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Τροπολογία 40
Olle Schmidt

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, 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή, για παράδειγμα μέσω 
ΜΜΕ που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 αντανακλάται στο 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ αναφέρονται σε έξι από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της. Η 
σημασία των ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τονίζεται στην περιγραφή του προγράμματος.
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Τροπολογία 41
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι "διαφορές", ο κατακερματισμός 
και η περιττή γραφειοκρατία στο 
εσωτερικό της Ενιαίας Αγοράς 
εμποδίζουν τους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και 
ιδιαίτερα τις ΜΜΕ να δρέψουν τα πλήρη 
οφέλη της.  Για παράδειγμα, πολλές 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν συνεχώς δυσκολίες 
όταν προσπαθούν να διενεργήσουν 
διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.  
Για το λόγο αυτό, είναι επειγόντως 
αναγκαία η καταβολή συντονισμένης 
προσπάθειας από την Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις 
όσον αφορά την εφαρμογή, τη νομοθεσία 
και την πληροφόρηση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
συνεργαστούν για να ελαττωθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός, οικονομικός και 
ρυθμιστικός φόρτος των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 42
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), προκειμένου να συμβάλει 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), προκειμένου να συμβάλει 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
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της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην πρόοδο 
της κοινωνίας της γνώσης και στην 
ανάπτυξη που βασίζεται σε ισορροπημένη 
οικονομική μεγέθυνση.

της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην πρόοδο 
της κοινωνίας της γνώσης και στην 
ανάπτυξη που βασίζεται σε ισορροπημένη 
οικονομική μεγέθυνση. Χωρίς να 
αλληλεπικαλύπτεται με τα προγράμματα 
των κρατών μελών, το πρόγραμμα πρέπει 
να είναι ευπρόσιτο ειδικά για τους 
επιχειρηματίες που έχουν μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 43
Olle Schmidt

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 

(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 δημιουργηθούν 
και 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 
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οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Or. en

Τροπολογία 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 
βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των 
νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και 
δυνητικών επιχειρηματιών και των 
γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε 
ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι
μετανάστες και οι επιχειρηματίες που 
ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με 
αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να 
γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, 
καθώς και να προωθεί την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα. Πρέπει 
επίσης να δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ομάδων-στόχων, 
όπως οι νεαροί επιχειρηματίες, οι νέοι και
δυνητικοί επιχειρηματίες και οι γυναίκες
επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους 
να γίνουν και να παραμείνουν 
επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί τη 
μεταβίβαση επιχειρήσεων, τις θυγατρικές 
επιχειρήσεις και την παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 45
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 
βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των 
νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και 
δυνητικών επιχειρηματιών και των 
γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε
ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι 
μετανάστες και οι επιχειρηματίες που 
ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με 
αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να 
γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, 
καθώς και να προωθεί την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 
βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των 
νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και 
δυνητικών επιχειρηματιών και των 
γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και στην 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας για τους 
επιχειρηματίες. Θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται πληροφόρηση που θα 
απευθύνεται συγκεκριμένα σε ειδικές
ομάδες, όπως οι μετανάστες και τα άτομα 
με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να
ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να 
γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του ευάλωτου χαρακτήρα δεν είναι αρκετά σαφής όταν η προσοχή εστιάζεται σε 
ειδικές ομάδες επιχειρηματιών.

Τροπολογία 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλά από τα προβλήματα (12) Πολλά από τα προβλήματα 
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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 
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.

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 
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 απλοποιημένης και 
περισσότερο διαφανούς 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.

Or. en

Τροπολογία 47
Mitro Repo

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 
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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. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 
ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται, στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και στην επιτυχή 
μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή την επιτυχή 
μεταβίβαση στην επόμενη γενιά. 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.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση των όρων μεταβίβασης των επιχειρήσεων συνιστά πολύ σημαντικό παράγοντα 
για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης. Η διαθεσιμότητα του κεφαλαίου 
σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προκλήσεις της 
πολιτικής για την επιχειρηματικότητα.

Τροπολογία 48
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τη στήριξη των 

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τη στήριξη των 
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επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από 
αυτήν. Ο εξορθολογισμός των 
μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας
και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης 
στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο 
Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε 
ΜΜΕ να βρουν εταίρους για 
επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά 
τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συμβουλές 
σχετικά με πηγές χρηματοδότησης καθώς 
και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής. 
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα 
της Ένωσης. Η μοναδική 
εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την υπέρβαση των 
ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη 
μείωση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.

επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από 
αυτήν. Ο εξορθολογισμός των 
μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας 
και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης 
στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο 
Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε 
ΜΜΕ να βρουν εταίρους για 
επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά 
τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συμβουλές 
σχετικά με πηγές χρηματοδότησης καθώς 
και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής. 
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα 
της Ένωσης. Η μοναδική 
εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την υπέρβαση των 
ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη 
μείωση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.
Εφόσον είναι δυνατόν, το δίκτυο θα 
πρέπει να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω 
μέσω ενισχυμένων επαφών με τα εθνικά 
σημεία επαφής και ισχυρότερου προφίλ 
στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η αποδοχή του προγράμματος στα κράτη μέλη και για να αποφευχθεί η 
αλληλοεπικάλυψη των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, έχει ζωτική σημασία η ομαλή 
επικοινωνία με τα εθνικά σημεία επαφής.

Τροπολογία 49
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από 
αυτήν. Ο εξορθολογισμός των 
μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας 
και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης 
στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο 
Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε 
ΜΜΕ να βρουν εταίρους για 
επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά 
τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συμβουλές 
σχετικά με πηγές χρηματοδότησης καθώς 
και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής.
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα 
της Ένωσης. Η μοναδική 
εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την υπέρβαση των 
ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη 
μείωση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες στήριξης
των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις 
επιχειρήσεις να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους και να 
διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στην ενιαία αγορά και σε τρίτες χώρες. Ο 
εξορθολογισμός των μεθοδολογιών και 
των μεθόδων εργασίας και των διατάξεων 
ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες 
στήριξης των επιχειρήσεων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης.
Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να 
βρουν εταίρους για επιχειρηματική 
συνεργασία ή μεταφορά τεχνολογίας,
μεταξύ άλλων και σε ξένες χώρες, να 
εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με 
πηγές χρηματοδότησης καθώς και σε 
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής.
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα 
της Ένωσης. Η μοναδική 
εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την υπέρβαση των 
ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη 
μείωση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.
Το δίκτυο έχει επίσης ενθαρρύνει με 
επιτυχία τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα 
προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, 
όπως το ΠΠ7.

Or. en

Τροπολογία 50
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από 
αυτήν. Ο εξορθολογισμός των 
μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας 
και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης 
στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο 
Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε 
ΜΜΕ να βρουν εταίρους για 
επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά 
τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συμβουλές 
σχετικά με πηγές χρηματοδότησης καθώς 
και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής.
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα 
της Ένωσης. Η μοναδική 
εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την υπέρβαση των 
ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη 
μείωση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων σκοπός της οποίας είναι ο 
εντοπισμός των κατάλληλων 
προγραμμάτων της Ένωσης για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων, βοηθώντας 
τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους και να 
διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στην ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν. Ο 
εξορθολογισμός των μεθοδολογιών και 
των μεθόδων εργασίας και των διατάξεων 
ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες 
στήριξης των επιχειρήσεων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης.
Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να 
βρουν εταίρους για επιχειρηματική 
συνεργασία ή μεταφορά τεχνολογίας, να 
εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με 
πηγές χρηματοδότησης καθώς και σε 
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής.
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα 
της Ένωσης. Η μοναδική 
εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την υπέρβαση των 
ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη 
μείωση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.

Or. it

Τροπολογία 51
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι δραστηριότητες σε αυτόν τον 
τομέα μπορούν να δημιουργήσουν ίσους 
όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ όταν 
σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν εκτός 
της χώρας τους. Οι δραστηριότητες 
αυτές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και τα τεχνικά πρότυπα. 

Or. en

Τροπολογία 52
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Τα συμφέροντα των ΜΜΕ
και οι τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την 
ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις 
ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

(15) Για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Τα συμφέροντα των ΜΜΕ 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την 
ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις 
ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα καθώς 
και για τη στήριξη της ανάπτυξης κοινής 
ενωσιακής πολιτικής για τις ΜΜΕ με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 53
Louis Grech
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η ορθή εφαρμογή, επιβολή και 
παρακολούθηση της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών για τις διαφορές των 
καταναλωτών από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα καθιστούσε την επίλυση 
των διαφορών ταχύτερη, λιγότερο 
δαπανηρή και λιγότερο γραφειοκρατική 
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 
τους εμπόρους και, επομένως, θα 
ενθάρρυνε τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην ενιαία αγορά και 
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 54
Olle Schmidt

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. 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, 
καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της 
συνοχής και συνεκτικότητας, όπως 
συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές 
βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
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Τροπολογία 55
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων παρεμποδίζεται 
συχνά από τους υπερβολικούς 
διοικητικούς φραγμούς που δυσχεραίνουν 
τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
απλοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις, 
ούτως ώστε να τονωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 56
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι 
δημογραφικές αλλαγές, οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί και οι αναδυόμενες 
κοινωνικές τάσεις δημιουργούν 
προκλήσεις και ευκαιρίες για ορισμένους 
επιχειρηματικούς τομείς. Για παράδειγμα, 
οι τομείς που βασίζονται στον σχεδιασμό 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από 
υψηλό ποσοστό ΜΜΕ πρέπει να 
προσαρμοστούν προκειμένου να δρέψουν 
τα οφέλη και να αξιοποιήσουν τις 

