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Τροπολογία 78
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014 –
2020) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος για την οικονομική 
ισορροπία του επιχειρηματικού ιστού: η
ανάπτυξη των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (2014 –
2020) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Or. pt

Τροπολογία 79
Inês Cristina Zuber

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 

(1) Υπογραμμίζει ότι η Στρατηγική 
Ευρώπη 2020, που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010, μέσω της 
aνακοίνωσης με τίτλο «Ευρώπη 2020 -
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η οποία 
είχε τη σαφή υποστήριξη των μεγάλων 
ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων, 
απετέλεσε το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη προώθηση της 
ελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης 
των δημόσιων υπηρεσιών, την ευελιξία
και την προσαρμοστικότητα των αγορών 
εργασίας, τη μείωση των μισθών και το 
άνοιγμα στον ιδιωτικό τομέα ενός 
σημαντικού τμήματος της δημόσιας 
ασφάλισης, περιλαμβανομένων των 
συντάξεων και της υγείας· 
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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.

Or. pt

Τροπολογία 80
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι πολιτικές της ελευθέρωσης και 
των ιδιωτικοποιήσεων, εφαρμοζόμενες 
στους πλέον ποικίλους οικονομικούς 
τομείς, όπως στην ενέργεια, στις 
μεταφορές, στις επικοινωνίες, μεταξύ 
άλλων, είχαν ως αποτέλεσμα τον 
σχηματισμό μονοπωλίων, τα οποία 
οδήγησαν στην αύξηση του κόστους 
παραγωγή, με σοβαρές συνέπειες για την 
δραστηριότητα των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων·

Or. pt

Τροπολογία 81
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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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 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.

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα 
για την οικονομική ισορροπία του 
επιχειρηματικού ιστού: την ανάπτυξη των
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής «το 
πρόγραμμα») προκειμένου να
εγκαθιδρύσει οικονομική και κοινωνική 
ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων 
διαφόρων μεγεθών στην Ένωση,
προωθώντας ειδικότερα τη δημιουργία, 
τη στέρεη αύξηση και τη διαρκή 
ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις πολύ 
μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους 
καθώς και για την πρόοδο της κοινωνίας 
της γνώσης και την ανάπτυξη που 
βασίζεται σε ισορροπημένη οικονομική 
μεγέθυνση.

Or. pt

Τροπολογία 82
Amalia Sartori

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 
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.

(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 βιώσιμης
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην
ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας 
και στην προώθηση της ίδρυσης και της 
ανάπτυξης ΜΜΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το COSME πρέπει να δώσει κατά προτεραιότητα στήριξης στις υφιστάμενες ΜΜΕ.

Τροπολογία 83
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 84
Konrad Szymański

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 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην
πρόοδο της κοινωνίας της γνώσης και 
στην ανάπτυξη που βασίζεται σε 

(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 βιώσιμης
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην 
ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας 
και στην προώθηση της ίδρυσης και της 
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ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση. ανάπτυξης ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 85
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) για να είναι σε θέση να εκπληρώσει 
τους στόχους του και να στηρίξει την 
υλοποίηση του Small Business Act, 
τουλάχιστον το 0,5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του πολυετούς 
χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020 
πρέπει να χορηγηθεί για την υλοποίηση 
του προγράμματος αυτού.

Or. en

Τροπολογία 86
Inês Cristina Zuber

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 

(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. Ο στόχος αυτός όχι απλώς 
δεν έχει επιτευχθεί αλλά, αντίθετα, έχει 
εμποδίσει την αύξηση, την αυτονομία και 
τη διαρκή ανάπτυξη, ιδίως δε των 
επιχειρήσεων πολύ μικρού, μικρού και 
μεσαίου μεγέθους. Η βελτίωση της 
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την ικανότητα των εταιρειών να 
αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων 
στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων 
θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν 
περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι 
επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

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 τις ευκαιρίες που 
δημιουργούνται από ένα ισορροπημένο 
οικονομικά πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
επιχειρηματικού ιστού. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν άνω του 99% των 
επιχειρήσεων στην Ένωση, παρέχουν δύο 
από τις τρεις υφιστάμενες θέσεις 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και άνω 
του 80% των νέων θέσεων απασχόλησης, 
και συνεισφέρουν περισσότερο από το 
ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας 
που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην 
Ένωση. Οι ΠΜΜΕ αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα οικονομικής 
ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης.

Or. pt

Τροπολογία 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(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 βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα αντικατοπτρίζει την 
ικανότητα επίτευξης και διατήρησης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας, σε εναρμόνιση με τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η 
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την ικανότητα των εταιρειών να 
αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων 
στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων 
θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν 
περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι 
επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στην τροπολογία 3 (σχέδιο έκθεσης). Αντικαταστάθηκε η λέξη «βιομηχανία» με τη 
λέξη «επιχειρήσεις» καθόσον σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις από όλους τους 
οικονομικούς τομείς.

Τροπολογία 88
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 των πόρων και της 
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βιώσιμης αύξησης των εσόδων, η οποία 
συμβάλει με τη σειρά της στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου. Η 
ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από 
την ικανότητα των εταιρειών να 
αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων 
στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων 
θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν 
περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι 
επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

ενεργείας είναι η κύρια πηγή βιώσιμης 
ανάπτυξης, η οποία συμβάλει με τη σειρά 
της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 
Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης 
από την ικανότητα των εταιρειών να 
αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων 
στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων 
θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν 
περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι 
επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Or. en

Τροπολογία 89
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης»1 εκτιμούσε 
ότι οι πολιτικές που προωθούν μετάβαση 
σε πράσινη οικονομία, όπως οι πολιτικές 
για την απόδοση των πόρων, την 
ενεργειακή απόδοση και την κλιματική 
αλλαγή μπορούν να δημιουργήσουν 
περισσότερες από 9 εκατ. θέσεις εργασίας 
μέχρι το 2020 και ιδίως στον τομέα των 
ΜΜΕ· η έρευνά της υπογραμμίζει ότι η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις 
οικολογικές βιομηχανίες υπήρξε θετική 
καθόλη τη διάρκεια της ύφεσης, σε 
σύγκριση με πολλούς άλλους τομείς και 
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προβλέπεται να συνεχίσει να παραμένει 
υγιής τα επόμενα χρόνια· πρέπει να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα πρωτοβουλίες 
σε επίπεδο ΕΕ που να παρέχουν 
δυνατότητα αξιοποίησης του δυναμικού 
απασχόλησης στον τομέα της πράσινης 
ανάπτυξης, ιδίως στο πλαίσιο των ΜΜΕ·
_______________
1 COM(2012)0500 τελικό.

Or. en

Τροπολογία 90
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της διαμόρφωσης πολιτικής της 
Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των 
αδυναμιών της αγοράς, των αδυναμιών της 
πολιτικής και των θεσμικών αδυναμιών, οι 
οποίες υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ.

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της διαμόρφωσης πολιτικής της 
Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των 
αδυναμιών της αγοράς, των αδυναμιών της 
πολιτικής και των θεσμικών αδυναμιών, οι 
οποίες υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΠΜΜΕ) που βρίσκονται καθημερινά 
αντιμέτωπες με την κυριαρχία στην 
αγορά των μεγάλων επιχειρήσεων και 
των οικονομικών ομίλων.

Or. pt

Τροπολογία 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της διαμόρφωσης πολιτικής της 
Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των 
αδυναμιών της αγοράς, των αδυναμιών της 
πολιτικής και των θεσμικών αδυναμιών, οι 
οποίες υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ.

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της διαμόρφωσης πολιτικής της 
Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των 
αδυναμιών της αγοράς, των αδυναμιών της 
πολιτικής και των θεσμικών αδυναμιών, οι 
οποίες υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ οι οποίες για 
να δημιουργηθούν, εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν υπερβολικά διοικητικά 
εμπόδια.

Or. en

Τροπολογία 92
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Επομένως, το πρόγραμμα πρέπει να 
αντιμετωπίσει αδυναμίες της αγοράς οι 
οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας της Ένωσης σε παγκόσμια 
κλίμακα, κυρίως λόγω προβλημάτων που 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν άλλες 
επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του 
κόσμου, να ευνοήσει την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, όπως η καινοτομία, η 
πράσινη οικονομία και η πρόσληψη νέων, 
να εφαρμόζει την αρχή της Πράξης για 
τις Μικρές Επιχειρήσεις, να λαμβάνει 
μέριμνα για τον συντονισμό με τα 
υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα και 
να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
ΜΜΕ και να απλοποιήσει και να μειώσει 
τις διοικητικές επιβαρύνσεις που τους 
επιβάλλονται.
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Or. es

Τροπολογία 93
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Επομένως, το πρόγραμμα πρέπει να 
αντιμετωπίσει αδυναμίες της αγοράς οι 
οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας της Ένωσης σε παγκόσμια 
κλίμακα, κυρίως λόγω προβλημάτων που 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν άλλες 
επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του 
κόσμου. Μεταξύ αυτών, τα συνδεόμενα 
με την έλλειψη αμοιβαιότητας στους 
όρους πρόσβασης στην αγορά μεταξύ της 
ΕΕ και των ανταγωνιστών της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες της Ένωσης πρέπει να στοχεύουν στην αυστηρή εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται πραγματική ισότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή 
αγορά.

Τροπολογία 94
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επομένως, το πρόγραμμα πρέπει να 
αντιμετωπίσει αδυναμίες της αγοράς οι 
οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας της Ένωσης σε παγκόσμια 
κλίμακα, κυρίως λόγω προβλημάτων που 

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

λόγω προβλημάτων που υπονομεύουν την 
ικανότητα των επιχειρήσεων να 
καινοτομήσουν και να ανταγωνιστούν 
άλλες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του 
κόσμου.

