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Τροπολογία 318
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 319
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 321
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση 
της επιχειρηματικότητας βελτιώνοντας το 
πλαίσιο των προϋποθέσεων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, εναρμονίζοντας την 
ισχύουσα νομοθεσία και μειώνοντας τον 
γραφειοκρατικό φόρτο τον οποίο 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στα διάφορα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή στηρίζει ένα 
επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την 
ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την εδραίωση 
των επιχειρήσεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η στήριξη προς τις επιχειρήσεις θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί ακόμη και κατά τις φάσεις του 
κύκλου ζωής τους που ακολουθούν το ξεκίνημα, με σκοπό την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο της 



AM\908222EL.doc 5/110 PE492.830v01-00

EL

αγοράς (εδραίωση) μέσω μιας ανταγωνιστικής αναδιοργάνωσης/ αναδιάρθρωσης που 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της οικονομίας, μεταξύ άλλων και με την 
εναρμόνιση της νομοθεσίας.

Τροπολογία 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση 
της επιχειρηματικότητας βελτιώνοντας το 
πλαίσιο των προϋποθέσεων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει 
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό 
για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των 
επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
στρατηγικές και τις ανάγκες των ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νέους, δυνητικούς, νεαρούς και στις 
γυναίκες επιχειρηματίες,.

Or. en

Τροπολογία 324
Gaston Franco
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 325
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως οι 
επιχειρηματίες ηλικίας μεταξύ 30 και 60 
ετών που έχουν πληγεί από την κρίση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά τους επιχειρηματίες ηλικίας άνω των 50, κρίνεται 
επομένως απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες στις οποίες πρέπει να αποδώσει η 
Επιτροπή ιδιαίτερη προσοχή.

Τροπολογία 326
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες, τους 
επιχειρηματίες στον τομέα της κοινωνίας 
των πολιτών και στις γυναίκες 
επιχειρηματίες, καθώς και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

Or. en

Τροπολογία 327
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως οι 
μετανάστες, οι κοινωνικά μειονεκτικές ή 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με 
αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 328
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις 

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

γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και σε 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπου 
περιλαμβάνονται και οι πιο ηλικιωμένοι 
επιχειρηματίες η εμπειρία και τα 
ανεπίσημα δίκτυα των οποίων μπορούν 
να αποδειχθούν ανεκτίμητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των πιο ηλικιωμένων πολιτών στην επιχειρηματικότητα δεν πρέπει να υποτιμάται. 
Λόγω της εμπειρίας και των επαφών τους οι ηλικιωμένοι πολίτες μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην εκκίνηση επιχειρήσεων και να καταστούν έτσι ενεργά μέλη μιας γηράσκουσας 
κοινωνίας.

Τροπολογία 329
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 330
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους 
νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες και στις 

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

γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και, κατά 
συνέπεια, σε συγκεκριμένα όργανα με 
εξειδικευμένη γνώση για τη στήριξή τους.

Or. hu

Τροπολογία 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία 
δικτύων υποδομών για την ανάκαμψη του 
κλάδου των έργων τέχνης και των 
χειροτεχνημάτων, των ικανοτήτων και 
των παραδοσιακών τεχνικών που 
συνδέονται με την πολιτιστική 
κληρονομιά και τη βιομηχανία των ειδών 
πολυτελείας.

Or. en

Τροπολογία 332
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών και περιφερειών για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και 
στάσεων, και σε τοπικό επίπεδο, ιδίως 
στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων μέσω 
διαφόρων μορφών coaching και 
mentoring προς επιχειρηματίες (πβ. 
παράγοντα «temporary management»).  
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Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να προστεθεί αναφορά σε πρωτοβουλίες που ήδη λειτουργούν επιτυχημένα σε 
περιφερειακό επίπεδο για την υποστήριξη της μεγέθυνσης επιχειρήσεων μέσω της 
καθοδηγήσεως (coaching, παροχή συμβουλών, κ.λπ.) εκ μέρους επαγγελματικών παραγόντων 
εκτός της ίδιας της επιχείρησης.

Τροπολογία 333
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, 
ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες, καθώς και προγράμματα 
που προωθούν την αυτοαπασχόληση και 
την είσοδο στην επιχειρηματικότητα 
μεταξύ των νέων δυνητικών 
επιχειρηματιών.

Or. hu

Τροπολογία 334
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα 
κρατών μελών για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, 
ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηματίες καθώς και την προώθηση 
πρωτοβουλιών που στηρίζουν την παροχή 
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δεύτερης ευκαιρίας σε πρώην 
χρεοκοπημένους επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 335
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή στηρίζει επιχειρηματικές 
δράσεις που ευνοούν τις ΜΜΕ του 
τουριστικού τομέα για την υποστήριξη 
ενός ποιοτικού και βιώσιμου τουρισμού, 
ιδίως με τον προσδιορισμό βελτιωμένων 
πρακτικών, οι οποίες θα μπορούν να 
κομίσουν οφέλη σε συγκεκριμένους τομείς 
όπως ο παραθεριστικός ή ο παράκτιος 
τουρισμός.

Or. it

Τροπολογία 336
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στην εξάλειψη της ανεργίας των νέων, 
δίνοντας κίνητρα σε νέους ανέργους να 
καταστούν αυτοαπασχολούμενοι και 
επιχειρηματίες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξειδικεύσεις της ομάδας-στόχου και 
κάνοντας χρήση των ειδικών για την 
ομάδα-στόχο γνώσεων των οργανώσεων 
επιχειρηματικής ανάπτυξης των νέων.

