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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εισηγήτρια εκφράζει επιδοκιμασία για το πρόγραμμα COSME, όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή για το διάστημα 2014 - 2020, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης και έχει στόχο να 
στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η εισηγήτρια φρονεί 
ότι θα πρέπει όντως να επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων της ΕΕ και ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων και στους κόλπους των ομάδων στόχων, όπως των νέων 
ανθρώπων και των γυναικών Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές, και ειδικότερα στο 
εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί περαιτέρω βασικό στόχο.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η αυτοαπασχόληση και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελούν 
σημαντικές πηγές ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ. Για το 
λόγο αυτό, οι συνθήκες για τους επιχειρηματίες και ειδικότερα για τις ΜΜΕ, καθώς και για 
τους πολίτες που επιθυμούν να συστήσουν επιχειρήσεις, πρέπει να βελτιωθούν. Κατά την 
εκπόνηση του παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης, η συντάκτρια εστίασε την προσοχή της σε 
ορισμένους βασικούς τομείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτόν το σκοπό:

 προαγωγή της αφομοίωσης νέων ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων και της 
συνεργασίας των ΜΜΕ σε νέες αλυσίδες αξίας και νέες αγορές·

 βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τη φάση της ανάπτυξης 
και του ξεκινήματος·

 μείωση και απλούστευση των χρονοβόρων φραγμών για τις ΜΜΕ·

 ενίσχυση της προαγωγής των προγραμμάτων COSME και της χρηματοδότησης των 
ΜΜΕ, ούτως ώστε οι τελευταίες να γνωρίζουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τις 
οποίες μπορούν να επωφεληθούν·

 χρηματοδότηση του Δικτύου Enterprise Europe Network, με ειδικότερο στόχο να 
εντοπισθούν τα προγράμματα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ενιαία Αγορά· 

 υποστήριξη των ΜΜΕ, μέσω της παροχής συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με 
ζητήματα όπως τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την είσοδο στην αγορά, οι ευκαιρίες 
των επιχειρήσεων, τα πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις τρίτες 
χώρες προτεραιότητας·

 προαγωγή της παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες.

 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·
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Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα που 
αλληλεπικαλύπτονται από τα μέτρα που λαμβάνουν ήδη τα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό, η 
εισηγήτρια αναμένει με ανυπομονησία τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης που διενεργεί 
επί του παρόντος η Επιτροπή. Έχει θεμελιώδη σημασία το πρόγραμμα COSME να προσφέρει 
προστιθέμενη αξία και τα χρήματα που δαπανώνται για το πρόγραμμα αυτό να διοχετευθούν 
προς την κατεύθυνση μέτρων που δημιουργούν ανάπτυξη.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης και απλούστευσης, η εισηγήτρια υπογραμμίζει την αξία της 
έξυπνης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων καταλληλότητας της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και των αξιολογήσεων του αντίκτυπου μέτρων της Ένωσης που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Προκειμένου να 
ελευθερωθούν οι επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η ανάπτυξη, εφόσον είναι δυνατόν, η 
νομοθεσία πρέπει να απλουστευθεί ή να προσβληθεί με ένδικα μέσα και οι φραγμοί που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν στη μελλοντική νομοθεσία.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την προσέγγιση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τη νομοθεσία της ΕΕ, εκτός εάν 
δικαιολογείται αντίθετη προσέγγιση. Η προαγωγή της χρήσης της δοκιμασίας ΜΜΑ και 
δοκιμασιών για την εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας, που πρέπει επίσης να 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη, είναι ουσιώδης για τη μείωση των φραγμών.

Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, η εισηγήτρια αμφιβάλλει εάν θα έπρεπε να εξαιρεθεί, 
όταν άλλοι τομείς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις και υπηρεσίες, οι οποίοι έχουν ζωτική 
σημασία για την ανάπτυξη, δεν έχουν εξαιρεθεί. Σύμφωνα με την εισηγήτρια, είναι ουσιώδης 
η αξιολόγηση του COSME, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και στην ανάπτυξη, ούτως ώστε να παρακολουθείται ο τρόπος με τον οποίο 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 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 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό 
ρόλο στην επίτευξη οικονομικής 
ανάπτυξης στην Ευρώπη, η Επιτροπή 

(2) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό 
ρόλο στην επίτευξη οικονομικής 
ανάπτυξης στην Ευρώπη, πράγμα που 
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ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο»12 τον Οκτώβριο 
του 2010, η οποία εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά 
του τον Δεκέμβριο του 2010. Πρόκειται 
για εμβληματική πρωτοβουλία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ανακοίνωση περιγράφει μια στρατηγική, 
στόχος της οποίας είναι η προώθηση της 
ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης 
διατηρώντας και υποστηρίζοντας μια 
ισχυρή, διαφοροποιημένη και 
ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην 
Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο 
προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς 
και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις 
επιχειρήσεις.

είναι κορυφαία προτεραιότητα, η 
Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο» τον Οκτώβριο του 
2010, η οποία εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά 
του τον Δεκέμβριο του 2010. Πρόκειται 
για εμβληματική πρωτοβουλία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ανακοίνωση περιγράφει μια στρατηγική, 
στόχος της οποίας είναι η προώθηση της 
ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης 
διατηρώντας και υποστηρίζοντας μια 
ισχυρή, διαφοροποιημένη και 
ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην 
Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο 
προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς 
και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 2
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 

(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. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις
ειδικών ομάδων στόχων, όπως των 
νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και 
δυνητικών επιχειρηματιών και των 
γυναικών επιχειρηματιών. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης τους 
ηλικιωμένους να γίνουν και να 
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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.

παραμείνουν επιχειρηματίες, καθώς και να 
προωθεί τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, τις 
θυγατρικές επιχειρήσεις και την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 3
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 
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 

(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 
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
και τα προγράμματα της Ένωσης θα 
πρέπει να είναι συνεκτικά, συνεπή και 
συμπληρωματικά 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 
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πόρων. διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 4
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 
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
πρέπει να συνεχίσει να αποδεικνύει την 
προστιθέμενη αξία του για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, εντοπίζοντας τα κατάλληλα 
προγράμματα για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων της Ένωσης για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και 
να διερευνηθούν οι 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 της 
Ένωσης, με  θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και με προγράμματα της 
Ένωσης για την ενθάρρυνση της
οικοκαινοτομίας και της 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. en
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Τροπολογία 5
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, μέσω του περιορισμού του 
φόρτου που απορρέει από τη νομοθεσία.
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. Οι 
ψηφιακές υπηρεσίες μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε σχέση με 
το κόστος σε αυτόν τον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 6
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 

(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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πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 7
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. Στη Συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφονται
οι αρμοδιότητες της Ένωσης όσον αφορά 
την παροχή στήριξης σε αυτόν τον τομέα. 
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, όπως 
και στην πλειοψηφία των 
επιχειρηματικών τομέων,
δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 8
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, τον τρόπο με τον 
οποίο θα μπορούσε να απλοποιηθεί η 
χρηματοδότηση, τον τρόπο με τον οποίο 
θα μπορούσε να ενισχυθεί η διαφάνεια,
τους διάφορους τύπους μέτρων εφαρμογής 
και τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση και για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 9
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

Τροπολογία 10
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 του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της επιχειρηματικής 
νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και 
της ανάπτυξης ΜΜΕ.
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Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μεταβολές στον διοικητικό φόρτο των 
ΜΜΕ,

γ) μείωση του διοικητικού και 
κανονιστικού φόρτου των ΜΜΕ,

Or. en

Τροπολογία 12
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 στον κλάδο των υπηρεσιών 
και των δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 13
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 νέους ανθρώπους και 
γυναίκες·

Or. en
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Τροπολογία 14
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, επιχειρηματικού κεφαλαίου
και δανείων·

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές, 
κυρίως εντός της Ένωσης, αλλά και 
παγκοσμίως.