Or. en

Τροπολογία 95
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
στηρίξει την διοικητική απλούστευση, 
την προσαρμογή των ΜΜΕ στους 
στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 και την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε όλα τα σχετικά 
προγράμματα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 96
Inês Cristina Zuber

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 

(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, (για αυτό και προτείνεται το 
αρκτικόλεξο ΜΜΕ να μετατραπεί σε 
ΠΜΜΕ), τις επιχειρήσεις που ασκούν 
βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 
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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.

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.

Or. pt

Τροπολογία 97
Patrizia Toia

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 

(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 και σε όλους τους 
συναφείς τομείς δραστηριοτήτων. 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 
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ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να 
γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, 
καθώς και να προωθεί την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

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.

Or. it

Τροπολογία 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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. Στην εφαρμογή 
του προγράμματος η Επιτροπή πρέπει να 
εμπλέξει ενεργά τους σχετικούς φορείς, 
και ιδίως τις οργανώσεις εκπροσώπησης 
των ΜΜΕ, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες 
δομές όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις 
που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα, 
τους αυτοαπασχολούμενους, τα ελευθέρια 
επαγγέλματα 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα COSME έχει καταρτιστεί ειδικά για τις ΜΜΕ. Για την επίτευξη των στόχων του, 
είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Επί 
παραδείγματι, η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία με τις οργανώσεις των ΜΜΕ για 
την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα των ΜΜΕ και να λάβει υπόψη τις απόψεις τους κατά την 
εκπόνηση των στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας της. Είναι σημαντικό να 
αποσαφηνιστεί ότι, στον ορισμό των ΜΜΕ, το COSME πρέπει να εστιάσει και στον τομέα των 
αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τροπολογία 99
Henri Weber

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 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. 
Αυτή η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης 
να δοθεί στην προώθηση της 
μεταβίβασης επιχειρήσεων, των 
αυτονομήσεων επιχειρήσεων (spin-offs), 
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της δημιουργίας θυγατρικών 
επιχειρήσεων (spin-outs) καθώς και της 
προώθησης του δικαιώματος μιας 
δεύτερης ευκαιρίας για τους 
επιχειρηματίες.

Or. fr

Τροπολογία 100
Hermann Winkler

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 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.
Ομοίως πρέπει να προωθεί τη 
μεταβίβαση και ανάληψη επιχειρήσεων.

Or. de
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Τροπολογία 101
Josefa Andrés Barea

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, των γυναικών 
επιχειρηματιών, των ελεύθερων 
επαγγελματιών, και σε ειδικές ομάδες-
στόχους, όπως οι μετανάστες και οι 
επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά 
μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως 
τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στην 
απασχολησιμότητα των νέων και στην 
κατάρτιση των επιχειρηματιών και των 
υπαλλήλων τους. 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.

Or. es

Τροπολογία 102
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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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 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, η 
εμπειρία και τα ανεπίσημα δίκτυα των 
οποίων μπορούν να αποδειχθούν 
ανεκτίμητα, να γίνουν και να παραμείνουν 
επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί την 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους 
επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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 

(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 
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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.

μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και βιοτεχνίες σε κάθε τομέα 
δραστηριότητας. 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.

Or. en

Τροπολογία 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις μικροεπιχειρήσεις και 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 
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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.

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.

Or. ro

Τροπολογία 105
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η συνένωση ΜΜΕ αποτελεί 
ουσιώδες μέσο ενίσχυσης της ικανότητάς 
τους για καινοτομία και για διείσδυση 
στις ξένες αγορές· μορφές συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων, όπως οι συστάδες 
επιχειρήσεων, τα δίκτυα επιχειρήσεων ή 
οι εξαγωγικές πρέπει να λαμβάνουν την 
κατάλληλη στήριξη με τις ενδεδειγμένες 
πολιτικές και μέσα.

Or. it

Τροπολογία 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) το πρόγραμμα πρέπει να 
χρηματοδοτεί δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση όλων 
των εμποδίων που αφορούν τις ΜΜΕ, 
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τόσο των κανονιστικών όσο και των 
διοικητικών· λόγων του συχνά υψηλού 
κόστους συμμόρφωσης και των έμμεσων 
επιπτώσεων της νομοθεσίας, όπως ο 
περιορισμός του πεδίου για καινοτομία 
στις ΜΜΕ και ιδίως τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, το πρόγραμμα πρέπει 
επίσης να διερευνήσει ειδικές 
περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις αυτές 
θα μπορούν να επωφελούνται από 
ελαφρύτερα καθεστώς, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις αξιολογήσεις του 
αντικτύπου.

Or. en

Τροπολογία 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 

(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 
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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.

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. Επιπροσθέτως, κλειδί για την 
προώθηση της ανάπτυξης των εξαγωγών 
θα αποτελέσει η διεύρυνση της 
πρόσβασης σε προσιτές τραπεζικές 
υπηρεσίες για τις μικρές και πολύ μικρές 
οντότητες, σε διάφορες δικαιοδοσίες και 
νομίσματα.

Or. en

Τροπολογία 108
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι 
κρίσιμοι παράγοντες για την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στα υπάρχοντα ταμεία, την 
καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την 
ανάπτυξη δεν είναι μόνο η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση αλλά και η πρόσβαση σε 
δεξιότητες, όπου συμπεριλαμβάνονται και 
οι δεξιότητες διαχείρισης και γνώσης. Η 
δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων 
πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από την 
ανάπτυξη της κατάλληλης καθοδήγησης, 
προγράμματα πλαισίωσης και παροχή 
επιχειρηματικών υπηρεσιών με βάση τη 
γνώση.

Or. en

Τροπολογία 109
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) πρέπει επίσης να αναληφθεί 
πρωτοβουλία για να εκτιμηθεί ο τρόπος 
με τον οποίον καινοτόμες πρωτοβουλίες 
χρηματοδότησης, όπως η συμμετοχική 
χρηματοδότηση, θα μπορούσαν να είναι 
επωφελείς για τους νέους επιχειρηματίες 
και τις ΜΜΕ, αν και κατά πόσο πρέπει να 
προωθηθούν σε επίπεδο ΕΕ και να 
εκτιμηθεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να 
υπάρξει νομική πλαισίωση των τακτικών 
αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχική χρηματοδότηση παρέχει δυνατότητα συγκέντρωσης περισσότερων μικρών 
επενδυτών να επενδύσουν σε προγράμματα και μικρές επιχειρήσεις, κυρίως μέσω διαδικτυακών 
πυλών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νόμος JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act) 
εγκρίθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει 
νομικό πλαίσιο για συμμετοχική χρηματοδότηση, την εξισορρόπηση της προστασίας των 
επενδυτών και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
(«το δίκτυο») 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 
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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.

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. 
Ωστόσο, η απόδοση του Δικτύου πρέπει 
να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, κυρίως 
με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του 
δικτύου και των εθνικών σημείων επαφής 
(ΕΣΕ) του προγράμματος Ορίζων 2020, 
περαιτέρω ενσωμάτωση 
διεθνοποιημένων και καινοτόμων 
υπηρεσιών, ενίσχυση της συνεργασίας 
του Δικτύου με άλλους φορείς και ήδη 
υφιστάμενες δομές στήριξης, ενίσχυση 
των διαβουλεύσεων με ξένιες οργανώσεις, 
περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, 
βελτιώνοντας την υποστήριξη ΤΠ και 
ενισχύοντας το προφίλ του Δικτύου. Με 
την προοπτική της περαιτέρω βελτίωσης 
των επιδόσεων του δικτύου, η Επιτροπή 
θα πρέπει να προβεί σε εκτίμηση των 
διαφόρων δομών διακυβέρνησης και να 
χρησιμοποιήσει αντίστοιχα πρότυπα σε 
όλα τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με 
οργανώσεις ΜΜΕ και υπηρεσίες 
καινοτομίας. Τα καθήκοντα του Δικτύου 
πρέπει να περιγράφονται στο πρόγραμμα, 
όπου θα περιλαμβάνεται και η 
ενημέρωση, η ανατροφοδότηση, η 
συνεργασία των επιχειρήσεων και οι 
υπηρεσίες διεθνοποίησης στην ενιαία 
αγορά και τις τρίτες χώρες, καινοτόμες 
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επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
στο πρόγραμμα Ορίζων 2020.

Or. en

(Βλέπε άρθρο 9α, Παράρτημα I a (νέο))

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση στην τροπολογία 7 του σχεδίου έκθεσης όσον αφορά τα εθνικά σημεία επαφής στο 
πλαίσιο του προγράμματος που Ορίζων 2020 και προσθήκες που αφορούν τις πιθανές 
βελτιώσεις (συνεργασία του Δικτύου με άλλους φορείς και ήδη υφιστάμενες δομές υποστήριξης, 
ενσωμάτωση των υπηρεσιών διεθνοποίησης και καινοτομίας και τα καθήκοντα του Δικτύου που 
θα περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 111
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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.

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.
Ωστόσο, η δομή ΕΕΝ δεν προβλέπει 
ισότιμη ποιότητα υπηρεσιών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Συνεπώς η δομή 
διακυβέρνησης πρέπει να ενισχυθεί με 
σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του Δικτύου για να 
περιοριστεί η γραφειοκρατία, με 
βελτίωση της υποστήριξης και ενίσχυση 
του προφίλ του Δικτύου· Η Επιτροπή 
πρέπει να λάβει υπόψη της τις 
διαφορετικές δομές διακυβέρνησης και 
τα πρότυπα αξιοποίησης στα διάφορα 
κράτη μέλη, καθώς και ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τα εθνικά 
σημεία επαφής του προγράμματος 
Ορίζων 2020.

Or. en

Τροπολογία 112
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας, ιδίως όσον 
αφορά την αξιοποίηση από τις ΜΜΕ των 
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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.

προτεινόμενων υπηρεσιών, ενώ ένα θέμα 
που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι και η 
μη ισόρροπη γεωγραφική κατανομή. 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. en

Τροπολογία 113
András Gyürk

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 

(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 
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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.

