό πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(2014-2020) (COSME), αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μεριμνήσουμε για τη διασφάλιση, 
εντός των επιχειρήσεων αυτών, της ισότητας μεταξύ των φύλων, μέσω της αναγνώρισης της 
διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της πρότασης. 

Επίσης είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη διατήρηση της ηθικής δέσμευσης να 
συμβάλουμε στην μείωση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανά 
την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 16 % του πληθυσμού των 27 κρατών μελών κινδύνευε να 
περιέλθει σε κατάσταση ένδειας εξαιτίας του γεγονότος ότι τα διαθέσιμα έσοδά του ήταν 
κάτω από το όριο κινδύνου2. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία καθιστούν πολύ σαφή την αξία και 
τη σημασία της αύξησης του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών, που αποτελούν 
ετερογενή ομάδα με χαρακτηριστικά που απέχουν μεταξύ τους ως προς ηλικία, κοινωνικό 
περιβάλλον και εκπαίδευση. 

Όσο συνεχίζεται η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, είναι άκρως σημαντικό  να αξιοποιούμε στο 
έπακρο όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικά εργαλεία 
στήριξης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον χώρο εργασίας. Επί τη βάσει αυτή, 
η συντάκτρια επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην αξιοποίηση των υφισταμένων 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, όπως οι μικροχρηματοδοτήσεις, τα ειδικά επιδόματα  και τα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, με έμφαση στη διάσταση του φύλου. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι μια δύσχρηστη νομοθεσία της ΕΕ δεν  
αποτελεί την πλέον πρακτική μέθοδο για να επιτευχθεί πρόοδος, ειδικότερα όταν ληφθεί 
υπόψη ότι η "απασχόληση" υπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η συντάκτρια 
είναι της άποψης ότι η ανταλλαγή συστάσεων περί βέλτιστων πρακτικών συνιστά  τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο προώθησης του βιώσιμου ανταγωνισμού και της 

                                               
1 Στην ΕΕ μόνο 1 στις 10 γυναίκες είναι επιχειρηματίας, ενώ για τους άνδρες ισχύει 1 στους 4. Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, της Marina Yannakoudakis , ΒΕΚ, σχετικά με τις 
γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
2 Eurostat, 8 Φεβρουαρίου 2012.
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επιχειρηματικότητας. Το διττό όφελος συνίσταται στο ότι αφενός στηρίζονται οι γυναίκες 
επιχειρηματίες, ενώ αφετέρου το χρηματοδοτικό κόστος παραμένει χαμηλό.

Συστάσεις βέλτιστων πρακτικών   

Για την ορθή αντίληψη του προβλήματος είναι απαραίτητη η συλλογή συνοπτικών, ακριβών 
και ενημερωμένων δεδομένων, τηρουμένων των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων. 
Τα δεδομένα αυτά πρέπει να κατανέμονται σε κατηγορίες ανάλογα με το φύλο, την 
εθνικότητα, την ηλικία, την περιοχή, το μέγεθος και τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
Έτσι θα επιτευχθεί η διοχέτευση του χρηματοδοτικών πόρων προς τους ενδεδειγμένους και 
πλέον αποτελεσματικούς τομείς, προκείμενου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η υποστήριξη 
των γυναικών στις ΜΜΕ.

Η γνωμοδότηση αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η ισότητα μεταξύ των φύλων επιτυγχάνεται 
καλύτερα μέσω χαρακτηριστικής παιδείας που προάγει  την αμεροληψία και ενθαρρύνει τις 
γυναίκες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους σε όλους τους τομείς της 
απασχόλησης. Η συντάκτρια χαιρετίζει τα προγράμματα στήριξης για την εκπαιδευτική 
καθοδήγηση, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
(ENFEA), αλλά  πιστεύει ότι προκειμένου να αυξηθεί η εμβέλεια της πρωτοβουλίας,  τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διευκολύνσεις της ΕΕ για τη 
στέγαση και εκτέλεση του προγραμμάτων.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΜΕ προσφέροντας ευέλικτες δυνατότητες στον 
χώρο εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των 
ΤΠΕ αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ευαισθητοποίηση των γυναικών και 
προσφέροντάς τους στήριξη για τη δικτύωσή τους μέσω της χρήσης δικτυακών πυλών και 
ιστολογιών, που μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς επαφές με γυναίκες επιχειρηματίες, 
εκπροσώπους τους και εκδηλώσεις. Το Διαδίκτυο και η επιγραμμική υποστήριξη μπορούν 
επίσης να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις σε γυναίκες που εργάζονται κατ' οίκον ή που 
έχουν τη βάση τους σε απόκεντρες περιοχές.  Το εύρος της στήριξης πρέπει να είναι τόσο 
εθνικό όσο και περιφερειακό και η πρόσβαση πρέπει να είναι δυνατή μέσω διαφόρων μέσων 
επικοινωνίας.  