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι 
δημογραφικές αλλαγές, οι περιορισμένοι 
φυσικοί πόροι, ειδικότερα οι ορυκτοί και 
οι αναδυόμενες κοινωνικές τάσεις 
δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες για 
ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς. Για 
παράδειγμα, οι τομείς που βασίζονται στον 
σχεδιασμό οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
παγκόσμιες προκλήσεις και 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ πρέπει να προσαρμοστούν 
προκειμένου να δρέψουν τα οφέλη και να 
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ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής 
ζήτησης για εξατομικευμένα προϊόντα που 
απευθύνονται σε όλους. Καθώς οι 
προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις 
ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους 
τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη 
προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης.

αξιοποιήσουν τις ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για 
εξατομικευμένα προϊόντα που 
απευθύνονται σε όλους. Καθώς οι 
προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις 
ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους 
τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη 
προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 57
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι 
δημογραφικές αλλαγές, οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί και οι αναδυόμενες 
κοινωνικές τάσεις δημιουργούν 
προκλήσεις και ευκαιρίες για ορισμένους 
επιχειρηματικούς τομείς. Για παράδειγμα,
οι τομείς που βασίζονται στον σχεδιασμό 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν παγκόσμιες 
προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από 
υψηλό ποσοστό ΜΜΕ πρέπει να 
προσαρμοστούν προκειμένου να δρέψουν 
τα οφέλη και να αξιοποιήσουν τις 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής 
ζήτησης για εξατομικευμένα προϊόντα που 
απευθύνονται σε όλους. Καθώς οι 
προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις 
ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους 
τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη 
προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης.

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι 
δημογραφικές αλλαγές, οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί και οι αναδυόμενες 
κοινωνικές τάσεις δημιουργούν 
προκλήσεις και ευκαιρίες για πολλούς
τομείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
παγκόσμιες προκλήσεις και 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ. Για παράδειγμα, οι τομείς που 
βασίζονται στον σχεδιασμό πρέπει να 
προσαρμοστούν προκειμένου να 
αξιοποιήσουν τις ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για 
εξατομικευμένα προϊόντα που 
απευθύνονται σε όλους. Τα καταναλωτικά 
προϊόντα που βασίζονται στο σχεδιασμό 
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τομέα 
της οικονομίας στην Ένωση και οι 
επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα 
συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 
και στην απασχόληση. Καθώς οι 
προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις 
ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους 
τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη 
προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης, ούτως 
ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετη 
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ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 58
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με 
τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον 
Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι
σημαντικός κλάδος της οικονομίας της 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν 
σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν 
δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 
συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη 
σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης 
στον τομέα αυτό, οι οποίες συμπληρώνουν 
τις δράσεις των κρατών μελών. Υπάρχει 
σαφής προστιθέμενη αξία για την 
πρωτοβουλία της Ένωσης στον κλάδο 
του τουρισμού σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως 
για την παροχή δεδομένων και ανάλυσης, 
την ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών 
προώθησης και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών.

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με 
τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον 
Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι 
σημαντικός κλάδος της οικονομίας της 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν 
σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν 
δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 
συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη 
σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης 
στον τομέα αυτό, οι οποίες συμπληρώνουν 
τις δράσεις των κρατών μελών. Οι 
πρωτοβουλίες στον τομέα του τουρισμού 
θα πρέπει να υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα όταν υπάρχει σαφής 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 59
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με 
τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον 
Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι 
σημαντικός κλάδος της οικονομίας της 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν 
σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν 
δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 
Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη 
σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης 
στον τομέα αυτό, οι οποίες 
συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών 
μελών. Υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία 
για την πρωτοβουλία της Ένωσης στον 
κλάδο του τουρισμού σε επίπεδο Ένωσης, 
ιδίως για την παροχή δεδομένων και 
ανάλυσης, την ανάπτυξη διεθνικών 
στρατηγικών προώθησης και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με 
τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον 
Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι 
σημαντικός κλάδος της οικονομίας της 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν 
σημαντικά, πάνω από το 5% του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 
Ένωσης, αριθμητικό στοιχείο που 
σημειώνει σταθερή αύξηση. Παράλληλα, 
συμβάλλουν στην οικονομική 
επιχειρηματική δραστηριότητα που 
μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και 
απασχόληση στην Ένωση, καθώς σε 
αυτόν τον κλάδο δραστηριοποιούνται 
κυρίως ΜΜΕ, συνεισφέροντας 
ταυτόχρονα στην ανάπτυξη και την 
οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση, 
κυρίως των αγροτικών και ορεινών 
περιοχών, των παράκτιων περιφερειών
και των νησιών, των απομακρυσμένων
και άκρως απομακρυσμένων περιφερειών 
ή των περιφερειών που βρίσκονται σε 
στάδιο σύγκλισης. 