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.
Για να διασφαλιστεί η πλέον 
αποτελεσματική διάδοση των 
πληροφοριών, το Δίκτυο πρέπει να 
στοχεύει στην αποστολή δελτίου 
ενημέρωσης σε όλες τις 
νεοκαταχωριζόμενες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 114
Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

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.
Παρά τις αναφερθείσες ήδη εμφανείς 
επιτυχίες πρέπει να γίνει περαιτέρω 
γνωστή η δράση του ΕΕΝ και να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό, καθώς 
η ελλιπής καθοδήγηση είναι επίσης 
εμπόδιο για τις ΜΜΕ στον δρόμο τους 
για περισσότερη ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα. 

Or. de

Τροπολογία 115
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.

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.
Οι οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ 
πρέπει να συνεργαστούν στενά στη 
δημιουργία και λειτουργία του Δικτύου, 
καθόσον βρίσκονται σε στενή επαφή με 
την ομάδα στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε νέο άρθρο 9β.

Τροπολογία 116
Amalia Sartori

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 

(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 σε τρίτες 
χώρες. Ο εξορθολογισμός των 
μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας 
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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.

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 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 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ7).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιγραφούν τα τρέχοντα καθήκοντα και τα επιτεύγματα του Δικτύου συνολικά, πρέπει 
να αναφερθεί το σημαντικό καθήκον της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στα 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Τροπολογία 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(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 
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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.

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.
Η συνεργασία του με άλλες πρωτοβουλίες 
πρόσβασης στην αγορά τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχει 
ζωτική σημασία για τη βελτίωση της 
διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 118
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
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της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.

της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο. Όπου τα συνοδευτικά 
μέτρα και τα μέτρα στήριξης 
αποδεικνύονται ανεπαρκή, λόγω κυρίως 
υπερβολικών εμποδίων στην είσοδο στην 
αγορά, επιβαλλόμενων με διακρίσεις εις 
βάρος των μη εθνικών επιχειρήσεων, τα 
προβλήματα αυτά πρέπει να φτάνουν 
μέσω του Δικτύου στις εθνικές και 
ευρωπαϊκές αρχές για να εξετάζονται τα 
κατάλληλα μέτρα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα δίκτυα στήριξης της ανάπτυξης των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο αποτελούν ένα γερό εργαλείο 
χάρη στο οποίο περιέρχονται στις αρχές αξιόπιστες πληροφορίες. Πρέπει να καλούνται τα 
δίκτυα αυτά να διαβιβάζουν στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές όλες τις δυσκολίες που 
απαντούν οι ΜΜΕ στις ξένες αγορές, ώστε οι αρχές να μπορούν να εκτιμούν εάν οι 
συγκεκριμένοι εμπορικοί εταίροι σέβονται η όχι την υποχρέωση αμοιβαιότητας.
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Τροπολογία 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο. Στις ανωτέρω υπηρεσίες 
θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
συγκαταλέγεται η ενημέρωση σχετικά με 
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τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
τα πρότυπα και τις ευκαιρίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της τελευταίας πρότασης της τροπολογίας 8 του σχεδίου έκθεσης: καθώς η Επιτροπή 
διενεργεί το εγχείρημα της καταγραφής όσον αφορά τις υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης σε 
τρίτες χώρες στο πλαίσιο του ΠΚΠ, δεν είναι αναγκαίο να τεθεί το θέμα στον παρόντα 
κανονισμό. Για να αποσαφηνιστεί ότι ο ζητούμενους κατάλογος των υπηρεσιών στήριξης είναι 
ενδεικτικού χαρακτήρα, η λέξη «πρέπει» αντικαθίσταται από τη λέξη «μπορεί».

Τροπολογία 120
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το 2012 
δείχνει επίσης και το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό ανάπτυξης των ΜΜΕ της ΕΕ 
στις πράσινες αγορές, εντός και εκτός 
Ευρώπης, από πλευράς διεθνοποίησης 
και πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις.
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
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Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.

περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Flash 342 του Ευρωβαρόμετρου «ΜΜΕ προς την αποτελεσματικότητα πόρων και τις 
πράσινες αγορές» που διενεργήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε 
τον Μαρτίου 2012.

Τροπολογία 121
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 



AM\905685EL.doc 39/139 PE491.338v01-00

EL

Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει 
να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά 
με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα πρότυπα και τους 
κανόνες δημοσίων προμηθειών και τις 
ευκαιρίες. Η αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ πρέπει 
να αξιολογείται με βάση καταγραφή των 
υφιστάμενων τοπικών, περιφερειακών, 
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
στήριξης πριν από την υιοθέτηση νέων 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 122
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο. Κατόπιν τούτου πρέπει σε 
πρώτη φάση να γίνει απογραφή όλων των 
ήδη υφιστάμενων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, πριν να δραστηριοποιηθεί 
περαιτέρω η Επιτροπή. Σε δεύτερη φάση 
πρέπει να γίνει διαβούλευση με τις 
ενώσεις ΜΜΕ.

Or. de
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Τροπολογία 123
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Σύμφωνα με τη Small Business Act, η 
οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 
ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 
στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρώπης επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με 
ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 
25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 
έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 
εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός 
της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 
2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 
Ωστόσο, το 90% της ανάπτυξης θα 
δημιουργηθεί στο μέλλον εκτός της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τη Small Business 
Act, η οποία ζήτησε από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν και να 
ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να επωφεληθούν 
από την ανάπτυξη των αγορών εκτός της 
Ένωσης, η ΕΕ στηρίζει ένα δίκτυο 
ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων 
σε περισσότερες από 20 αγορές στο 
εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας 
ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επισημανθεί η σημασία των αγορών τρίτων χωρών σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 124
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι δραστηριότητες σε αυτόν τον 
τομέα μπορούν να δημιουργήσουν 
ισότιμους 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 
διανοητικής ιδιοκτησίας και τα τεχνικά 
πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα τεχνικά πρότυπα συχνά αποτελούν εμπόδια για 
τη διεθνή προώθηση προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι σημαντικές αυτές πτυχές πρέπει να 
αναφέρονται ρητά.

Τροπολογία 125
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι δραστηριότητες σε αυτόν τον 
τομέα μπορούν να δημιουργήσουν ίσους 
όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ όταν 
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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

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα τεχνικά πρότυπα συχνά αποτελούν εμπόδια για 
τη διεθνή προώθηση προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι σημαντικές αυτές πτυχές πρέπει να 
αναφέρονται ρητά.

Τροπολογία 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 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. Είναι 
σημαντικό να αναπτυχθούν τεχνολογικές 
πλατφόρμες που θα δώσουν ηγεμονικό 
ρόλο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 
ευρύ φάσμα τομέων που έχουν οικονομικό 
αντίκτυπο.

Or. en
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Τροπολογία 127
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και 
οι τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής. Η Επιτροπή πρέπει 
να διασφαλίσει την κατάλληλη εμπλοκή 
οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ 
και άλλων φορέων όπως οι οργανισμοί 
τυποποίησης, οργανώσεις εργασίας και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
πρωτοβουλιών της Ένωσης. Χρειάζονται 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την 
ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις 
ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Or. en

Τροπολογία 128
Hermann Winkler

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 

(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, 
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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.

ιδίως η εξάλειψη των γραφειοκρατικών 
βαρών, και οι τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται 
φιλόδοξες πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
Ένωσης για την ανάπτυξη ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα.

Or. de

Τροπολογία 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη 
πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία 
μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης 
πολιτικής και οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ, για 
παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης 
συνεδριάσεων, εκθέσεων και βάσεων 
δεδομένων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες 
θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε προγράμματα και στη μείωση του 
διοικητικού τους φόρτου. Συγκεκριμένα, 
η Ένωση θα πρέπει να θέσει έναν νέο, 
φιλόδοξο στόχο για τη μείωση του 
καθαρού διοικητικού φόρτου στο σύνολο 
της συναφούς νομοθεσίας της Ένωσης 
κατά 25% έως το 2020. Ο ποσοτικός 
στόχος πρέπει να συμπληρωθεί με 
ποιοτικούς στόχους, που θα βασίζονται 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων και ιδίως 
των ΜΜΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πέρα από τον ποσοτικό στόχο της μείωσης των διοικητικών εμποδίων, ο εισηγητής θεωρεί 
χρήσιμο να τεθούν ποιοτικοί στόχοι υιοθετώντας μια προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω».

Τροπολογία 130
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) για να βελτιωθεί περαιτέρω η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, η ευρωπαϊκή αγορά 
δημοσίων συμβάσεων πρέπει να καταστεί 
εύκολα προσβάσιμη στις ΜΜΕ. Για να 
επιτευχθεί αφενός μείωση του κόστους 
και αφετέρου αυξημένη συμμετοχή των 
ΜΜΕ, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής 
«στρατηγική και τις ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες»1 και την οδηγία για τις 
δημόσιες συμβάσεις2.
_______________
1 COM(2012) 1/0179.
2 COM(2011) 2/0896.

Or. en

Τροπολογία 131
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτός της 
Ένωσης προϋποθέτει επίσης την 
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ικανότητά τους να χτίζουν στέρεες βάσεις 
στην Ευρώπη και να αγωνίζονται με 
ισοδύναμα όπλα με τους ανταγωνιστές 
τους στην παγκόσμια αγορά. Οι αρμόδιες 
εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ 
που παράγουν στην Ευρώπη, 
αναθέτοντας ένα 20% των δημόσιων 
συμβάσεων σε αυτές τις ΜΜΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι ανταγωνιστές της Ένωσης ευνοούν, κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, τις 
δικές τους επιχειρήσεις. Για να προστατευθούν οι θέσεις απασχόλησης και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεών μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κρατά ένα μέρος των δημόσιων 
συμβάσεών της για τις επιχειρήσεις που παράγουν στην Ευρώπη. Τούτο θα επιτρέψει στις ΜΜΕ 
να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν και, συνεπώς, στη συνέχεια θα αναπτύξει την ικανότητά 
τους να αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό.