Or. en

Τροπολογία 16
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, 

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά τις ομάδες
επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, τα 
δίκτυα επιχειρήσεων και το πλαίσιο
προϋποθέσεων και προώθηση της
ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·
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υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 17
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 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 
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών 
μοντέλων, τη συνεργασία των ΜΜΕ σε 
νέες αλυσίδες αξίας και την ανάπτυξη 
νέων αγορών. Μπορούν να περιλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες βελτίωσης της 
παραγωγικότητας, της απόδοσης των 
πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

Or. en

Τροπολογία 18
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
καλλιέργεια 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.
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Τροπολογία 19
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 και στη μείωση και 
απλούστευση των χρονοβόρων φραγμών 
στους οποίους προσκρούουν οι ΜΜΕ
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.

Or. en

Τροπολογία 20
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 ΄Ενωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή χρηματοδοτεί το
δίκτυο Enterprise Europe Network, με 
στόχο τον εντοπισμό κατάλληλων 
προγραμμάτων της Ένωσης που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς τους και στη 
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διερεύνηση των επιχειρηματικών 
ευκαιριών, ιδίως στην Ενιαία Αγορά, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα την 
αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 21
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 πληροφοριών (μεταξύ άλλων 
και μέσω ψηφιακών υπηρεσιών), της 
ευαισθητοποίησης και της επιδίωξης της 
εξάλειψης των υφιστάμενων νομικών και 
κανονιστικών φραγμών.

Or. en

Τροπολογία 22
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 μπορούν να 
υποστηρίζονται και να δέχονται 
συμβουλές και πληροφορίες  μέσω του 
προγράμματος όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, τους φραγμούς που δυσχεραίνουν 
την είσοδο στην αγορά, τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα πρότυπα και 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
τρίτες χώρες προτεραιότητας. Τα μέτρα 
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αυτά συμπληρώνουν αλλά δεν 
αλληλεπικαλύπτονται με βασικές 
δραστηριότητες προώθησης του 
εμπορίου των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 23
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, με σκοπό τον προσδιορισμό 
τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι 
οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή να 
καταργηθούν και προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της 
επιβάρυνσης των ΜΜΕ σε τομείς στους 
οποίους προτείνονται νέα νομοθετικά 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των 
υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά τη 
δημοσιονομική εκτέλεση, τα
αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον 
αντίκτυπο. Η έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των 
υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά τη 
δημοσιονομική εκτέλεση, τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως της 
δημιουργίας απασχόλησης και 
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συνδέονται με το κλίμα και για τον 
αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων 
που συνδέονται με την αλλαγή του 
κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η 
συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν 
επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική 
επιβάρυνση για τις ΜΜΕ.

ανάπτυξης. Η έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 
συνδέονται με το κλίμα και για τον 
αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων
που συνδέονται με την αλλαγή του 
κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η 
συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν 
επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική 
επιβάρυνση για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

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. Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει 
συστήματα υποβολής εκθέσεων και έναν 
κώδικα καλής συμπεριφοράς για τις 
τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 26
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 

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ στις φάσεις 
του ξεκινήματος και της ανάπτυξής τους.
Τα χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν 
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διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια 
διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και 
μια διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

Or. en

Τροπολογία 27
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

Or. en

Τροπολογία 28
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 και του 
κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ
(αριθμός ημερών για την ίδρυση μιας νέας 
επιχείρησης).

Or. en

Τροπολογία 29
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 ΕΕ 
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Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος 1 – Δραστηριότητες για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας – Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προσέγγιση των σχολίων και 
παρατηρήσεων με ελέγχους 
καταλληλότητας θα επεκταθεί σε άλλες 
πολιτικές και θα έχει ως αποτέλεσμα 
απλουστεύσεις με θετικό αντίκτυπο στη 
βιομηχανία. Προβλέπονται έως δώδεκα 
έλεγχοι καταλληλότητας, με σκοπό τη 
βελτίωση της νομοθεσίας.