Or. el

Τροπολογία 60
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με 
τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό»18, 
η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον 
Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι
σημαντικός κλάδος της οικονομίας της 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν 
σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν 
δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 
συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη 
σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης 
στον τομέα αυτό, οι οποίες 
συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών 
μελών. Υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία 
για την πρωτοβουλία της Ένωσης στον 
κλάδο του τουρισμού σε επίπεδο Ένωσης, 
ιδίως για την παροχή δεδομένων και 
ανάλυσης, την ανάπτυξη διεθνικών 
στρατηγικών προώθησης και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με 
τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον 
Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι 
σημαντικός κλάδος της οικονομίας της 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν 
σημαντικά, αντιπροσωπεύοντας το 10% 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕγχΠ) της Ένωσης και το 12% της 
συνολικής απασχόλησης και αποτελώντας 
έτσι την τρίτη σημαντικότερη 
κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα 
στην Ένωση, ενώ, επιπλέον, εμφανίζουν 
σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς 
σε αυτόν δραστηριοποιούνται κυρίως 
ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 61
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η Συνθήκη της Λισαβόνας 
αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού 
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περιγράφοντας τις συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα 
αυτό, οι οποίες συμπληρώνουν τις 
δράσεις των κρατών μελών. Ο εν λόγω 
τομέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 
οικονομική ανάπτυξη της ένωσης και 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Για το λόγο αυτό, 
ο τουρισμός θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στους γενικούς και 
ειδικούς στόχους του προγράμματος. 
Υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία για 
την πρωτοβουλία στον κλάδο του 
τουρισμού σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για 
τη βελτίωση του υπόβαθρου γνώσεων 
σχετικά με τον τουρισμό μέσω της 
παροχής δεδομένων και ανάλυσης, για 
την ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών 
προώθησης και για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 62
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, βασικός στόχος της 
ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού είναι να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
μακροπρόθεσμα, η ανταγωνιστικότητα 
συνδέεται στενά με τον βιώσιμο 
χαρακτήρα του τρόπου ανάπτυξης του 
τομέα. Επιπλέον, η Συνθήκη της 
Λισαβόνας αναγνωρίζει τη σημασία του 
τουρισμού, αναφέροντας τις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης 
στον τομέα αυτό, οι οποίες 
συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών 
μελών. Υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία 
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για την πρωτοβουλία της Ένωσης στον 
κλάδο του τουρισμού σε επίπεδο Ένωσης, 
ιδίως για την παροχή δεδομένων και 
ανάλυσης, την ανάπτυξη διεθνικών 
στρατηγικών προώθησης και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Or. el

Τροπολογία 63
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18γ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον 
πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο 
από άποψη διεθνών αφίξεων και η 
υπεροχή αυτή πρέπει να ενισχυθεί, κατά 
πρώτο λόγο, με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούν ο 
μεγαλύτερος παγκόσμιος ανταγωνισμός 
και η διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση 
της αγοράς και, κατά δεύτερο λόγο, με 
την εξασφάλιση μεγαλύτερης και 
μονιμότερης βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 64
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18δ) Ο τομέας του τουρισμού στην 
Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπος με 
πολυάριθμες προκλήσεις: την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, τον ανταγωνισμό από 
άλλους προορισμούς εκτός ΕE και την 
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ποικιλομορφία της τουριστικής 
προσφοράς, τις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τις εποχικές 
διακυμάνσεις της τουριστικής 
δραστηριότητας, τις δημογραφικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη, τον αυξανόμενο 
αντίκτυπο των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
καθώς και πολλά απρόβλεπτα γεγονότα 
που πλήττουν κατά καιρούς τον κλάδο. 
Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες 
που θα επιτρέψουν στον τουρισμό να 
εξελιχθεί σε κλάδο κορυφαίας σημασίας. 

Or. en

Τροπολογία 65
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει 
τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό 
δημοσιονομικό κονδύλιο για την επιδίωξη 
των εν λόγω στόχων, τους διάφορους 
τύπους μέτρων εφαρμογής και τις 
ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση και για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(19) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει 
τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό 
δημοσιονομικό κονδύλιο για την επιδίωξη 
των εν λόγω στόχων, τους διάφορους 
τύπους μέτρων εφαρμογής και τις
διαφανείς ρυθμίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση και 
για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 66
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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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 και άλλων προγραμμάτων 
της Ένωσης, όπως το Ορίζων 2020, και 
των διαρθρωτικών ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 67
Olle Schmidt

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·

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι διατομεακό και να μην διαχωρίζει τις επιχειρήσεις που δεν 
ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού. Η σημασία των ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
τονίζεται στην περιγραφή του προγράμματος.