Τροπολογία 132
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
στηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής για τις 
ΜΜΕ, επί παραδείγματι με 
χρηματοδότηση συνεδριάσεων, εκθέσεων 
και βάσεων δεδομένων. Οι ανωτέρω 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε προγράμματα 
και στη μείωση του διοικητικού τους 
φόρτου. Πρέπει να ενθαρρυνθεί μια 
φιλόδοξη προσέγγιση με επίκεντρο τις 
επιχειρήσεις προκειμένου να 
διασφαλισθεί η μείωση των κανονιστικών 
επιβαρύνσεων, όπου περιλαμβάνεται και 
το διοικητικό βάρος, και θα εστιάζει στις 
πρακτικές ανάγκες που εντοπίζουν οι 
επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να εφαρμόσει το SBA και συνεπώς πρέπει να συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής και της ΜΜΕ. Η μείωση του διοικητικού φόρτου αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο και η Επιτροπή πρέπει να ακούσει την άποψη των επιχειρήσεων σε σχέση 
με αυτό και να τους παράσχει τις καλύτερες δυνατές δυνατότητες για την ανάπτυξή τους τώρα.

Τροπολογία 133
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της 
Ένωσης θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω 
μέτρων για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών, καθώς και μέτρων για την 
ενθάρρυνση της συνεργασίας στη 
διαμόρφωση πολιτικής και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τα μέτρα
αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μελέτες, 
εκτιμήσεις αντικτύπου, αξιολογήσεις και 
συνέδρια, καθώς και τη δημιουργία 
συμβουλευτικών ομάδων σε επίπεδο ΕΕ, 
όπως η υψηλού επιπέδου ομάδα 
ανεξάρτητων φορέων για τις διοικητικές 
επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα
πρέπει να θέσει έναν νέο, φιλόδοξο στόχο 
για τη μείωση του καθαρού διοικητικού 
φόρτου στο σύνολο της συναφούς 
νομοθεσίας της Ένωσης κατά 25% έως 
το 2020.

Or. en

Τροπολογία 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη 
πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία 
μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης 
πολιτικής και οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ, για 
παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης 
συνεδριάσεων, εκθέσεων και βάσεων 
δεδομένων. Οι ανωτέρω δραστηριότητες 
θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε προγράμματα και στη μείωση του 
διοικητικού τους φόρτου. Πρέπει να 
ενθαρρυνθεί μια φιλόδοξη προσέγγιση με 
επίκεντρο τις επιχειρήσεις προκειμένου 
να διασφαλισθεί η μείωση των 
κανονιστικών επιβαρύνσεων, όπου 
περιλαμβάνεται και το διοικητικό βάρος, 
και θα εστιάζει στις πρακτικές ανάγκες 
που εντοπίζουν οι επιχειρήσεις, και ιδίως 
οι ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής, οργανώσεων εκπροσώπησης των 
ΜΜΕ, περιφερειακών αρχών και χρηματοδοτικών διαμεσολαβητών έχει κρίσιμη σημασία για 
τα χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 135
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Αναγνωρίζοντας ότι το κόστος 
συμμόρφωσης συχνά είναι υψηλότερο 
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στις μικρότερες επιχειρήσεις, η βελτίωση 
των όρων πλαισίου για τις ΜΜΕ και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να 
περιλάβει δραστηριότητες που θα 
αξιολογούν και θα αντιμετωπίζουν τη 
μείωση των δυσανάλογων διοικητικών 
εμποδίων για τις ΜΜΕ. Το θέμα θα τεθεί 
στο πλαίσιο διαδικασίας που 
περιλαμβάνει διαβούλευση ευρέος 
φάσματος φορέων και κατάλληλων 
ομάδων εμπειρογνωμόνων, ιδίως την 
υψηλού επιπέδου ομάδα ανεξάρτητων 
φορέων για τις διοικητικές επιβαρύνσεις, 
με σκοπό την προώθηση της 
απλούστευσης και της καλύτερης 
ρύθμισης, διασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλά επίπεδα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
προστασίας των καταναλωτών και 
ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 136
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Καθώς η ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
αποτελεί κομβικής σημασίας στοιχείο στο 
ευρωπαϊκό εμπόριο, πρέπει να προωθηθεί 
η αμοιβαία αναγνώριση και 
διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, της ηλεκτρονικής 
εξακρίβωσης ταυτότητας, της 
ηλεκτρονικής υπογραφής και της 
υποδομής ιδιωτικού κλειδιού (ΥΙΚ), 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων 
αυτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα προς όφελος των ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στους τομείς του διασυνοριακού εμπορίου.

Τροπολογία 137
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις των σχετικών φορέων, όπου 
περιλαμβάνονται και οργανώσεις 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ, όσον αφορά 
την ανάπτυξη πολιτικής για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέες 
δραστηριότητες. Προς τούτο, οι 
υφιστάμενες δομές όπως το εντεταλμένο 
δίκτυο ΜΜΕ, πρέπει να αξιοποιηθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου 
να αποφευχθεί η επικάλυψη και η 
δημιουργία επί πλέον στοιβάδων 
γραφειοκρατίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη και η εμπειρία των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής για τις ΜΜΕ. Ωστόσο αυτό πρέπει 
να γίνει με τρόπο που να μη δημιουργεί επιπλέον διοικητικές επιβαρύνσεις ή να επικαλύπτονται 
υφιστάμενες δομές.

Τροπολογία 138
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις των σχετικών φορέων, όπου 
περιλαμβάνονται και οργανώσεις 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ, όσον αφορά 
την ανάπτυξη πολιτικής για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέες 
δραστηριότητες. Προς τούτο, οι 
υφιστάμενες δομές όπως το εντεταλμένο 
δίκτυο ΜΜΕ, πρέπει να αξιοποιηθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου 
να αποφευχθεί η επικάλυψη και η 
δημιουργία επί πλέον στοιβάδων 
γραφειοκρατίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη και η εμπειρία των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής για τις ΜΜΕ. Ωστόσο αυτό πρέπει 
να γίνει με τρόπο που να μη δημιουργεί επιπλέον διοικητικές επιβαρύνσεις ή να επικαλύπτονται 
υφιστάμενες δομές.

Τροπολογία 139
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια 
ανάπτυξη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης»1 η ηλεκτρονική 
τιμολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
για τη μείωση του κόστους της 
τιμολόγησης και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς τους. Η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει και άλλα 
οφέλη όπως η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, η ταχύτερη χρόνοι 
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πληρωμής, η μείωση των σφαλμάτων, η 
καλύτερη είσπραξη ΦΠΑ, και το 
χαμηλότερο κόστος.
_______________
1 COM(2010) 1/0712.

Or. en

Τροπολογία 140
Amalia Sartori

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 στον 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 
ανάπτυξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στον σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 
τομέα της οικονομίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα πρέπει να 
στηρίξει τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, ο οποίος ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από υψηλό 
ποσοστό ΜΜΕ.

Τροπολογία 141
Josefa Andrés Barea

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 στον 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 ανάπτυξη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα πρέπει να 
στηρίξει τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, ο οποίος ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από υψηλό 
ποσοστό ΜΜΕ.

Τροπολογία 142
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις για την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας Small 
Business Act που αποσκοπεί στην αύξηση 
της συνειδητοποίησης των ΜΜΕ όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
θέματα και να τις βοηθήσει στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας, αξιολογώντας 
τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
επιδόσεις τους και αναβαθμίζοντας τις 
δεξιότητες και ικανότητές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρχή 9, όπως ορίζεται στο Small Business Act (SBA): να επιτραπεί στις ΜΜΕ να μετατρέψουν 
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες,

Τροπολογία 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση (18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στον σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 
τομέα της οικονομίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Η παροχή στοιχείων βοηθά στο να 
επισημανθεί η σημασία αυτή.

Τροπολογία 144
Marian-Jean Marinescu

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», 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. Ο εν λόγω 
τομέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, ο 
τομέας του τουρισμού πρέπει να 
περιλαμβάνεται τόσο στους γενικούς όσο 
και στους ειδικούς στόχους του 
προγράμματος. 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.

Or. en
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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. Ο εν λόγω 
τομέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, ο 
τομέας του τουρισμού πρέπει να 
περιλαμβάνεται τόσο στους γενικούς όσο 
και στους ειδικούς στόχους του 
προγράμματος. 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.

Or. en
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Τροπολογία 146
Gaston Franco

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 
προσφέρουν 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. Παρά την 
αναγνώριση αυτή, ο τομέας δεν 
επωφελείται κάποιου ειδικού 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και δεν θεωρείται προτεραιότητα σε άλλα 
προγράμματα, όπως αυτά που εμπίπτουν 
στην πολιτική της συνοχής. 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.
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Τροπολογία 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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 και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς αναφέροντας 
τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της 
Ένωσης στον τομέα αυτό, οι οποίες 
συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών 
μελών. Η κληρονομιά, μέσω του 
τουρισμού, συμβάλλει αποφασιστικά στην 
οικονομία. 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.

Or. en
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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», 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. 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 που να μπορούν να 
ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την 
ποιότητα των τουριστικών προορισμών 
και τον εντοπισμό των βέλτιστων 
πρακτικών από τις οποίες θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν συγκεκριμένοι τομείς, 
όπως οι λουτροπόλεις και ο 
παραθαλάσσιος τουρισμός. 
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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. 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 που δικαιολογεί περαιτέρω 
δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

Or. en
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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», 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. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει 
πρωτοβουλίες στον κλάδο του τουρισμού, 
στον οποίο μπορεί να επιδειχθεί σαφής 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης, 
ιδίως για την παροχή δεδομένων και 
ανάλυσης, την ανάπτυξη κοινών προτύπων 
ποιότητας και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών.
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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», 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

Αιτιολόγηση

Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στον σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 
τομέα της οικονομίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Η παροχή δεδομένων συμβάλλει στην 
επισήμανση της σημασίας αυτής.
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Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) 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. Ο εν λόγω 
τομέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Για τον 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

Αιτιολόγηση

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. Συνεπώς, το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία.

Τροπολογία 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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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αναφέροντας 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 τον 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

Αιτιολόγηση

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. Συνεπώς το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία.