Or. hu
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Τροπολογία 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή ενισχύει την εκπαίδευση 
εν δυνάμει επιχειρηματιών με τα 
προγράμματα της δια βίου μάθησης ή το 
Erasmus για όλους, για τη βελτίωση της 
τεχνολογικής ικανότητας και της 
διοίκησης επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 338
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή θα στηρίξει την 
οικοδόμηση ικανοτήτων για τους 
διαμεσολαβητικές οργανώσεις των ΜΜΕ, 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και 
της δυνατότητας διάθεσης συμβουλών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 339
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν φορολογικές διευκολύνσεις 
για τις ΜΜΕ. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, σε αυτή την περίοδο κρίσης, να στηριχθούν όλες οι δράσεις, και σε εθνικό 
επίπεδο, οι οποίες θα ευνοήσουν τη μεγέθυνση και την εδραίωση των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 340
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η επιτροπή στηρίζει τη δημιουργία 
θυγατρικών πανεπιστημιακών 
επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, τη 
δημιουργία επιταχυντών και επωαστήρων 
επιχειρήσεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί ο ρόλος που μπορούν να έχουν τα 
πανεπιστήμια στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην εισαγωγή των νέων ιδεών που 
μπορούν να προσφέρουν.

Τροπολογία 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης ανάπτυξης και 
μεταφοράς τους, και οι οποίες είναι 
συμπληρωματικές προς τη χρήση από τα 
κράτη μέλη χρηματοδοτικών μέσων για τις 
ΜΜΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Για να εξασφαλίζεται η 
συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές 
αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις 
δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής, του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στόχος 
των εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν 
τη χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά 
κεφάλαια όσο και με δάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 41 (σχέδιο έκθεσης): τα χρηματοδοτικά μέτρα στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρέπει να συμπληρώνουν ήδη υπάρχοντα σχέδια σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Πέραν των εθνικών και περιφερειακών αρχών, πρέπει να συμμετάσχουν και οι 
τοπικές αρχές, καθ’ όσον οι πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.

Τροπολογία 342
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής
τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές 
προς τη χρήση από τα κράτη μέλη 

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

κράτη μέλη χρηματοδοτικών μέσων για τις 
ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Για να εξασφαλίζεται η 
συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές 
αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις 
δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό 
επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων 
είναι να τονώσουν τη χρηματοδότηση τόσο 
με μετοχικά κεφάλαια όσο και με δάνεια.

Or. it

Τροπολογία 343
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 345
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής 
τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές 
προς τη χρήση από τα κράτη μέλη 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να 
εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι 
δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό 

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

συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές 
αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις 
δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό 
επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων 
είναι να τονώσουν τη χρηματοδότηση τόσο 
με μετοχικά κεφάλαια όσο και με δάνεια.

Or. de

Τροπολογία 346
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής 
τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές 
προς τη χρήση από τα κράτη μέλη 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να 
εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι 
δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό 
συντονισμό με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, του προγράμματος «Ορίζων 
2020» και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των 
εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν τη 
χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά 
κεφάλαια όσο και με δάνεια.

Or. en

Τροπολογία 348
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής 
τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές 
προς τη χρήση από τα κράτη μέλη 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να 
εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι 
δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό 
συντονισμό με τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, του προγράμματος «Ορίζων 
2020» και σε εθνικό ή περιφερειακό
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χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά 
κεφάλαια όσο και με δάνεια.

επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων 
είναι να τονώσουν την παροχή και 
κάλυψη χρηματοδότησης με κεφάλαια 
έναρξης, κεφάλαια «επενδυτικών 
αγγέλων», μετοχικά κεφάλαια, οιονεί 
αυτοχρηματοδότηση και με δάνεια.

Or. en

Τροπολογία 349
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των δράσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή αναπτύσσει μέτρα, ανάλογα με 
τη ζήτηση της αγοράς, για τη βελτίωση της 
διασυνοριακής και της πολυεθνικής 
χρηματοδότησης, βοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις 
δραστηριότητές τους τηρώντας τις 
διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Στο πλαίσιο των δράσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή αναπτύσσει μέτρα, ανάλογα με 
τη ζήτηση της αγοράς, για τη βελτίωση της 
διασυνοριακής και της πολυεθνικής 
χρηματοδότησης, βοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις 
δραστηριότητές τους ή να δημιουργήσουν 
συμμαχίες και συγχωνεύσεις με άλλες 
ΜΜΕ, τηρώντας τις διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υποστηριχθεί η ενοποίηση και η αύξηση των διαστάσεων των ΜΜΕ όπου μπορεί να 
δοθεί προστιθέμενη αξία στην ανταγωνιστικότητα. 

Τροπολογία 350
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου να καλυφθούν τα 
χρηματοδοτικά κενά στον κύκλο ζωής 
των επιχειρήσεων, υπάρχει ανάγκη 
στήριξης της βοήθειας σε νεοσύστατες 
καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να 
εισέλθουν στη φάση της ανάπτυξης το 
ταχύτερο δυνατόν, και προώθησης της 
προόδου νεοσύστατων επιχειρήσεων προς 
ένα στάδιο κατά το οποίο θα μπορούν να 
προσελκύσουν κεφάλαιο. Σε αυτό θα 
συμβάλουν νέα σχέδια που είναι έτοιμα να 
δεχθούν κεφάλαιο εκκίνησης και 
επιχειρηματικό κεφάλαιο το συντομότερο 
δυνατόν, με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης της αγοράς επιχειρηματικού 
κεφαλαίου και, επομένως, των 
επιχειρήσεων (και της οικονομίας της 
ΕΕ).