Τροπολογία 68
Κωνσταντίνος Πουπάκης



PE491.171v01-00 24/44 AM\904692EL.doc

EL

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·

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ,
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
στον κλάδο του τουρισμού, δεδομένου ότι 
η μεγάλη πλειοψηφία των τουριστικών 
επιχειρήσεων αποτελείται από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Or. el

Τροπολογία 69
Mitro Repo

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, 
της ανάπτυξης και της ομαλής 
μεταβίβασης ιδιοκτησίας των ΜΜΕ.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων αποτελούν μια πρόκληση που επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη 
του πλαισίου προϋποθέσεων για την επιχειρηματικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα. 
Συνεπώς, πέρα από την ίδρυση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ πρέπει να δοθεί έμφαση και στη 
διαχείριση της μεταβίβασης στην επόμενη γενιά και της αλλαγής ιδιοκτησίας. 

Τροπολογία 70
Olle Schmidt

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

γ) μεταβολές στον διοικητικό φόρτο των 
ΜΜΕ,

γ) μείωση στον διοικητικό φόρτο των 
ΜΜΕ,

Or. en

Τροπολογία 71
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ. ε) και τη σύσταση, την ανάπτυξη και τη 
μείωση των ΜΜΕ σύμφωνα με τον 
αριθμό των αποτυχιών.

Or. en

Τροπολογία 72
Olle Schmidt

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 του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι διατομεακό και να μην διαχωρίζει τις επιχειρήσεις που δεν 
ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού. Η σημασία των ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
τονίζεται στην περιγραφή του προγράμματος.
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Τροπολογία 73
Mitro Repo

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 του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την ανταγωνιστικότητα -
συμπεριλαμβανομένης της νέας 
επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και
της αλλαγής ιδιοκτησίας - και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης·  

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα σημαντικότερα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας πρέπει να αναφέρονται σε ένα 
συγκεκριμένο στόχο του προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τη διασφάλιση των 
προϋποθέσεων για τη νέα επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 74
Κωνσταντίνος Πουπάκης

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 του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, 
τη διεθνοποίηση και τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στους κλάδους του 
τουρισμού, των υπηρεσιών και των 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. el
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Τροπολογία 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

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 
για τη διασφάλιση της ανάπτυξης
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, 
πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης 
βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

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 
για τη διασφάλιση της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, 
πλαισίου προϋποθέσεων και προώθησης 
της ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 76
Olle Schmidt

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 για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης,
πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης
βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, των ομάδων και των
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης,
και την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 77
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για 
τις ΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ 
υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδίως 
με σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας 
πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράμματα
και στα μέτρα.

γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για 
τις ΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ 
υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδίως 
με σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας 
πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράμματα,
στα μέτρα και τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

Or. en

Τροπολογία 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) μέτρα για την προώθηση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις, ιδίως μέσω της βελτίωσης 
της ενημέρωσης και της καθοδήγησης 
σχετικά με τους διαγωνισμούς και τις 
νέες ευκαιρίες που παρέχει το 
εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η 
διοργάνωση κατάρτισης και εκδηλώσεων 
με τη συμμετοχή των αναθετουσών 
αρχών και των ΜΜΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα δημόσιας πολιτικής πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ΜΜΕ. Πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τον κώδικα ορθής πρακτικής που παρέχει οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές 
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σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες 
συμβάσεις ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων. Για να εφαρμοστεί η αρχή V της SBA «Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις 
ανάγκες των ΜΜΕ: διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και 
καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ», 
το COSME πρέπει να χρηματοδοτήσει μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Τροπολογία 79
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) μέτρα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των ΜΜΕ στον κλάδο του 
τουρισμού, τα οποία ενθαρρύνουν τη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον κλάδο 
αυτό και προάγουν τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 80
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει 
πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της 
ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει 
διατομεακών δραστηριοτήτων σε 
επιχειρηματικούς τομείς που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα τονώσουν την ανάπτυξη νέων 

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει 
πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της 
ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει 
διατομεακών δραστηριοτήτων σε 
επιχειρηματικούς τομείς που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα τονώσουν την αφομοίωση νέων 
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αγορών και την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει των πιο 
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών 
μοντέλων ή τροποποιημένων αλυσίδων 
αξίας. Θα περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
βελτίωσης της παραγωγικότητας, της 
απόδοσης των πόρων, της βιωσιμότητας 
και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