Τροπολογία 154
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον 
πρώτο τουριστικό προορισμό 
παγκοσμίως από άποψη διεθνών αφίξεων 
και ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή 
η υπεροχή με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργούν, κατά 
πρώτο λόγο, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος 
ανταγωνισμός και η διαρκώς 
μεταβαλλόμενη ζήτηση της αγοράς και, 
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κατά δεύτερο λόγο, η ανάγκη 
εξασφάλισης μεγαλύτερης και 
μονιμότερης βιωσιμότητας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πρώτο 
τουριστικό προορισμό παγκοσμίως από 
άποψη διεθνών αφίξεων και ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή η υπεροχή με 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργούν, κατά πρώτο λόγο, ο 
μεγαλύτερος παγκόσμιος ανταγωνισμός 
και η διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση 
της αγοράς και, κατά δεύτερο λόγο, η 
ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης και 
μονιμότερης βιωσιμότητας,

Or. en

Αιτιολόγηση

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. Συνεπώς το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία.

Τροπολογία 156
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18γ) Ο τομέας του τουρισμού στην 
Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπος με 
πολυάριθμες προκλήσεις: την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, τον ανταγωνισμό από 
άλλους προορισμούς εκτός ΕΕ και την 
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. 
Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει 
ηγετική θέση στον τουριστικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18γ) Ο τομέας του τουρισμού στην 
Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπος με 
πολυάριθμες προκλήσεις: την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, τον ανταγωνισμό από 
άλλους προορισμούς εκτός ΕΕ και την 
ποικιλομορφία της τουριστικής 
προσφοράς, τις επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος και τις εποχικές 
διακυμάνσεις της τουριστικής 
δραστηριότητας, τις δημογραφικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη, τον αυξανόμενο 
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αντίκτυπο των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
καθώς και πολλά απρόβλεπτα γεγονότα 
που πλήττουν κατά καιρούς τον κλάδο. 
Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει 
ηγετική θέση στον τουριστικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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. Συνεπώς το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία .

Τροπολογία 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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 
ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση και για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
παρακολούθηση των χρηματοδοτικών 
μέσων. Μια νέα δέσμη δεικτών επίδοσης 
πρέπει να παρέχει δυνατότητα ευελιξίας 
όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευελιξία πρέπει να αποτελεί σοβαρή συνιστώσα για την εφαρμογή ενός καλού συστήματος 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμπληρώνει άλλα προγράμματα της 
Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 
κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα 
με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, 
τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να 
χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο 
την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και 
σημαντικού αντικτύπου της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης ιδίως του Ορίζων 2020 και των 
διαρθρωτικών ταμείων. Οι συνέργειες 
αυτές μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν 
την από κάτω προς τα πάνω εθνική και 
περιφερειακή εμπειρία από τα 
προγράμματα Eureka και Eurostars όσον 
αφορά την υποστήριξη της καινοτομίας 
στις ΜΜΕ και την ερευνητική 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 160
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμπληρώνει άλλα προγράμματα της 
Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 
κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα 
με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, 
τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να 

(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 
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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.

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, ιδιαίτερα το Ορίζων 2020, και 
των διαρθρωτικών ταμείων.

Or. de

Τροπολογία 161
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Οι αποφάσεις σχετικά με τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας σε 
ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνονται με διαφανή 
διαδικασία. Η χορήγηση τέτοιας 
στήριξης και η καταβολή της πρέπει να 
είναι διαφανείς, χωρίς γραφειοκρατία και 
σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 162
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Το πρόγραμμα πρέπει να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε 
να μπορεί να αναπροσαρμοστεί.

(25) Το πρόγραμμα πρέπει να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε 
να μπορεί να αναπροσαρμοστεί. Πρέπει να 
υποβάλλεται ετήσια έκθεση όσον αφορά 
την εφαρμογή του στην οποία θα 
αποτυπώνεται η πρόοδος που επετεύχθη 
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και οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες· 
πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 163
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
με ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό την εγκαθίδρυση 
οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας 
μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού 
μεγέθους, προωθώντας ειδικότερα τη
δημιουργία, τη στέρεη αύξηση και τη 
διαρκή ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις
πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου 
μεγέθους (ΠΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Or. pt

Τροπολογία 164
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στους
αυτοαπασχολούμενους, τις πολύ μικρές, 
τις μικρές, τις βιοτεχνικές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις 
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2020. επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 
και τα ελευθέρια επαγγέλματα (στο εξής 
«το πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να αφορά όλες τις ΜΜΕ και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που 
υπάρχουν όσον αφορά το μέγεθος και τις μορφές επιχειρήσεων.

Τροπολογία 165
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στους 
αυτοαπασχολούμενους, στις πολύ μικρές, 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
τα ελευθέρια επαγγέλματα (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να αφορά όλες τις ΜΜΕ και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που 
υπάρχουν όσον αφορά το μέγεθος και τις μορφές επιχειρήσεων.

Τροπολογία 166
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στις επιχειρήσεις 
πολύ μικρού μεγέθους και στις βιοτεχνίες
(στο εξής «το πρόγραμμα»), για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα COSME πρέπει να προβλέψει μέτρα που να αποσκοπούν ειδικά σε αυτόν τον 
τύπο επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 167
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στους 
αυτοαπασχολούμενους, στις πολύ μικρές,
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (στο εξής 
«το πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να αφορά όλες τις ΜΜΕ και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που 
υπάρχουν όσον αφορά το μέγεθος και τις μορφές επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 168
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικροεπιχειρήσεις και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο 
εξής «το πρόγραμμα»), για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. ro

Τροπολογία 169
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της 
Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων καθώς και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (στο 
εξής «το πρόγραμμα»), για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

Or. de

Τροπολογία 170
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο:

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω:

Or. de

Τροπολογία 171
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο:

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στην τροπολογία 19 (σχέδιο έκθεσης).

Τροπολογία 172
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ σε 

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ 
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ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο: στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα με 
το άρθρο 5.

Or. sl

Τροπολογία 173
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο:

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε 
τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο:

Or. ro

Τροπολογία 174
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο:

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 
κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ 
στην Ένωση:

Or. en

Τροπολογία 175
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) εγκαθίδρυση οικονομικής και 
κοινωνικής υπηρεσίας μεταξύ 
επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών·

Or. pt

Τροπολογία 176
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική 
συμβολή του κλάδου αυτού στο ΑΕγχΠ 
της Ένωσης και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης καθώς και το μεγάλο 
ποσοστό ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 177
Inês Cristina Zuber

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 

(α) Ενθάρρυνση της δημιουργίας ΠΜΜΕ 
και εξασφάλιση των προϋποθέσεων 
χρηματοδότησης, της αυτονομίας, της 
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επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
που είναι αναγκαίες για τη στέρεη αύξηση 
και τη σταθερή ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
στον κλάδο του τουρισμού·

Or. pt

Τροπολογία 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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·

Or. en

Τροπολογία 179
Silvia-Adriana Ţicău

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, ιδίως των μικροεπιχειρήσεων 
και των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχειρήσεων στον κλάδο του 
τουρισμού·

Or. ro

Τροπολογία 180
Hermann Winkler
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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 ΜΜΕ της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
στον κλάδο του τουρισμού·

Or. de

Τροπολογία 181
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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·

Or. en

Τροπολογία 182
Romana Jordan

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·

Or. sl



AM\905685EL.doc 81/139 PE491.338v01-00

EL

Τροπολογία 183
Krišjānis Kariņš

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·

Or. lv

Τροπολογία 184
Inês Cristina Zuber

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) εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης και 
χρηματοδότησης των ΠΜΜΕ για την 
εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό
τους.

Or. pt

Τροπολογία 185
Patrizia Toia

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 ήδη από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και προώθηση της ίδρυσης, 
εδραίωσης και ανάπτυξης ΜΜΕ.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος του προγράμματος πρέπει να είναι η στήριξη μιας επιχείρησης σε όλα τα στάδια της 
ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της εδραίωσης, υπό την έννοια της αναδιάρθρωσης ή της 
αναδιοργάνωσης με στόχο την ανταγωνιστικότητα. Η επιχειρηματική νοοτροπία μπορεί να 
καλλιεργείται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να παρέχεται η κατάλληλη κατάρτιση, 
ιδιαίτερα δε στα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 186
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 187
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η εφαρμογή των αρχών της SBA και 
η εφαρμογή των προτεραιοτήτων της 
στις πολιτικές και τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η SBA θεσπίζει 10 αρχές και περιγράφει δράσεις πολιτικής και νομοθετικές δράσεις για την 
προώθηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις 
απασχόλησης. Η εφαρμογή της SBA συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
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«Ευρώπη 2020», και το κείμενο της πρότασης δεν περιέχει περαιτέρω αναφορά στην SBA.

Τροπολογία 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Συμβολή στην εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
νομοθετικής πράξης για τις μικρές 
επιχειρήσεις (Small Business Act (SBA) 
στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 189
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) να δώσει ώθηση στη διαρκή 
ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό μεταξύ των γενικών στόχων του προγράμματος να γίνει ρητή αναφορά στη 
διαρκή ανάπτυξη

Τροπολογία 190
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) να εφαρμοστούν στις πολιτικές και τα 
προγράμματα της Ένωσης οι αρχές της 
Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις και 
η υλοποίηση των προτεραιοτήτων της·

Or. es

Τροπολογία 191
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
λαμβάνονται για τις ΜΜΕ και κατ’
εφαρμογήν του προγράμματος, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποδίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην ποικιλία των 
μορφών των επιχειρήσεων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 192
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο των μέτρων που 
λαμβάνονται για τις ΜΜΕ και κατ’
εφαρμογήν του προγράμματος, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποδίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην ποικιλία των 
μορφών των επιχειρήσεων αυτών.