Or. hu

Τροπολογία 351
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ως τμήμα των πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση, οι δραστηριότητες θα 
διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικό μέσο θα συνοδεύεται από 
την κατάλληλη υπόδειξη σχετικά με τις 
δυνατότητες καθοδήγησης, τα σχέδια 
πλαισίωσης και την παροχή 
επιχειρηματικών υπηρεσιών με βάση τη 
γνώση, που ενδέχεται να έχουν κομβική 
σημασία για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στα κονδύλια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να καταστούν διαθέσιμα τα χρηματοδοτικά μέσα στις ΜΜΕ χωρίς πρόσβαση στην 
κατάλληλη καθοδήγηση και παροχή συμβουλών. Οι ικανότητες στον τομέα των δεξιοτήτων και 
της διαχείρισης (επί παραδείγματι για την κατάρτιση καλού επιχειρηματικού σχεδίου) μπορεί να 
είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης. Η παροχή 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών μέσων, πρέπει να συνοδεύεται από 
δυνατότητες καθοδήγησης και πλαισίωσης ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 352
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο πλαίσιο των δράσεων της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή εξετάζει τη 
δυνατότητα στήριξης, ανάπτυξης ή 
πλαισίωσης καινοτόμου χρηματοδοτικού 
μέσου που μπορεί να λειτουργήσει προς 
όφελος των ΜΜΕ, όπως η συμμετοχική 
χρηματοδότηση, σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους φορείς, όπου 
περιλαμβάνονται και οργανώσεις 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

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.
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Τροπολογία 353
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Λεπτομέρειες για τις δράσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

3. Λεπτομέρειες για τις δράσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου παρατίθενται στο άρθρο 
14(1α).

Or. sl

Τροπολογία 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στις αγορές

Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στις αγορές και της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υποστήριξης

Or. fr

Τροπολογία 355
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ δράσεων που αφορούν την βελτίωση της πρόσβασης στις 
αγορές και δράσεων ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παρακολούθησης των επιχειρήσεων.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται η διαίρεση του άρθρου 9 σε δύο διαφορετικά άρθρα.

Τροπολογία 356
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network. Το ΕΕΝ δεν θα αντικαταστήσει 
ούτε θα επικαλύψει αλλά θα συμπληρώσει 
τη δραστηριότητα των υφιστάμενων 
ΜΜΕ και πολύ μικρών οργανώσεων και, 
κατά προτίμηση, θα βασιστεί σε 
οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ. 
Οι διαδικασίες εδαφικής εφαρμογής του 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ποικιλία 
των ΜΜΕ και πρέπει να επιφέρουν 
συνέργειες και να έχουν συνοχή με τον 
ρόλο που διαδραματίζουν ήδη οι 
οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το EEN υποτίθεται ότι είναι ένα επιχειρηματικό δίκτυο, αλλά σε πολλές περιοχές οι οργανώσεις 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ δεν εμπλέκονται σε αυτό και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να 
οικοδομηθεί δίκτυο μεταξύ επιχειρήσεων και οργανώσεων επιχειρήσεων.

Τροπολογία 357
Amalia Sartori
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης
στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network. Οι μελλοντικές ενέργειες του 
δικτύου πρέπει να συνεχίσουν τις 
τρέχουσες ενέργειες, να βασιστούν σε 
αυτές και να τις βελτιώσουν. Το δίκτυο 
θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων στις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ που επιζητούν να 
διερευνήσουν δυνατότητες στην ενιαία 
αγορά και σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρογνωμοσύνη και η εμπειρία του δικτύου πρέπει να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω 
ενίσχυση της στήριξης των ΜΜΕ στο μέλλον. Επιπλέον, χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει 
λεπτομερέστερη περιγραφή των μελλοντικών σχεδίων.

Τροπολογία 358
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network. Ωστόσο, αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση και 
τη γεωγραφική κατανομή του με σκοπό 
τη βελτίωση της αξιοποίησης από 



AM\908222EL.doc 25/110 PE492.830v01-00

EL

πλευράς ΜΜΕ των προτεινόμενων 
υπηρεσιών, βελτιώνοντας τη συμμετοχή 
των αντίστοιχων φορέων στη διαχείριση 
του δικτύου, διασφαλίζοντας παράλληλα 
πιο ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή.

Or. en

Τροπολογία 359
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης
καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με 
την Ένωση υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί 
τη στήριξή της στο δίκτυο Enterprise 
Europe Network.

Or. fr

Τροπολογία 360
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή αναπτύσσει 
περαιτέρω τη στήριξή της στο δίκτυο 
Enterprise Europe Network, χωρίς όμως 
να προκαλεί άσκοπες αλληλεπικαλύψεις.

Or. de
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Τροπολογία 361
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network, με βάση την εξακρίβωση της 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας 
των παραγόντων του δικτύου σε τοπικό 
επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 362
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου 
που μπορούν να περιλαμβάνονται, χωρίς 
να περιορίζονται, είναι οι εξής:
(a) υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχής 
συμβουλών για τις πρωτοβουλίες και τη 
νομοθεσία της ΕΕ·
(β) στήριξη της ενίσχυσης των 
ικανοτήτων διαχείρισης για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·
(γ) στήριξη για τη βελτίωση της 
οικονομικής γνώσης των ΜΜΕ·
(δ) μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ στην ενεργειακή απόδοση, την 
κλιματική και περιβαλλοντική 
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τεχνογνωσία·
(ε) προώθηση άλλων πηγών 
χρηματοδότησης της ΕΕ·
(στ) διευκόλυνση διασυνοριακών 
επιχειρηματικών, τεχνολογικών και 
καινοτόμων συμπράξεων και 
συμπράξεων Ε&Α·
(ζ) παροχή διαύλου επικοινωνίας μεταξύ 
των ΜΜΕ και της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει περιγραφή των ενδεχόμενων καθηκόντων του δικτύου, χωρίς 
όμως αυτή να είναι υπερβολικά κανονιστική και να αφήνει περιθώρια προσαρμογών για 
μελλοντικές εξελίξεις.