ανταγωνιστικών επιχειρηματικών 
μοντέλων, τη συνεργασία των ΜΜΕ σε 
νέες αλυσίδες αξίας και την ανάπτυξη 
νέων αγορών. Θα μπορούν να
περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης 
της παραγωγικότητας, της απόδοσης των 
πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. Η Επιτροπή μπορεί 
να στηρίζει επίσης τομεακές 
δραστηριότητες για τους σκοπούς 
αυτούς, σε τομείς που χαρακτηρίζονται 
από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή 
συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, 
όπως είναι ο κλάδος του τουρισμού, 
εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς 
η προστιθέμενη αξία για την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 81
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει 
πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της 
ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει 
διατομεακών δραστηριοτήτων σε 
επιχειρηματικούς τομείς που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα τονώσουν την ανάπτυξη νέων 
αγορών και την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει των πιο ανταγωνιστικών 
επιχειρηματικών μοντέλων ή 
τροποποιημένων αλυσίδων αξίας. Θα 
περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης 
της παραγωγικότητας, της απόδοσης των 
πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

3. Η Επιτροπή στηρίζει πρωτοβουλίες για 
την επιτάχυνση της ανάδυσης 
ανταγωνιστικών κλάδων. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα τονώσουν την ανάπτυξη νέων 
αγορών και την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει των πιο ανταγωνιστικών 
επιχειρηματικών μοντέλων, βελτιωμένων 
προϊόντων και διαδικασιών, ευέλικτων 
οργανωτικών δομών ή τροποποιημένων 
αλυσίδων αξίας. Θα περιλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες βελτίωσης της 
παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας, 
ιδίως της απόδοσης της ενέργειας και των 
πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Οι ενέργειες αυτές 
ενθαρρύνουν την υιοθέτηση νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και 
την εμπορική χρήση σχετικών ιδεών για 
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νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 82
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει 
επίσης τομεακές δραστηριότητες για τους 
σκοπούς αυτούς, σε τομείς που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως είναι ο κλάδος 
του τουρισμού και των βασισμένων στον 
σχεδιασμό καταναλωτικών αγαθών.

Or. en

Τροπολογία 83
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και του συντονισμού στον κλάδο του 
τουρισμού, ο οποίος απαρτίζεται κυρίως 
από ΜΜΕ. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν το συντονισμό της 
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς και την ενίσχυση της ανάπτυξης 
κοινών διεθνικών στρατηγικών 
προώθησης.

Or. en



PE491.171v01-00 32/44 AM\904692EL.doc

EL

Τροπολογία 84
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση
της επιχειρηματικότητας βελτιώνοντας το 
πλαίσιο των προϋποθέσεων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει 
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό 
για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των 
επιχειρήσεων.

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
βελτιώνοντας το πλαίσιο των 
προϋποθέσεων που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η 
Επιτροπή στηρίζει ένα επιχειρηματικό 
περιβάλλον ευνοϊκό για την δημιουργία, 
την ανάπτυξη, την μεταβίβαση και τη 
μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 85
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση 
της επιχειρηματικότητας βελτιώνοντας το 
πλαίσιο των προϋποθέσεων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει 
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό 
για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των 
επιχειρήσεων.

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση 
της επιχειρηματικότητας βελτιώνοντας το 
πλαίσιο των προϋποθέσεων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει 
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό 
για τη σύσταση, την ανάπτυξη, τη 
μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι ευάλωτες στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και είναι σημαντικό 
να υπάρχει ένα μέτρο ευελιξίας κατά την διάθεση κεφαλαίων.
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Τροπολογία 86
Olle Schmidt

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, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις 
γυναίκες επιχειρηματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι, πρέπει να δοθεί έμφαση στις 
πλέον σχετικές κατηγορίες επιχειρηματιών.

Τροπολογία 87
Mitro Repo

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, στους μετανάστες 
επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Για τους μετανάστες, η ίδρυση της δικής τους επιχείρησης αποτελεί επιλογή απασχόλησης, ιδίως 
εάν η εκπαίδευση που έλαβαν στη χώρα προέλευσής τους δεν αναγνωρίζεται στη χώρα 
υποδοχής ή εάν η ελλιπής γνώση της γλώσσας ή οι προκαταλήψεις των εργοδοτών 
δυσχεραίνουν την εύρεση εργασίας.
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Τροπολογία 88
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής 
τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές 
προς τη χρήση από τα κράτη μέλη 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να 
εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι 
δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό 
συντονισμό με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των 
εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν τη 
χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά 
κεφάλαια όσο και με δάνεια.

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και
μεταβίβασης, χωρίς την επιβολή 
πρόσθετου διοικητικού φόρτου, και οι 
οποίες είναι συμπληρωματικές προς τη 
χρήση από τα κράτη μέλη χρηματοδοτικών 
μέσων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Για να 
εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι 
δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό 
συντονισμό με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των 
εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν τη 
χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά 
κεφάλαια όσο και με δάνεια.

Or. en

Τροπολογία 89
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΄Ενωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network.

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network, ως μια «υπηρεσία μιας στάσης» 
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για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Οι 
μελλοντικές ενέργειες του δικτύου πρέπει 
να συνεχίσουν τις τρέχουσες ενέργειες, να 
βασιστούν σε αυτές και να τις 
βελτιώσουν.