Or. fr
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Τροπολογία 193
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της 
βιομηχανίας και του συνδεόμενου με τη 
βιομηχανία τριτογενούς τομέα της 
Ένωσης σε σχέση με την αύξηση του 
συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕγχΠ),

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Πρόγραμμα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στον βιομηχανικό τομέα αλλά και στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 194
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της 
βιομηχανίας εκάστου κράτους μέλους σε 
σχέση με την αύξηση του συνολικού 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕγχΠ),

Or. pt

Τροπολογία 195
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 196
Inês Cristina Zuber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aα) Μείωση του κόστους των 
συντελεστών παραγωγής, όπως η 
ενέργεια, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, 
μεταξύ άλλων·

Or. pt

Τροπολογία 197
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Αύξηση της παραγωγής του τομέα της 
μεταποίησης στις οικολογικές βιομηχανίες 
της Ένωσης,

(β) Αύξηση της εθνικής παραγωγής σε 
κάθε κράτος μέλος και του τομέα της 
μεταποίησης στις οικολογικές βιομηχανίες 
της Ένωσης·

Or. pt



AM\905685EL.doc 87/139 PE491.338v01-00

EL

Τροπολογία 198
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Αύξηση της παραγωγής του τομέα της 
μεταποίησης στις οικολογικές βιομηχανίες 
της Ένωσης,

(β) Αύξηση της παραγωγής του τομέα της 
μεταποίησης στις οικολογικές βιομηχανίες 
της Ένωσης και παροχή οικολογικά
βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών,

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι οικολογικές βιομηχανίες είναι οι τομείς στους οποίους η κύρια δραστηριότητα (core 
business) είναι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να μετρούν, προλαμβάνουν, 
περιορίζουν, ελαχιστοποιούν ή επανορθώνουν τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται 
στα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, όπως είναι τα προβλήματα σε σχέση με τα απόβλητα, τον 
θόρυβο και τα οικοσυστήματα. Περιλαμβάνουν τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που 
μειώνουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και περιορίζουν τη ρύπανση στο ελάχιστο.

Τροπολογία 199
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Αύξηση της παραγωγής του τομέα της 
μεταποίησης στις οικολογικές βιομηχανίες 
της Ένωσης,

(β) Αύξηση της παραγωγής του τομέα της 
μεταποίησης, ιδίως στις οικολογικές 
βιομηχανίες της Ένωσης, όχι όμως 
αποκλειστικά σε αυτές,

Or. ro

Τροπολογία 200
Bendt Bendtsen

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 του διοικητικού και 
κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ, 
καθώς και αλλαγές στον δείκτη έναρξης 
των ΜΜΕ, τον αριθμό των μεταφορών 
επιχειρήσεων καθώς και τις χρεωκοπίες 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μεταβολές στον διοικητικό φόρτο των 
ΜΜΕ,

(γ) μεταβολές στον διοικητικό φόρτο τόσο
των νέων όσο και των ήδη υφιστάμενων 
ΜΜΕ,

Or. en

Τροπολογία 203
Silvia-Adriana Ţicău
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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 φόρτου των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ,

Or. ro

Τροπολογία 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 205
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εφαρμογή των αρχών της SBA και 
εφαρμογή των προτεραιοτήτων της στις 
πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της SBA συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
και το κείμενο της πρότασης δεν περιέχει περαιτέρω αναφορά στην SBA.
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Τροπολογία 206
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) αύξηση των επενδύσεων στις 
καθαρές τεχνολογίες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Συνέπεια προς την Στρατηγική ΕΕ 2020.

Τροπολογία 207
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) απλοποίηση του νομοθετικού 
πλαισίου.

Or. it

Τροπολογία 208
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) ανάπτυξη των ΠΜΜΕ από άποψη 
προστιθέμενης αξίας, αριθμού υπαλλήλων 
και συμβάσεων μόνιμων θέσεων εργασίας

Or. pt
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Τροπολογία 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ,

Or. en

Τροπολογία 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) διαφορά μεταξύ του αριθμού των 
νεοσυστηνόμενων ΜΜΕ και των ήδη 
υφιστάμενων·

Or. en

Τροπολογία 211
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) στήριξη της συνένωσης και της 
αύξησης του μεγέθους των ΜΜΕ·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η συνένωση και η αύξηση του μεγέθους των ΜΜΕ πρέπει να ενθαρρύνονται, εάν μπορούν να 
προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) αύξηση του αριθμού των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ,

Or. ro

Τροπολογία 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) αυξημένη ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ της Ένωσης σε σύγκριση με την 
ανταγωνιστικότητα των βασικών 
ανταγωνιστών,

Or. en
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Τροπολογία 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) αύξηση του μεριδίου των ΜΜΕ που 
ασχολούνται με το εμπόριο πέραν των 
συνόρων εντός ή εκτός της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 216
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το πρόγραμμα στηρίζει την ισόρροπη 
ανάπτυξη των βιομηχανικών τομέων στα 
κράτη μέλη και συμβάλλει στην
οικονομική και κοινωνική ισορροπία 
μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών, 
ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ΠΜΜΕ 
και εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης, την αυτονομία, την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
που είναι αναγκαίες για τη στέρεη, έξυπνη
και διαρκή ανάπτυξη, διασφαλίζοντας 
την πλήρη πρόσβαση και τη 
χρηματοδότηση των ΠΜΜΕ για την 
εγκατάσταση και εκσυγχρονισμό τους, 
που θα συντελέσουν σημαντικά στην
απασχόληση·

Or. pt
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Τροπολογία 217
Marian-Jean Marinescu

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 της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων·

Or. en

Τροπολογία 218
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) Μείωση της παρατηρούμενης 
σήμερα οικονομικής ανισορροπίας 
μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικού 
μεγέθους·

Or. pt

Τροπολογία 219
Mario Pirillo

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·
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Or. it

Τροπολογία 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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,

Or. en

Τροπολογία 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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 πρόσβαση 
στην αγορά και τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
στον κλάδο του τουρισμού, τον κλάδο της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τον κλάδο των 
δημιουργικών βιομηχανιών και της 
βιοτεχνίας και χειροτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία 222
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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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, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική 
συμβολή του κλάδου αυτού στο ΑΕγχΠ 
της Ένωσης και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης καθώς και το μεγάλο 
ποσοστό ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 223
Krišjānis Kariņš

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 σε τομείς όπως, για παράδειγμα, 
ο τουρισμός, η μηχανική μηχανολογία, η 
επεξεργασία ξυλείας, η επεξεργασία 
τροφίμων, κ.λπ.·

Or. lv

Τροπολογία 224
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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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 μικροεπιχειρήσεων 
και των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχειρήσεων στον κλάδο του 
τουρισμού·

Or. ro

Τροπολογία 225
Hermann Winkler

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 ΜΜΕ της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
στον κλάδο του τουρισμού·

Or. de

Τροπολογία 226
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) προώθηση της καινοτομίας στις 
επιχειρήσεις για την προσαρμογή και τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, ευπροσάρμοστη στο 
περιβάλλον, και αποδοτική όσον αφορά 
την ενεργειακή κατανάλωση και την 
κατανάλωση πόρων.



PE491.338v01-00 98/139 AM\905685EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 227
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aα) αξιοποίηση του σημαντικού ρόλου 
των ΠΜΜΕ στην κοινωνική τους 
διάσταση, παρέχοντάς τους κίνητρο για 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με 
δικαιώματα·

Or. pt

Τροπολογία 228
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) να ευνοήσει την ελκυστικότητα και 
τη βιωσιμότητα των τουριστικών 
επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία 229
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 230
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) βελτίωση της πρόσβασης στην 
καθοδήγηση.

Or. de

Τροπολογία 231
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aβ) προώθηση της επιχειρηματικότητας 
και του επιχειρηματικού πνεύματος.

Or. en

Τροπολογία 232
Inês Cristina Zuber

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, μέσω του εντοπισμού των 
αναγκών για κάθε κράτος μέλος ·
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Or. pt

Τροπολογία 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, και συγκεκριμένα νέους 
ανθρώπους και γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 234
Bendt Bendtsen

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 
και του επιχειρηματικού πνεύματος·

Or. en

Τροπολογία 235
Marian-Jean Marinescu

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 
και του επιχειρηματικού πνεύματος·
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Or. en

Τροπολογία 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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·

Or. en

Τροπολογία 237
Hermann Winkler

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, μεταξύ άλλων με έμφαση στη 
διευκόλυνση της μεταβίβασης 
επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 238
Marian-Jean Marinescu

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 

(γ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές, 
κυρίως εντός της Ένωσης και 
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κεφαλαίου και δανείων· παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων·

Or. ro

Τροπολογία 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 και τα χρηματοδοτικά 
μέσα υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και 
δανείων·

Or. en

Τροπολογία 241
Marian-Jean Marinescu

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

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

(δ) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, σε όλους τους 
τομείς συμπεριλαμβανομένου του τομέα 
του τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 242
Ioan Enciu

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 και παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 243
Bendt Bendtsen

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 244
Silvia-Adriana Ţicău
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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 των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε 
αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως.

Or. ro

Τροπολογία 245
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) βελτίωση της πρόσβασης στις 
αγορές μέσω της προώθησης και 
προσαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων 
και κανονισμών στις ανάγκες των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 246
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) βελτίωση της πρόσβασης στις 
αγορές μέσω της προώθησης και 
προσαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων 
και κανονισμών στις ανάγκες των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθούν οι τρεις ειδικοί στόχοι που αναφέρονται στις τροπολογίες. Η πρόσβαση 
και η προσαρμογή στα πρότυπα και η μεταφορά επιχειρήσεων συγκαταλέγονται στις 10 αρχές 
της SBA.

Τροπολογία 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) στήριξη και παγίωση της ανάπτυξης 
μιας ποιοτικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος 
ως συμβόλου αριστείας.

Or. en

Τροπολογία 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ενίσχυση των δράσεων που 
αποσκοπούν να ενθαρρύνουν και να 
καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση των 
ΜΜΕ, ιδίως δε των μικρο-επιχειρήσεων, 
στις υπηρεσίες στήριξης.