Περίληψη 

Για να αυξηθεί η ισότητα μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων χρειάζεται 
πολύπλευρη αντιμετώπιση που τονίζει τις συστάσεις περί βέλτιστων πρακτικών οι οποίες 
προσφέρουν επιλογές, ελαστικότητα και ευκαιρίες για τις γυναίκες. Η επίτευξη του σκοπού 
αυτού προϋποθέτει συνοπτικά, ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα, πρόσβαση σε 
μικροχρηματοδότηση, πάγια εκπαίδευση, προγράμματα στήριξης, πρότυπα προς μίμηση και 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που πρέπει, χωρίς εξαίρεση, να 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων. Η αναγνώριση της 
ανάγκης λήψεως των μέτρων αυτών σημαίνει την αντιμετώπιση της ηθικής υποχρέωσης που 
είναι η συμβολή στην μείωση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
ανά την ΕΕ.
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Το πρόγραμμα COSME προσφέρει εφικτό χάρτη πορείας για την επόμενη πενταετία και η 
συντάκτρια επιθυμεί το τελικό κείμενο να λαμβάνει υπόψη την μοναδική συνεισφορά των 
γυναικών στις επιχειρήσεις ως προς την προαγωγή και προώθηση της ανάπτυξης, συνεισφορά 
η οποία θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την άμβλυνση της σοβαρής οικονομικής κρίσης 
που πλήττει επί του παρόντος την Ευρώπη και την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
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.
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τον Ιούνιο του 2008 η Επιτροπή 
ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις -
Μια «Small Business Act» για την 
Ευρώπη», η οποία εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 
2008. Η Small Business Act (SBA) 
παρέχει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
προωθεί την επιχειρηματικότητα και 
κατοχυρώνει την αρχή «Προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις» στο δίκαιο και 
στην πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η SBA 
θεσπίζει 10 αρχές και περιγράφει δράσεις 
πολιτικής και νομοθετικές δράσεις για την 
προώθηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να 
αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις 
απασχόλησης. Η εφαρμογή της SBA 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αρκετές 
δράσεις για τις ΜΜΕ έχουν ήδη 
περιγραφεί στις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες.

(3) Τον Ιούνιο του 2008 η Επιτροπή 
ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις -
Μια «Small Business Act» για την 
Ευρώπη», η οποία εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 
2008. Η Small Business Act (SBA) 
παρέχει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
προωθεί την επιχειρηματικότητα, 
αποβλέπει στην καλύτερη αξιοποίηση του 
επιχειρηματικού δυναμικού μεταξύ των 
νέων και των γυναικών και κατοχυρώνει 
την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» στο δίκαιο και στην 
πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η SBA 
θεσπίζει 10 αρχές και περιγράφει δράσεις 
πολιτικής και νομοθετικές δράσεις για την 
προώθηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να 
αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις 
απασχόλησης. Η εφαρμογή της SBA 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αρκετές 
δράσεις για τις ΜΜΕ έχουν ήδη 
περιγραφεί στις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 a) 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 γυναικεία 
επιχειρηματικότητα διασφαλίζει τον 
επιχειρηματικό δυναμισμό και την 
καινοτομία, το δυναμικό των οποίων δεν 
έχει κατά κανένα τρόπο αξιοποιηθεί 
πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι 
η αύξηση του αριθμού των γυναικών 
επιχειρηματιών έχει θετικό αντίκτυπο και 
συμβάλλει άμεσα στην οικονομία 
γενικότερα. Σε ένα κλίμα οικονομικής 
αστάθειας, εύκολα παραμελούνται τα 
μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών 
επιχειρηματιών.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών 
επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση που 
διατίθεται με σκοπό την προαγωγή και 
την αύξηση της επιχειρηματικότητας 
μεταξύ των γυναικών, με την παροχή 
επιχορηγήσεων και επιχειρηματικών 
κεφαλαίων.

Or. en
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Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 β) Το πρόγραμμα πρέπει να παρέχει 
βοήθεια σ' αυτές τις γυναίκες 
επιχειρηματίες οι οποίες, λόγω 
κοινωνικών παραγόντων,  έχουν 
μικρότερη γνώση των διαθέσιμων 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης και 
μικρότερη πείρα στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
έχουν ανάγκη από στήριξη όχι μόνο κατά 
τη φάση της εκκίνησης αλλά επίσης καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και, εν 
ανάγκη, επίσης κατά την παύση 
λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία 6
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 πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών πρέπει να 
προάγεται 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.

Or. en
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Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Το πρόγραμμα πρέπει να στηρίζει 
προγράμματα καθοδήγησης και 
προγράμματα στήριξης, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρεσβειρών 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
(ENFEA), το οποίο υπογραμμίζει τον 
ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν οι 
γυναίκες στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και στην προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας, ενθαρρύνοντας τις 
γυναίκες και τα κορίτσια να 
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση 
μέσω δραστηριοτήτων στα σχολεία, στα 
πανεπιστήμια, στις τοπικές κοινότητες 
και στα μέσα ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 8
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 και γυναίκες.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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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 
κατανεμημένων 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,

Or. en

Τροπολογία 10
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 σε νέους ανθρώπους και 
γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου και μέσω 
εκπαιδευτικών σχεδίων ·

Or. en

Τροπολογία 11
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 και γυναίκες.

Or. en
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Τροπολογία 12
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.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Γενικός στόχος: 2. Ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και 
προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ κατά 4% 
ετησίως· ετήσια αύξηση των υπαλλήλων 
των ΜΜΕ κατά 1%.

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ κατά 4% 
ετησίως· ετήσια αύξηση των ανδρών και 
γυναικών υπαλλήλων των ΜΜΕ κατά 1%.

Or. en

Τροπολογία 14
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% ( άνδρες και 
γυναίκες εξίσου).

Or. en