Τροπολογία 363
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
της παροχής υπηρεσιών και της 
ευαισθητοποίησης. Υποστηρίζει 
συγκεκριμένα την συνοδευτική δράση των 
ΜΜΕ που ασκείται από τις οργανώσεις 
εκπροσώπησής τους σε ευρωπαϊκό ή 
εθνικό επίπεδο και ειδικότερα για εκείνες 
από τις δράσεις τους που αποσκοπούν:

- στην εφαρμογή του προγράμματος,
- στην συμμόρφωση των ΜΜΕ προς την 
κοινοτική νομοθεσία,
- στην διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στα ευρωπαϊκά προγράμματα και 
τις χρηματοδοτήσεις,
- στον εντοπισμό των βέλτιστων 



PE492.830v01-00 28/110 AM\908222EL.doc

EL

πρακτικών και την συνεργασία μεταξύ 
των οργανώσεων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 364
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις 
για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
της παροχής υπηρεσιών και της 
ευαισθητοποίησης και μέτρα για την 
προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ 
και των μικροεπιχειρήσεων στην 
διαδικασία επεξεργασίας και 
προσαρμογής των ευρωπαϊκών 
απαιτήσεων και κανόνων καθώς και της 
ανταπόκρισης σε αυτούς από πλευράς 
των επιχειρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 365
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην 
ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων της 
παροχής υπηρεσιών και της 
ευαισθητοποίησης. Στηρίζει επίσης την 
ενισχυμένη συμμετοχή οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ στην ανάπτυξη 
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πολιτικών πρωτοβουλιών της ενιαίας 
αγοράς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι 
διαδικασίες τυποποίησης και τα 
καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 366
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 367
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 368
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 369
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
άρθρου αυτού, η Επιτροπή θα αποδώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στην 
συνοχή των πραγματοποιούμενων 
δράσεων με τα σημεία 1 και 2.

Or. fr

Τροπολογία 370
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 
της Ένωσης και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 
λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ μπορούν να 
υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος 

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 
της Ένωσης και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 
λόγω αγορές. Για να αποφευχθούν 
αλληλεπικαλύψεις η Ευρωπαϊκή 
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όσον αφορά τα πρότυπα και τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες 
προτεραιότητας.

Επιτροπή προβαίνει εν συνεχεία σε 
καταγραφή των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων παροχής καθοδήγησης σε 
αυτό τον τομέα, πριν να διατυπωθούν 
νέες προσφορές καθοδήγησης. Σε 
επόμενη φάση διεξάγεται διαβούλευση με 
οργανώσεις ΜΜΕ, για να γίνουν 
αντιληπτές οι ανάγκες των επιχειρήσεων. 
Οι ΜΜΕ μπορούν να υποστηρίζονται 
μέσω του προγράμματος όσον αφορά τα 
πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες 
προτεραιότητας.

Or. de

Τροπολογία 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ειδικά μέτρα μπορεί να στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
αγορές εκτός της Ένωσης, ιδίως με την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 
εμπόδια στην είσοδο στην αγορά και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών στήριξης όσον 
αφορά την ενημέρωση για τα πρότυπα, τις 
δημόσιες συμβάσεις και τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες 
προτεραιότητας. Τα μέτρα αυτά 
συμπληρώνουν αλλά δεν επικαλύπτουν τις 
κομβικής σημασίας δράσεις προώθησης 
του εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 372
Gaston Franco
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 
της Ένωσης και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 
λόγω αγορές όπως η διάθεση 
διαγνωστικών εργαλείων, η διάδοση των 
πληροφοριών και η υποστήριξη για την 
συνέχιση της διεθνούς δραστηριότητας 
των επιχειρήσεων αυτών. Οι ΜΜΕ 
μπορούν να υποστηρίζονται μέσω του 
προγράμματος όσον αφορά τα πρότυπα και 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
τρίτες χώρες προτεραιότητας. Αυτό αφορά 
το σύνολο των ΜΜΕ, είτε αυτές αρχίζουν 
την εξαγωγική τους δραστηριότητα, είτε 
εξάγουν περιστασιακώς, είτε έχουν 
σταθερή εξαγωγική δραστηριότητα.

Or. fr

Τροπολογία 373
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 
της Ένωσης και την ενίσχυση των 
υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 
λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ υποστηρίζονται 
μέσω του προγράμματος, ιδίως με την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 
εμπόδια της πρόσβασης στην αγορά και 
τις επιχειρηματικές δυνατότητες και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών στήριξης σε 
τομείς όπως τα πρότυπα και τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
τρίτες χώρες προτεραιότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χρήσιμο θα ήταν να περιληφθεί λεπτομερέστερη περιγραφή των πιθανών δράσεων για τη 
στήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο αυτή να είναι υπερβολικά κανονιστική και 
να αφήνει περιθώρια σε προσαρμογές σε μελλοντικές εξελίξεις.

Τροπολογία 374
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρεί σκόπιμο να στηρίζει τις επιχειρήσεις κατά τη φάση όπου εισέρχονται στην ενιαία αγορά 
και στις μη ευρωπαϊκές αγορές, μετριάζοντας τους κινδύνους στρέβλωσης της διακίνησης 
αγαθών και υπηρεσιών μέσω της ενημερώσεως περί των διαδικασιών εκτελωνισμού και της 
αναδιοργανώσεώς τους με βάση τις χρηστές πρακτικές.

Τροπολογία 375
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
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προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την 
ενθάρρυνση της διεθνούς βιομηχανικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
βιομηχανικού και κανονιστικού διαλόγου 
με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα μπορεί να 
στοχεύουν τη μείωση των διαφορών 
μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών 
όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για 
βιομηχανικά προϊόντα, τη βιομηχανική 
πολιτική και τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την 
ενθάρρυνση της διεθνούς βιομηχανικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας στο 
πλαίσιο του τομέα υπηρεσιών που αφορά 
τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου 
του βιομηχανικού και κανονιστικού 
διαλόγου με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα 
μπορεί να στοχεύουν τη μείωση των 
διαφορών μεταξύ της Ένωσης και άλλων 
χωρών όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια 
για βιομηχανικά προϊόντα και τις 
υπηρεσίες, τη βιομηχανική πολιτική και τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να σταθμιστεί εκ νέου, στο πλαίσιο των δράσεων και των σχετικών δεικτών, η 
εκτίμηση επιπτώσεων του προγράμματος COSME, το οποίο έχει αποστολή να στηρίζει τις 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τον τουρισμό και όχι μόνο τις βιομηχανικές.