Or. fr

Τροπολογία 249
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να ευνοήσει την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στην παροχή συμβουλών

Or. es

Τροπολογία 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) ενίσχυση της συμπερίληψης των 
δημιουργικών βιομηχανιών, του 
καινοτόμου σχεδιασμού, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, των παραδοσιακών και 
επιλέξιμων βιοτεχνικών και 
χειροτεχνικών επιχειρήσεων στην αγορά 
προκειμένου να αναγνωριστούν·

Or. en

Τροπολογία 251
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) βελτίωση της πρόσβασης στην 
παροχή συμβουλών και προώθηση της 
στήριξης για τις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 252
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) βελτίωση της πρόσβασης στην 
παροχή συμβουλών και προώθηση της 
στήριξης για τις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 253
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δγ) διευκόλυνση της μεταφοράς 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 254
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δγ) διευκόλυνση της μεταφοράς 
επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 255
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δδ) στήριξη του ρόλου και των 
δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητικών 
οργανώσεων ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 256
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δράσεις στο πλαίσιο των ειδικών 
στόχων συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
Small Business Act για:
a) τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
προώθηση της προσαρμογής των 
ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών 
στις ανάγκες και τις πραγματικότητες 
των πολύ μικρών και των μικρών 
επιχειρήσεων·
β) βελτίωση της πρόσβασης στην παροχή 
συμβουλών και προώθηση της στήριξης 
για τις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις·
γ) διευκόλυνση της μεταφοράς 
επιχειρήσεων·
δ) στήριξη του ρόλου και των 
δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητικών 
οργανώσεων ΜΜΕ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση και η προσαρμογή στα πρότυπα και η μεταφορά επιχειρήσεων συγκαταλέγονται 
στις 10 αρχές της SBA – η πρόσβαση στην παροχή συμβουλών μπορεί να αποτελέσει 
συμπληρωματική δράση ή στόχο.

Τροπολογία 257
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι δράσεις στο πλαίσιο των ειδικών 
στόχων συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις 
– μια Small Business Act για την 
Ευρώπη»1·
_______________
1 COM(2008)0394

Or. en

Τροπολογία 258
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη 
προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη 
χρήση της ενέργειας και των πόρων.

διαγράφεται

Or. en



PE491.338v01-00 110/139 AM\905685EL.doc

EL

Τροπολογία 259
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη 
προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη 
χρήση της ενέργειας και των πόρων.

2. Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
του προγράμματος θα δοθεί προώθηση 
στην ανάγκη προσαρμογής των 
επιχειρήσεων σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και 
αποδοτική όσον αφορά τη χρήση της 
ενέργειας και των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 260
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη 
προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη 
χρήση της ενέργειας και των πόρων..

2. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη 
προσαρμογής των επιχειρήσεων στην 
κοινωνία της πληροφορίας και σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική 
αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη 
χρήση της ενέργειας και των πόρων.

Or. ro

Τροπολογία 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ 
διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
στο 0,5% περίπου του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου και το 60% 
τουλάχιστον προορίζεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το τελικό ποσό θα διατεθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Για να είναι το πρόγραμμα αποτελεσματικό, εκτιμάται ότι ο 
προϋπολογισμός του πρέπει να ανέλθει στο 0,5% τουλάχιστον του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου και το 60% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του να διατεθεί όντως για την 
οικονομική στήριξη των ΜΜΕ. 

Τροπολογία 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ 
διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων πάνω από 1,4 δισεκατομμύριο 
ευρώ διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ 
διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε [2,522 δισεκατομμύρια ευρώ], εκ των 
οποίων τουλάχιστον [1,4 δισεκατομμύριο 
ευρώ /το 55,5%] διατίθεται σε 
χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 264
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ
διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε [2,522 δισεκατομμύρια ευρώ], εκ των 
οποίων περίπου 65% διατίθεται σε 
χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 265
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ 
διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των 
οποίων τουλάχιστον [ 1.4 δισεκατομμύρια 
ευρώ/55,5%] διατίθεται σε χρηματοδοτικά 
μέσα.

Or. sl



AM\905685EL.doc 113/139 PE491.338v01-00

EL

Τροπολογία 266
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που σχετίζονται με 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης εταιρικής 
επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους 
του παρόντος κανονισμού, δαπάνες που 
σχετίζονται με δίκτυα ΤΠ τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος.

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που σχετίζονται με 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης εταιρικής 
επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους 
του παρόντος κανονισμού, δαπάνες που 
σχετίζονται με δίκτυα ΤΠ τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος. Αυτές οι δαπάνες δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το 5% της αξίας 
του χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Or. ro

Τροπολογία 267
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή τρίτων χωρών Συμμετοχή υπερπόντιων χωρών και 
διαμερισμάτων και τρίτων χωρών

Or. fr

Τροπολογία 268
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Article 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
αναφέρονται στην απόφαση 
[2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2001 για τη σύνδεση των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2007/249/ΕΚ της 19ης Μαρτίου 2007]

Or. fr

Τροπολογία 269
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου 
προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, ιδίως των μικροεπιχειρήσεων 
και των ΜΜΕ

Or. ro
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Τροπολογία 270
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των 
ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η 
συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών που 
προωθούν την ανταγωνιστικότητα και την 
εδραίωση, τη βιωσιμότητα και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη,
λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέριμνα για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς 
καινοτομίας και με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης και μέσω της δημιουργίας 
ενός σήματος προέλευσης (made in).

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει μηχανισμούς στήριξης σε όλα τα στάδια ζωής μιας 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της εδραίωσης, υπό την έννοια της αναδιάρθρωσης ή της 
αναδιοργάνωσης με στόχο την ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 271
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των 
ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η 

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση των 
προϋποθέσεων χρηματοδότησης, της 
αυτονομίας, της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας που είναι αναγκαίες για 
τη στέρεη και διαρκή ανάπτυξη των 
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συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών που 
προωθούν την ανταγωνιστικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

ΠΜΜΕ της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η 
συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών για 
την προώθηση και την ανάπτυξη της 
οικονομικής ισορροπίας του 
επιχειρηματικού ιστού κάθε κράτους 
μέλους.

Or. pt

Τροπολογία 272
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των 

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

των ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η 
συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών που 
προωθούν την ανταγωνιστικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 274
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 275
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των 

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

μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η 
συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών που 
προωθούν την ανταγωνιστικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Or. ro

Τροπολογία 276
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας. Οι εν λόγω δράσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις με σκοπό 
την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων καθώς και 
δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή 
της «Small Business Act» για την 
Ευρώπη. Οι εν λόγω δράσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 277
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας. Οι εν λόγω δράσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας, ενταγμένες στην 
ενίσχυση των προϋποθέσεων 
χρηματοδότησης που είναι αναγκαία για 
τη στέρεα αύξηση και διαρκή ανάπτυξη 
των ΠΜΜΕ. Οι εν λόγω δράσεις μπορεί 
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να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Or. pt

Τροπολογία 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας. Οι εν λόγω δράσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις με σκοπό 
την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων καθώς και 
δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή
της «Small Business Act» για την 
Ευρώπη. Οι εν λόγω δράσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 279
Inês Cristina Zuber

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 την ανατροπή του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 
αξιολόγησης πολιτικών που επηρεάζουν 
την αύξηση και τη διαρκή ανάπτυξη των 
ΠΜΜΕ καθώς και τη δύσκολη πρόσβασή 
τους στις αγορές, την ανταγωνιστικότητα 
και τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι του 
βάρους των μεγάλων οικονομικών ομίλων 
στην αγορά, διακυβεύοντας τη 
βιωσιμότητα των ΠΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές, και για τη διασφάλιση 
της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών, 
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ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων 
παγκόσμιας κλάσης, πλαισίου 
προϋποθέσεων και ανάπτυξης βιώσιμων 
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. pt

Τροπολογία 280
Gaston Franco

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 ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, 
για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών 
πόλων ανταγωνιστικότητας και την 
ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους, για 
την εγκαθίδρυση πλαισίου προϋποθέσεων 
και ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών και για 
στήριξη στα διαβήματα κοινωνικής 
ευθύνης των επιχειρήσεων··

Or. fr

Τροπολογία 281
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, (α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
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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·

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 και 
αποτελεσματικής και αξιόπιστης 
διοικητικής μέριμνας, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, 
πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης 
βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβληθεί η στρατηγική πτυχή των δραστηριοτήτων διοικητικής μέριμνας, ως 
βασικού παράγοντα ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υποδομών. 

Τροπολογία 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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, με τον συμμερισμό των 
βέλτιστων πρακτικών για τις 
προϋποθέσεις πλαισίου και τη διαχείριση 
των ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων 
παγκόσμιας κλάσης, και με την 
ενθάρρυνση της διεθνικής συνεργασίας 
μεταξύ τομέων και την προώθηση και 
ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 283
Hermann Winkler

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 ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, 
πλαισίου προϋποθέσεων, ιδίως της 
εξάλειψης γραφειοκρατικών βαρών, και 
ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. de

Τροπολογία 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, 
πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης 
βιώσιμων προϊόντων, τεχνικών, υπηρεσιών 
και διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 285
Inês Cristina Zuber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aα) Μέτρα για την προστασία τομέων 
που πλήττονται από την κρίση ή που 
απειλούνται με διάλυση, μεταξύ των 
οποίων την πρώτη θέση έχουν οι ΠΜΜΕ, 
σε κάθε κράτος μέλος, με ειδικά 
προγράμματα και μέτρα παρέμβασης, 
ιδίως για το συνοικιακό εμπόριο, την 
οικοδομή, τον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας, της μεταλλουργίας, 
μεταξύ πολλών άλλων·

Or. pt

Τροπολογία 286
Ioan Enciu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) μέτρα για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των ενωσιακών ΜΜΕ στον 
τομέα του τουρισμού μέσω προώθησης 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως με την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 287
Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) δράσεις για τη στήριξη και βελτίωση 
του ρόλου των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ στη συνοδεία 
και παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 288
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέτρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας στη διαμόρφωση πολιτικής 
και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, άλλων χωρών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των 
βασικών ανταγωνιστών της Ένωσης, και 
για την αντιμετώπιση διεθνών πτυχών των 
πολιτικών ανταγωνιστικότητας·