Or. en

Τροπολογία 90
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

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.

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων
ενημέρωσης (μεταξύ άλλων και με 
ψηφιακά μέσα) και ευαισθητοποίησης, 
και συγκεκριμένα σε θέματα τυποποίησης 
και δημόσιων συμβάσεων. Οι δράσεις 
αυτές μπορούν επίσης να αφορούν την 
αναζήτηση και την κατάργηση των 
υφισταμένων νομικών και κανονιστικών 
εμποδίων.

Or. fr

Τροπολογία 91
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

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.

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην 
ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων της 
παροχής υπηρεσιών, της 
ευαισθητοποίησης και της ψηφιοποίησης 
της ενιαίας αγοράς.
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Or. en

Τροπολογία 92
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

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.

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην 
ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων της 
παροχής υπηρεσιών και της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα 
όπως οι επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Or. en

Τροπολογία 93
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

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.

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
της παροχής υπηρεσιών και της 
ευαισθητοποίησης. Τα μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν την διασφάλιση ότι τα 
σημεία επαφής του δικτύου Enterprise 
Europe Network και της υπηρεσίας 
Europe Direct παρέχονται μαζί με 
κατάλληλη ενημέρωση και, εάν 
απαιτείται, με κατάρτιση, προκειμένου να 
παρέχονται υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών στις ΜΜΕ, και την εκ 
νέου εστίαση του δικτύου Enterprise 
Europe Network στην παροχή 
στοχευμένης και προσαρμοσμένης 
στήριξης για τις ΜΜΕ.
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Or. en

Τροπολογία 94
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 
της Ένωσης και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 
λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ μπορούν να
υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος 
όσον αφορά τα πρότυπα και τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες 
προτεραιότητας.

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 
της Ένωσης και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 
λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ υποστηρίζονται 
μέσω του προγράμματος, κυρίως μέσω 
της παροχής ενημέρωσης σχετικά με τα 
εμπόδια που δυσχεραίνουν την είσοδο 
στην αγορά και τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, καθώς και με τη βελτίωση των 
υπηρεσιών στήριξης όσον αφορά τα 
πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες 
προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 95
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας ορίζονται οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
το συνολικό ποσό τους. Τα προγράμματα 

1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας ορίζονται οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι βάσει 
προηγούμενων διαβουλεύσεων, τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, η μέθοδος 
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περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
δράσεων που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, αναφορά του ποσού 
που χορηγείται για κάθέ δράση και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
καθώς επίσης και τους ενδεδειγμένους 
δείκτες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
παραγωγή αποτελεσμάτων και την 
επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις 
προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια 
αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης.

υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης 
περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, αναφορά του ποσού 
που χορηγείται για κάθε δράση και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
καθώς επίσης και τους ενδεδειγμένους 
δείκτες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
παραγωγή αποτελεσμάτων και την 
επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις 
προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια 
αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 96
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων της 
Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό 
τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι 
οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή τομέων 
στους οποίους πρέπει να προταθούν νέα 
νομοθετικά μέτρα·

γ) εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων της 
Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, με σκοπό 
τον προσδιορισμό τομέων της ισχύουσας 
νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να 
απλουστευτούν ή τομέων στους οποίους 
πρέπει να προταθούν νέα νομοθετικά 
μέτρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία των ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τονίζεται στην περιγραφή του 
προγράμματος.
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Τροπολογία 97
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων της 
Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό
τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι 
οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή τομέων
στους οποίους πρέπει να προταθούν νέα 
νομοθετικά μέτρα·

γ) "ελέγχους καταλληλότητας" της 
υφιστάμενης νομοθεσίας και εκτίμηση 
επιπτώσεων των μέτρων της Ένωσης που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων, με σκοπό 
τον εντοπισμό των τομέων της ισχύουσας 
νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να 
απλουστευτούν ή να καταργηθούν και να 
υπάρξει πρόνοια για την ελαχιστοποίηση 
της επιβάρυνσης των ΜΜΕ στους τομείς 
στους οποίους προτείνονται νέα 
νομοθετικά μέτρα·

Or. fr

Τροπολογία 98
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αξιολόγηση της νομοθεσίας που 
επηρεάζει τις επιχειρήσεις, της ειδικής 
βιομηχανικής πολιτικής και μέτρων 
σχετικών με την ανταγωνιστικότητα.

δ) αξιολόγηση της νομοθεσίας που 
επηρεάζει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, της ειδικής βιομηχανικής πολιτικής 
και μέτρων σχετικών με την 
ανταγωνιστικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία των ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τονίζεται στην περιγραφή του 
προγράμματος.