Τροπολογία 376
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την 
ενθάρρυνση της διεθνούς βιομηχανικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
βιομηχανικού και κανονιστικού διαλόγου
με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα μπορεί να 
στοχεύουν τη μείωση των διαφορών 
μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών 
όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για 
βιομηχανικά προϊόντα, τη βιομηχανική 
πολιτική και τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την 
ενθάρρυνση της διεθνούς βιομηχανικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αμοιβαιότητας και του διαλόγου επί 
βιομηχανικών και κανονιστικών θεμάτων
με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα μπορεί να 
στοχεύουν τη μείωση των διαφορών 
μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών 
όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για 
βιομηχανικά προϊόντα, τη βιομηχανική 
πολιτική και τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι δράσεις της Ένωσης πρέπει να αποσκοπούν στην αυστηρή εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική ισότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή 
αγορά.

Τροπολογία 377
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την 
ενθάρρυνση της διεθνούς βιομηχανικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
βιομηχανικού και κανονιστικού διαλόγου 
με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα μπορεί να 
στοχεύουν τη μείωση των διαφορών 
μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών 
όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για 
βιομηχανικά προϊόντα, τη βιομηχανική 
πολιτική και τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την 
ενθάρρυνση της διεθνούς βιομηχανικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
βιομηχανικού και κανονιστικού διαλόγου 
με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα μπορεί να 
στοχεύουν τη μείωση των διαφορών 
μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών 
όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για 
προϊόντα, την επιχειρηματική πολιτική και 
τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί ο όρος «βιομηχανικά». Δεν υπάρχει λόγος οι δράσεις αυτές να 
περιοριστούν σε βιομηχανική συνεργασία, βιομηχανικά προϊόντα και βιομηχανική πολιτική.

Τροπολογία 378
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή θα στηρίξει μέτρα για να 
διασφαλίσει τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
στην ευρωπαϊκή και διεθνή διαδικασία 



PE492.830v01-00 36/110 AM\908222EL.doc

EL

τυποποίησης, την υιοθέτηση ευρωπαϊκών 
και διεθνών προτύπων και απαιτήσεων 
στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 
ΜΜΕ και να διευκολύνει την εφαρμογή 
των προτύπων αυτών στις ΜΜΕ·

Or. en

(Η τυποποίηση γενικώς αναγνωρίζεται ως σημαντικό εργαλείο για την πρόσβαση στις αγορές, 
καθιστώντας τα πρότυπα ευκολότερα διαθέσιμα και λιγότερα δαπανηρά.)

Τροπολογία 379
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ειδικά μέτρα αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση της δίκαιης ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων στις ΜΜΕ που 
παράγουν στην Ευρώπη. Ένα ποσοστό 
20% των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να 
προορίζεται για τις επιχειρήσεις αυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι ανταγωνιστές της Ένωσης ευνοούν τις δικές τους επιχειρήσεις κατά την ανάθεση των 
δημοσίων συμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προστασία των θέσεων απασχόλησης και 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, πρέπει να κρατά ένα τμήμα των δημοσίων 
συμβάσεών της για τις επιχειρήσεις που παράγουν στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτρέψει στις ΜΜΕ 
να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους να αντιμετωπίσουν 
τον διεθνή ανταγωνισμό.

Τροπολογία 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Δίκτυο Enterprise Europe Network

1. Η Επιτροπή διατηρεί τη στήριξή της 
στο δίκτυο Enterprise Europe Network 
(«το δίκτυο») προκειμένου να παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης 
των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για τις 
ΜΜΕ.
Λαμβανομένης υπόψη της 
αποδεδειγμένης πείρας και των 
ικανοτήτων των υφισταμένων 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να 
χορηγείται χρηματοοικονομική 
υποστήριξη σε εταίρους δικτύων για την 
παροχή, ιδίως:
(a) ενημέρωσης και συμβουλών, σχολίων 
και παρατηρήσεων, υπηρεσιών 
συνεργασίας και διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και σε 
τρίτες χώρες·
(β) υπηρεσιών καινοτομίας και 
μεταφοράς τόσο τεχνολογίας όσο και 
γνώσης·
(γ) υπηρεσιών για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» και 
των διαρθρωτικών ταμείων.
2. Λεπτομέρειες για τις ανωτέρω 
υπηρεσίες παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙΙα.
3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το 
δίκτυο για λογαριασμό άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης 
χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω 
προγράμματα.
4. Με την προοπτική της έγκρισης 
περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου, η Επιτροπή 
προβαίνει σε εκτίμηση των διαφόρων 
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δομών διακυβέρνησης και χρησιμοποιεί 
αντίστοιχα πρότυπα σε όλα τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με οργανώσεις ΜΜΕ 
και οργανισμούς καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 381
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Δράσεις σχετικές με την ενημέρωση, την 

παροχή συμβουλών και την 
παρακολούθηση των επιχειρήσεων

1. Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει στις 
οργανώσεις των ΜΜΕ πρόσβαση στα 
προγράμματα της Ένωσης και να 
προβλέψει μέτρα τεχνικής υποστήριξης 
με σκοπό την ενημέρωση και την παροχή 
συμβουλών στις ΜΜΕ.
2. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων της
Ένωσης στις αγορές, η Επιτροπή 
διατηρεί τη στήριξή της στο δίκτυο 
Enterprise Europe Network, η 
δραστηριότητα του οποίου πρέπει να 
ορισθεί σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές 
οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μία από τις προτεραιότητες πρέπει να είναι να εξασφαλισθεί η πρόσβαση όλων των ΜΜΕ στην 
ενημέρωση, την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση.
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Τροπολογία 382
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης 

στις αγορές και της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υποστήριξης

1. Για την συνέχιση της δράσης που 
σκοπό έχει την ενημέρωση και την 
παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ, η 
Επιτροπή διατηρεί την υποστήριξη που 
προσφέρει στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network (ΕΕΝ). Για την βελτίωση της 
αναγνωρισιμότητας από τις ΜΜΕ και 
την προώθηση μιας συνεπούς 
πλαισίωσης, το δίκτυο αυτό συνεργάζεται 
στενά με τα διάφορα υφιστάμενα δίκτυα 
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο.
2. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την 
δράση πλαισίωσης των ΜΜΕ από τις 
οργανώσεις εκπροσώπησής τους σε 
ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο και 
ειδικότερα για εκείνες από τις δράσεις 
τους που αποσκοπούν:
- στην εφαρμογή του προγράμματος,
- στην συμμόρφωση των ΜΜΕ προς την 
κοινοτική νομοθεσία,
- στην διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στα ευρωπαϊκά προγράμματα και 
τις χρηματοδοτήσεις,
- στον εντοπισμό των βέλτιστων 
πρακτικών και την συνεργασία μεταξύ 
των οργανώσεων αυτών.
3. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 
αυτού, η Επιτροπή θα αποδώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στην 
συνοχή των πραγματοποιούμενων 
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δράσεων με τα σημεία 1 και 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες και ο εξορθολογισμός των δράσεων για την πλαισίωση και 
την υποστήριξη των ΜΜΕ, ώστε να δρομολογηθεί εν καιρώ η δημιουργία ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης.