(β) μέτρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας στη διαμόρφωση πολιτικής 
και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, άλλων χωρών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των 
βασικών ανταγωνιστών της Ένωσης, και 
για την αντιμετώπιση διεθνών πτυχών των 
πολιτικών ανταγωνιστικότητας, δίνοντας 
επίσης έμφαση σε μηχανισμούς 
προστασίας έναντι των εισαγωγών που 
συνιστούν ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο Μηχανισμός πρέπει να προβλέπει μηχανισμούς άμυνας και προστασίας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού εκ μέρους χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, πάντα σε 
πλαίσιο σεβασμού της νομοθεσίας σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις ελεύθερες συναλλαγές

Τροπολογία 289
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέτρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας στη διαμόρφωση πολιτικής 
και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, άλλων χωρών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των 
βασικών ανταγωνιστών της Ένωσης, και 
για την αντιμετώπιση διεθνών πτυχών 
των πολιτικών ανταγωνιστικότητας·

(β) μέτρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας στη διαμόρφωση πολιτικής 
και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, άλλων χωρών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των 
βασικών παγκόσμιων εμπορικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 290
Bendt Bendtsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) μέτρα για τη βελτίωση των 
προϋποθέσεων πλαισίου, ιδίως για τις 
ΜΜΕ, μέσω της μείωσης του διοικητικού 
φόρτου. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 
σε:
- καθιέρωση ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων καθαρής μείωσης που θα 
λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη 
νομοθεσία καθώς και τη νέα νομοθεσία 
που τίθεται σε ισχύ μετά τον καθορισμό 
του στόχου·
- δημιουργία ανεξάρτητων ομάδων 
εμπειρογνωμόνων που θα συμβουλεύουν 
την Επιτροπή σχετικά με τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης·
- ενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών που αφορούν τη μεταφορά της 
ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο 
όπου συμπεριλαμβάνεται και η 
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συστηματική εφαρμογή δοκιμής ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέτρα γα την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας για την ανταλλαγή 
ενδεδειγμένων πρακτικών μεταξύ των 
φορέων·

Or. en

Τροπολογία 292
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στήριξη της ανταλλαγής 
ενδεδειγμένων πρακτικών, συνεργασίας 
και ενημέρωσης μεταξύ των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 293
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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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 μικροεπιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και τη 
συνεργασία μεταξύ υπευθύνων 
διαμόρφωσης πολιτικής, ιδίως με σκοπό τη 
βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ στα 
προγράμματα και στα μέτρα.

Or. ro

Τροπολογία 294
Inês Cristina Zuber

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 ΠΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ 
υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής, 
προκειμένου τα κοινοτικά κονδύλια να 
μεταβιβάζονται αποδεδειγμένα και να 
διατίθενται στις ΠΜΜΕ, και ιδίως να 
διευκολύνουν την πρόσβασή τους στα 
προγράμματα και στα μέτρα.

Or. pt

Τροπολογία 295
Hermann Winkler

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 

(γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για 
τις ΜΜΕ σε στενή συνεργασία με τις 
ενώσεις ΜΜΕ ως εκπροσώπους τους και 
τη συνεργασία μεταξύ υπευθύνων 
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πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράμματα 
και στα μέτρα.

διαμόρφωσης πολιτικής, ιδίως με σκοπό τη 
βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των 
ΜΜΕ στα προγράμματα και στα μέτρα.

Or. de

Τροπολογία 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

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, και 
μεταξύ των υπευθύνων αυτών και των 
οργανώσεων ΜΜΕ, ιδίως με σκοπό τη 
βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των 
ΜΜΕ στα προγράμματα και στα μέτρα.

Or. fr

Τροπολογία 297
Kent Johansson

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, της 
κοινωνίας των πολιτών και του 
επιχειρηματικού κλάδου ιδίως με σκοπό 
τη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των 
ΜΜΕ στα προγράμματα και στα μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 298
Patrizia Toia

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 
και στα μέτρα, σύμφωνα με τις αρχές της 
Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις και 
με ιδιαίτερη μέριμνα για τον ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές 
αρχές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μικρές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές της Πράξης 
για τις Μικρές Επιχειρήσεις, ιδιαίτερα η «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»· οι τοπικές 
αρχές πρέπει επίσης να εμπλέκονται, δεδομένου ότι γνωρίζουν τις ΜΜΕ που είναι 
εγκατεστημένες στην περιοχή τους καθώς και τις απαιτήσεις τους. 

Τροπολογία 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 
και στα μέτρα σε ευρωπαϊκό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων και του 
προγράμματος Ορίζων 2020 και των 
διαρθρωτικών ταμείων.
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Or. en

Τροπολογία 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Αιτιολόγηση

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. Συνεπώς το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία .

Τροπολογία 301
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στήριξη των ΜΜΕ στην εφαρμογή 
της νομοθεσίας, την αξιολόγηση και τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών επιδόσεών τους, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων τους, την ανάπτυξη νέων 
βιώσιμων επιχειρηματικών προτύπων και 
αποδοτικών ενεργειακά αλυσίδων 
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προστιθέμενης αξίας.

Or. en

Τροπολογία 302
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στήριξη της συνένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
συστάδων επιχειρήσεων, διεθνικών 
δικτύων και της αύξησης του μεγέθους 
των ΜΜΕ.

Or. it

Τροπολογία 303
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μέτρα για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των ενωσιακών ΜΜΕ στον 
τομέα του τουρισμού μέσω προώθησης 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως με την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 304
Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στήριξη για τη δικτύωση/ανταλλαγή 
εμπειριών/βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ 
σχετικά με την εφαρμογή της SBA.

Or. en

Τροπολογία 305
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μέτρα που αποσκοπούν στην 
εφαρμογή των αρχών της Πράξης για τις 
Μικρές Επιχειρήσεις «προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις» και «άπαξ και 
μόνο».

Or. es

Τροπολογία 306
Edit Herczog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στήριξη για την ανάπτυξη 
συστημάτων που βοηθούν τους 
ευρωπαίους πολίτες να συστήνουν 
επιχειρήσεις και να έχουν πρόσβαση στις 
αγορές εκτός του δικού τους κράτους 
μέλους, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη 
αξιοποίηση του δυναμικού στην ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά·
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Or. hu

Τροπολογία 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 
στήριξη ιδιωτικών εταιρειών με έμφαση 
στις ΜΜΕ για εισαγωγή περιβαλλοντικά 
καινοτόμων ιδεών στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 308
Edit Herczog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) δημιουργία μιας βάσης γνώσεων και 
ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις 
γλώσσες και των 27 κρατών μελών, 
καθώς και ενός μητρώου συμβούλων και 
μιας διαδικτυακής συμβουλευτικής 
πλατφόρμας που θα επιτρέπει την ταχεία 
και ευχερή πρόσβαση σε πληροφορίες για 
κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Or. hu

Τροπολογία 309
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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

Αιτιολόγηση

Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στον σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 
τομέα της οικονομίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Τροπολογία 310
Inês Cristina Zuber

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
ΠΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ των κρατών μελών καθώς και της 
Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα 
τονώσουν την ανάπτυξη των εθνικών 
παραγωγών, θα αυξήσουν την 
παραγωγικότητα, την απόδοση των
πόρων, την βιωσιμότητα και την 
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, 
επιτρέποντας την οικονομική αύξηση που 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων που πηγάζουν από την 
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συστημική κρίση, ιδίως δε για τις χώρες 
με πιο εύθραυστη οικονομία.

Or. pt

Τροπολογία 311
Silvia-Adriana Ţicău

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 
μικροεπιχειρήσεων και ΜΜΕ και με 
υψηλή συνεισφορά στην αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης του εργατικού 
δυναμικού και του 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.

Or. ro

Τροπολογία 312
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει 3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει 
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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.

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 και την ανάδυση 
καινοτόμων βιομηχανιών, όπως οι 
δημιουργικές βιομηχανίες και οι σχετικές 
με τις καινοτομίες ΤΠΕ. 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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις 
καινοτόμες και δημιουργικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 313
Amalia Sartori

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 

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, 
διαφοροποιημένων οργανωτικών δομών ή 
τροποποιημένων αλυσίδων αξίας. Θα 
περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης 
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επιχειρηματικών μοντέλων ή 
τροποποιημένων αλυσίδων αξίας. Θα 
περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης 
της παραγωγικότητας, της απόδοσης των 
πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.

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 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες πρέπει να εστιάζουν σε διατομεακές πρωτοβουλίες που είναι προς όφελος 
του ευρύτερου δυνατού φάσματος ΜΜΕ. Πέρα από τα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά πρότυπα 
και τις τροποποιημένες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, η ανάδυση των ανταγωνιστικών 
βιομηχανιών μπορεί να επωφεληθεί από βελτιωμένα προϊόντα και διαδικασίες και αλλαγμένες 
οργανωτικές δομές.

Τροπολογία 314
Konrad Szymański

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 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος αυτό να περιοριστεί σε διασυνοριακές δραστηριότητες μόνο.

Τροπολογία 315
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. 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

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει δυνατότητα στήριξης τομεακά εξειδικευμένων πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει δυνατότητα στήριξης τομεακά εξειδικευμένων πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 317
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να 
αναπτύξει δείκτες σχετικούς με την 
επιχειρηματικότητα των ΜΜΕ και τη 
συλλογή σχετικών στοιχείων. Τα στοιχεία 
συλλέγονται σε τοπικό επίπεδο και 
συγκεντρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητά 
τους και να εντοπιστεί ποιες είναι οι 
καλές πρακτικές και ποιες δεν αποδίδουν. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να αναπτυχθούν καινοτόμοι στρατηγικές υπέρ των ΜΜΕ, είναι σκόπιμο να υπάρχουν 
έγκυροι δείκτες ώστε τα στοιχεία να μπορούν να συγκεντρώνονται και να συγκρίνονται για την 
αποφυγή δυσλειτουργιών. 