PE491.171v01-00 40/44 AM\904692EL.doc

EL

Τροπολογία 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Tο αργότερο έως το 2018, η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση αξιολόγησης σχετικά με 
την επίτευξη των στόχων όλων των 
δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος στο επίπεδο των 
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, με 
στόχο τη λήψη απόφασης σχετικά με την 
ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
αναστολή των μέτρων. Η έκθεση 
αξιολόγησης εξετάζει επίσης το 
ενδεχόμενο απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνεκτικότητα του 
προγράμματος, τη συνεχιζόμενη συνάφεια 
όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή 
των μέτρων στις προτεραιότητες της 
Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η έκθεση 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
προηγούμενων μέτρων.

3. Tο αργότερο έως το 2018, η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση αξιολόγησης, η οποία 
υποβάλλεται ανά τρία έτη, σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων όλων των δράσεων 
που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος στο επίπεδο των 
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, ιδίως 
όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση, 
την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
τους, με στόχο τη λήψη απόφασης σχετικά 
με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
αναστολή των μέτρων. Η έκθεση 
αξιολόγησης εξετάζει επίσης το 
ενδεχόμενο απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνεκτικότητα του 
προγράμματος, τη συνεχιζόμενη συνάφεια 
όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή
των μέτρων στις προτεραιότητες της 
Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η έκθεση 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
προηγούμενων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 100
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Προκειμένου τα κεφάλαια να 
καταλήγουν στις ΜΜΕ, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα σύστημα 
παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί ότι 
οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν τα 
κεφάλαια και τις εγγυήσεις για την 
αύξηση της χορήγησης δανείων στις 
ΜΜΕ. Το σύστημα αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει συστήματα υποβολής 
εκθέσεων και έναν κώδικα καλής 
συμπεριφοράς για τις τράπεζες που 
χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ. Το σύστημα 
παρακολούθησης διασφαλίζει επίσης ότι 
δεν λαμβάνουν μόνο οι επιχειρήσεις 
μεσαίου μεγέθους δάνεια από πόρους της 
Ένωσης, αλλά και οι μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 101
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ
προσανατολισμένων στην ανάπτυξη. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια 
διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ κατά τις 
φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταβίβασης. Τα χρηματοδοτικά μέσα 
περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου και μια διευκόλυνση εγγύησης 
δανείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι ευάλωτες στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και είναι σημαντικό 
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να υπάρχει ένα μέτρο ευελιξίας κατά την διάθεση κεφαλαίων.

Τροπολογία 102
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ 
προσανατολισμένων στην ανάπτυξη. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια 
διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ 
προσανατολισμένων στην ανάπτυξη και 
την διεθνοποίηση, ευνοώντας την 
λειτουργία και αναγνωρίζοντας τον ρόλο 
των ομάδων δραστηριοτήτων, των 
επιχειρησιακών δικτύων και των 
εξαγωγικών ομίλων. Τα χρηματοδοτικά 
μέσα περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση 
μετοχικού κεφαλαίου και μια διευκόλυνση 
εγγύησης δανείων.

Or. it

Τροπολογία 103
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για ΜΜΕ
προσανατολισμένες στην ανάπτυξη
μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 
συνδυάζονται με άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη 
μέλη και τις αρχές διαχείρισής τους 
σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισμός για τα 
διαρθρωτικά ταμεία)], και με 

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για ΜΜΕ 
μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 
συνδυάζονται με άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη 
μέλη και τις αρχές διαχείρισής τους 
σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισμός για τα 
διαρθρωτικά ταμεία)], και με 
επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την 
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επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την 
Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 104
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για ΜΜΕ 
προσανατολισμένες στην ανάπτυξη 
μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 
συνδυάζονται με άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη 
μέλη και τις αρχές διαχείρισής τους 
σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισμός για τα 
διαρθρωτικά ταμεία)], και με 
επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την 
Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για ΜΜΕ 
προσανατολισμένες στην ανάπτυξη και 
την διεθνοποίηση μπορούν, εφόσον 
συντρέχει λόγος, να συνδυάζονται με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και ειδικά 
προγράμματα υποστήριξης, τα οποία 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη και τις 
αρχές διαχείρισής τους σύμφωνα με το 
[άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/201Χ (νέος 
κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία)], 
και με επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες 
από την Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 105
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Γενικός στόχος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι διατομεακό και να μην διαχωρίζει τις επιχειρήσεις που δεν 
ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού.

Τροπολογία 106
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – γενικός στόχος 1 – δείκτης αντικτύπου 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβολή του διοικητικού φόρτου για τις 
ΜΜΕ (αριθμός ημερών για την ίδρυση 
μιας νέας επιχείρησης).

Μείωση του διοικητικού φόρτου για τις 
ΜΜΕ (αριθμός ημερών για την ίδρυση 
μιας νέας επιχείρησης).

Or. en

Τροπολογία 107
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ειδικός στόχος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για 
την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για 
την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της
Ένωσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι διατομεακό και να μην διαχωρίζει τις επιχειρήσεις που δεν 
ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού.