Τροπολογία 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει χωριστά 
ετήσια προγράμματα εργασίας για 
χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά 
μέσα, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 2. Στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας ορίζονται οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι, τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και 
το συνολικό ποσό τους. Τα προγράμματα 
περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των 
δράσεων που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν, αναφορά του ποσού 
που χορηγείται για κάθε δράση και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
προφίλ πληρωμής, σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, όπως το επίπεδο 
εγγύησης και η σχέση με το πρόγραμμα 
Ορίζων 2020, καθώς επίσης και τους 
ενδεδειγμένους δείκτες για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων 
και την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά 
τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις 
προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια 
αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό 
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συγχρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή των χρηματοδοτικών μέσων COSME και Ορίζων 
2020.

Τροπολογία 384
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή πρέπει να προωθεί τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων και φιλικών 
προς το χρήστη επιγραμμικών 
συστημάτων στα κράτη μέλη που θα 
υποστηρίζουν τη διάθεση όλων των 
πληροφοριών και των προγραμμάτων που 
αφορούν τις ΜΜΕ, όπως διαδικασίες 
εφαρμογής, χρονικές προθεσμίες, κανόνες 
και κανονισμοί, ανασκόπηση των 
ενεργών και ολοκληρωμένων σχεδίων και 
εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 385
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται 
σε συνεργασία με τους οργανισμούς των 
φορέων, όπου συμπεριλαμβάνεται και η 
αντιπροσωπευτική οργάνωση των ΜΜΕ 
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αλλά και άλλοι φορείς όπως οργανισμοί 
τυποποίησης, οργανισμός εργασίας και 
περιβαλλοντικοί οργανισμοί.

Or. en

Τροπολογία 386
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η επεξεργασία η εφαρμογή και η 
αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος 
αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με 
τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές 
οργανώσεις και τις ΜΜΕ.

Or. fr

Τροπολογία 387
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η επεξεργασία η εφαρμογή και η 
αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος 
αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με 
τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές 
οργανώσεις και τις ΜΜΕ.

Or. fr

Τροπολογία 388
Kent Johansson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εντοπισμός ορθών πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής, και περαιτέρω 
ανάπτυξή τους·

(β) εντοπισμός και διάδοση ορθών 
πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής, 
και περαιτέρω ανάπτυξή τους·

Or. en

Τροπολογία 389
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εντοπισμός ορθών πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής, και περαιτέρω 
ανάπτυξή τους·

(β) εντοπισμός ορθών πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής, και περαιτέρω 
ανάπτυξή τους και διάδοση·

Or. en

Τροπολογία 390
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) ελέγχους καταλληλότητας της 
υφιστάμενης νομοθεσίας και εκτίμηση 
επιπτώσεων των νέων μέτρων της Ένωσης 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
με σκοπό τον προσδιορισμό τομέων της 
ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να 
απλουστευθούν και προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της 
επιβάρυνσης των ΜΜΕ σε τομείς στους 
οποίους προτείνονται νέα νομοθετικά 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 392
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 393
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων της 
Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, με σκοπό 
τον προσδιορισμό τομέων της ισχύουσας 
νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να 
απλουστευτούν ή τομέων στους οποίους 
πρέπει να προταθούν νέα νομοθετικά 
μέτρα με τη διεξαγωγή ενός τεστ ΜΜΕ, 
το οποίο θα βασίζεται στην αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» και θα περιλαμβάνει 
λεπτομερή ανάλυση όλων των 
δυνατοτήτων διευκόλυνσης, ιδίως για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) ελέγχους καταλληλότητας της 
υφιστάμενης νομοθεσίας και εκτίμηση 
επιπτώσεων των νέων μέτρων της Ένωσης 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
με σκοπό τον προσδιορισμό τομέων της 
ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να 
απλουστευθούν ή όπου μπορούν να 
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εφαρμοστούν συγκεκριμένες εξαιρέσεις 
ΜΜΕ, και να διασφαλιστεί η 
ελαχιστοποίηση των εμποδίων για τις 
ΜΜΕ σε τομείς στους οποίους πρέπει να 
προταθούν νέα νομοθετικά μέτρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι καταλληλότητας είναι επίσης σημαντικοί για την αναθεώρηση του υφιστάμενου 
όγκου της νομοθεσίας της ΕΕ και για να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 395
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) αξιολόγηση της νομοθεσίας που 
επηρεάζει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ
με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ 
μικρές, της ειδικής βιομηχανικής πολιτικής 
και μέτρων σχετικών με την 
ανταγωνιστικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του εδαφίου (δ) για την αξιολόγηση της νομοθεσίας που επηρεάζει τις επιχειρήσεις 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα δύο αυτά μέτρα θα υλοποιηθούν με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ 
και ιδίως τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι επίσης και η πραγματική 
εφαρμογή της αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».

Τροπολογία 396
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 397
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 398
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 
της εφαρμογής της Small Business Act 
και της προσέγγισης «Προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις».

Or. fr

Τροπολογία 400
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα στήριξης τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10.

2. Τα μέτρα στήριξης τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα στήριξης τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10.