Η προσέγγιση των σχολίων και 
παρατηρήσεων με ελέγχους 
καταλληλότητας θα επεκταθεί σε άλλες 
πολιτικές και θα έχει ως αποτέλεσμα 
απλουστεύσεις με θετικό αντίκτυπο στη 
βιομηχανία. Προβλέπονται τουλάχιστον
έως δώδεκα έλεγχοι καταλληλότητας, με 
σκοπό τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος 1 – Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ – Δείκτης 
αποτελέσματος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός κρατών μελών που 
χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που 
χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ και τη 
δοκιμασία για την εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος 1 – Τουρισμός – Δείκτης αποτελέσματος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το 
ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον 

διαγράφεται
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τουρισμό.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος 1 – Τουρισμός – Δείκτης αποτελέσματος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός προορισμών που υιοθετούν τα 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης του 
τουρισμού που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί 
Προορισμοί Αριστείας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος 1 – Τουρισμός – Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τώρα, καμία οντότητα δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας 
για τον τουρισμό (δράση υπό 
επεξεργασία).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος 1 – Τουρισμός – Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνολικός αριθμός βραβευθέντων 
Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας: 98 
(κατά μέσο όρο 20 ετησίως – το 2007-10, 
το 2008-20, το 2009-22, το 2010-25, το 
2011-21). 

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος 1 – Τουρισμός – Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 
2017 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάλυψη 50% των σχεδίων αξιολόγησης 
που είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στο 
ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον 
τουρισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος 1 – Τουρισμός – Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 
2017 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

200 τουλάχιστον προορισμοί υιοθετούν τα 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης του 
τουρισμού των Ευρωπαϊκών 
Προορισμών Αριστείας (έως 30 ετησίως).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος 2 – Στήριξη της επιχειρηματικότητας – Μεσοπρόθεσμος 
στόχος (αποτέλεσμα) 2017 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως. Έγκριση τουλάχιστον 7 μέτρων
απλούστευσης ετησίως  

Or. en
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Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα 
οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια 
και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως 
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και 
ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν 
διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο 
στάδιο σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση 
μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο 
πλαίσιο του Ορίζων 2020. Στην τελευταία 
περίπτωση, η επένδυση της EFG δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ, εκτός από περιπτώσεις 
κεφαλαίων που αφορούν πολλά στάδια, 
οπότε η χρηματοδότηση από την EFG και 
η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 
την ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, με 
βάση την επενδυτική πολιτική των 
ταμείων. Η EFG αποφεύγει τα κεφάλαια 
εξαγοράς ή αντικατάστασης που 
προορίζονται για τη διάλυση μιας 
εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το 
όριο του 20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή 
των συνθηκών στην αγορά.

1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα 
οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια 
και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως 
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και 
ανάπτυξης (το οποίο περιλαμβάνει 
καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στο στάδιο της επέκτασης και της 
ανάπτυξης), ιδίως σε όσες λειτουργούν 
διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο 
στάδιο σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση 
μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο 
πλαίσιο του Ορίζων 2020. Στην τελευταία 
περίπτωση, η επένδυση της EFG δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της ΕΕ, εκτός από περιπτώσεις 
κεφαλαίων που αφορούν πολλά στάδια, 
οπότε η χρηματοδότηση από την EFG και 
η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 
την ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, με 
βάση την επενδυτική πολιτική των 
ταμείων. Η EFG αποφεύγει τα κεφάλαια 
εξαγοράς ή αντικατάστασης που 
προορίζονται για τη διάλυση μιας 
εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το 
όριο του 20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή 
των συνθηκών στην αγορά.

Or. en