2. Τα μέτρα στήριξης τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 
και δεν κοστίζουν περισσότερο από 
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[2.5%] του συνολικού χρηματοδοτικού 
φακέλου του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 402
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των 
υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά τη 
δημοσιονομική εκτέλεση, τα 
αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον 
αντίκτυπο. Η έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 
συνδέονται με το κλίμα και για τον 
αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων 
που συνδέονται με την αλλαγή του 
κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η 
συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν 
επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική 
επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Η ετήσια 
έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 403
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 404
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αναπτύσσεται ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων ως βάση για την 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των 
στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι 
μετρήσεις πραγματοποιούνται σε σχέση 
με προκαθορισμένες τιμές αναφοράς, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 

διαγράφεται
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πριν από την υλοποίηση των δράσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον οι δείκτες θα καθοριστούν από τους συννομοθέτες στον παρόντα κανονισμό δεν 
υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες.

Τροπολογία 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αναπτύσσεται ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων ως βάση για την 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των 
στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι 
μετρήσεις πραγματοποιούνται σε σχέση με 
προκαθορισμένες τιμές αναφοράς, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
πριν από την υλοποίηση των δράσεων.

5. Αναπτύσσεται ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων σε συνεργασία με τους 
εμπειρογνώμονες και τους αντίστοιχους 
φορείς, όπου περιλαμβάνονται και 
οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ, 
περιφερειακές αρχές και οικονομικοί 
διαμεσολαβητές, ως βάση για την 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των 
στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι 
μετρήσεις πραγματοποιούνται σε σχέση με 
προκαθορισμένες τιμές αναφοράς, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
πριν από την υλοποίηση των δράσεων.

Or. en

Τροπολογία 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 

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

εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ 
προσανατολισμένων στην ανάπτυξη
εστιάζοντας επίσης στις φάσεις 
εκκίνησης και μεταβίβασης. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια 
διευκόλυνση εγγύησης δανείων. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια 
διευκόλυνση εγγύησης δανείων. Η 
χορήγηση πόρων σε διαφορετικές 
εγκαταστάσεις βασίζεται στη ζήτηση της 
αγοράς και λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις 
των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
των ΜΜΕ, περιφερειακών αρχών και 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 407
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ 
προσανατολισμένων στην ανάπτυξη. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια 
διευκόλυνση εγγύησης δανείων. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο του κύκλου ζωής μίας ΜΜΕ.

Or. de

Τροπολογία 408
Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης των ΜΜΕ 
προσανατολισμένων στην ανάπτυξη ή/και 
σε όλες τις φάσεις του κύκλου της ζωής 
τους. Τα χρηματοδοτικά μέσα 
περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου και μια διευκόλυνση εγγύησης 
δανείων.

Or. fr

Τροπολογία 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 411
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Συμφωνεί με τις τροποποιήσεις στο άρθρο 8.

Τροπολογία 412
Romana Jordan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου 
του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ 
(διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 
την ανάπτυξη - Εquity Facility for 
Growth – EFG), εφαρμόζεται με τη 
μορφή θυρίδας ενός ενιαίου 
χρηματοπιστωτικού εργαλείου της ΕΕ για 
τη χρηματοδότηση μετοχικών κεφαλαίων 
που υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων της ΕΕ και την ΕΑΚ από το 
πρώιμο στάδιο (συμπεριλαμβανομένης 
της εκκίνησης) έως το στάδιο ανάπτυξης 
και υποστηρίζεται με χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα Ορίζων 2020 και από 
το παρόν πρόγραμμα.
Η διευκόλυνση EFG χρησιμοποιεί τον 
ίδιο μηχανισμό με τη διευκόλυνση 
μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ που θα 
καθοριστεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζων 2020, σύμφωνα με 
τον τρόπο που προβλέπεται παρακάτω.
Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων (Loan 
Guarantee Facility - LGF) εφαρμόζεται 
ως τμήμα ενός ενιαίου 
χρηματοπιστωτικού εργαλείου της ΕΕ για 
τη δανειοδότηση της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων της Ένωσης και της ΕΑΚ, 
χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό με 
τη θυρίδα εγγύησης δανείων που 
λειτουργεί βάσει της ζήτησης των ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 
2020 (RSI II), σύμφωνα με τον τρόπο που 
προβλέπεται παρακάτω. 
Οι διευκολύνσεις μετοχικού κεφαλαίου 
και εγγύησης δανείων συμμορφώνονται 
προς τις διατάξεις που αφορούν τα 
χρηματοδοτικά μέσα οι οποίες 
περιέχονται στους δημοσιονομικούς 
κανονισμούς και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που αντικαθιστά 
τους κανόνες εφαρμογής με 



PE492.830v01-00 56/110 AM\908222EL.doc

EL

λεπτομερέστερες ειδικές λειτουργικές 
απαιτήσεις που πρέπει να καθοριστούν 
στις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής.
Οι διευκολύνσεις μετοχικού κεφαλαίου 
και εγγύησης δανείων είναι 
συμπληρωματικές με τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής. Οι διευκολύνσεις μετοχικού 
κεφαλαίου και εγγύησης δανείων 
μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
να καθιστούν δυνατή τη σώρευση 
χρηματοδοτικών πόρων με τα κράτη 
μέλη που επιθυμούν να συνεισφέρουν 
μέρος των ποσών που τους διατίθενται 
από τα διαρθρωτικά ταμεία σύμφωνα με 
το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του κανονισμού για τα διαρθρωτικά 
ταμεία]. Τα έσοδα και οι επιστροφές 
ποσών που συνδέονται με το GIF 2 
σύμφωνα με το πρόγραμμα-πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (απόφαση αριθ. 
1639/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) 
διατίθενται στο πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα και ΜΜΕ. 
Τα χρηματοδοτικά μέσα για τις 
προσανατολισμένες στην ανάπτυξη ΜΜΕ 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τους συναφείς 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Or. sl

Τροπολογία 413
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα 
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οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια 
και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως 
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και 
ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν 
διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει 
τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του 
Ορίζων 2020. Στην τελευταία περίπτωση, 
η επένδυση της EFG δεν υπερβαίνει το 
20% της συνολικής επένδυσης της ΕΕ, 
εκτός από περιπτώσεις κεφαλαίων που 
αφορούν πολλά στάδια, οπότε η 
χρηματοδότηση από την EFG και η 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την 
ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, με βάση 
την επενδυτική πολιτική των ταμείων. Η
EFG αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης που προορίζονται για τη 
διάλυση μιας εξαγορασθείσας 
επιχείρησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να τροποποιήσει το όριο του 
20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή των 
συνθηκών στην αγορά.
Η στήριξη παρέχεται υπό μορφή μιας από 
τις ακόλουθες επενδύσεις:
α) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία 
έχει ανατεθεί η εφαρμογή για λογαριασμό 
της Επιτροπής· ή
β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις 
οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για 
λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με 
ιδιωτικούς επενδυτές και/ή εθνικά 
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Or. sl
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Τροπολογία 414
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η LGF παρέχεται από το ΕΤΕ ή από 
άλλες οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί 
η εφαρμογή για λογαριασμό της 
Επιτροπής. Η διευκόλυνση παρέχει:
α) αντεγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για συστήματα 
εγγυήσεων·
β) άμεσες εγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για κάθε άλλον 
χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή που 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Η LGF αποτελείται από τις ακόλουθες 
δύο δράσεις:
η πρώτη δράση, χρηματοδότηση με 
δανειακά κεφάλαια, 
συμπεριλαμβανομένων δανείων 
μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικών δανείων, είτε με τη μορφή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποσκοπεί 
στη μείωση των ιδιαίτερων δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είτε 
λόγω του υψηλότερου κινδύνου που 
ενέχουν είτε λόγω της έλλειψης επαρκών 
εγγυήσεων· 
η δεύτερη δράση, η τιτλοποίηση των 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην 
κινητοποίηση πρόσθετων 
χρηματοδοτήσεων με δανειακά κεφάλαια 
για τις ΜΜΕ βάσει των συμφωνιών για 
τον επιμερισμό των κινδύνων με τα 
συγκεκριμένα ιδρύματα.
Προϋπόθεση για την υποστήριξη των 
συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της 
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υποχρέωσης από τα ιδρύματα να 
αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος της 
ρευστότητας που προκύπτει από την 
κινητοποίηση κεφαλαίων για τη 
χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Το ποσό 
της νέας χρηματοδότησης του χρέους 
υπολογίζεται σε σχέση με το ποσό του 
εγγυημένου κινδύνου χαρτοφυλακίου και 
συζητείται, όπως και η χρονική περίοδος, 
ατομικά με κάθε ενδιαφερόμενο.
Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια 
έως το ποσό των 150 000 ευρώ και με 
ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων 
μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι 
καινοτόμες ΜΜΕ.

Or. sl

Τροπολογία 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διαρθρωτικά ταμεία)], και με 
επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την 
Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι διευκολύνσεις μετοχικού 
κεφαλαίου και εγγύησης δανείων είναι 
συμπληρωματικές με τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι διευκολύνσεις μετοχικού 
κεφαλαίου και εγγύησης δανείων 
μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
να καθιστούν δυνατή τη σώρευση 
χρηματοδοτικών πόρων με τα κράτη 
μέλη που επιθυμούν να συνεισφέρουν 
μέρος των ποσών που τους διατίθενται 
από τα διαρθρωτικά ταμεία σύμφωνα με 
το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του κανονισμού για τα διαρθρωτικά 
ταμεία].
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Or. en

Τροπολογία 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα χρηματοδοτικά όργανα στο 
πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται 
με στενό συντονισμό με τις διευκολύνσεις 
χρέους και μετοχικών κεφαλαίων του 
προγράμματος Ορίζων 2020 με σκοπό τη 
δημιουργία ενιαίου μέσου για τους 
χρηματοπιστωτικoύς διαμεσολαβητές και 
για να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα να 
εντοπίζουν το πρόγραμμα που αντιστοιχεί 
καλύτερα στις ανάγκες τους μέσω κοινής 
πηγής πληροφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι ενώ δεν μπορεί να αναμένεται από τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να συμμετάσχουν σε χρηματοδοτικά μέσα τόσο στο 
πλαίσιο του COSME όσο και του Ορίζοντα 2020, αμφότερα τα προγράμματα πρέπει να 
συντονίζονται στενά προκειμένου να παρέχουν μέσο για τους διαμεσολαβητές και για να 
καθοδηγούν τις ΜΜΕ στο πρόγραμμα στήριξης που αντιστοιχεί καλύτερα στις ανάγκες τους με 
μια κοινή πηγή πληροφόρησης, δηλαδή μέσω αποκλειστικής ιστοσελίδας της ΕΕ.

Τροπολογία 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τη διάδοση 
των πληροφοριών σχετικά με τα 
διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 
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ΜΜΕ και τους διαμεσολαβητές.

Or. en

Τροπολογία 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τη συναφή 
νομοθεσία της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Οι όροι αποκλεισμού 
οιουδήποτε χρηματοδοτικού μέσου από 
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
αναφέρονται ρητώς στις κατευθυντήριες 
γραμμές και τα εγχειρίδια του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο COSME, οι όροι 
αποκλεισμού οιουδήποτε χρηματοδοτικού μέσου από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
(π.χ. τα κατώτατα όρια, ή οι συμβατικοί όροι) αναφέρονται ρητώς στις κατευθυντήριες γραμμές 
και τα εγχειρίδια του προγράμματος.

Τροπολογία 423
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες που αφορούν τη 
διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών 
μέσων φθάνουν τοπικά. Οι διαδικασίες 
για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 



PE492.830v01-00 64/110 AM\908222EL.doc

EL

πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη 
μέλη, πρέπει να απλοποιηθούν και να 
δημοσιοποιούνται.

Or. it

Τροπολογία 424
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει 
υποχρεωτικές συμβάσεις με τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, οι 
οποίες θα εγγυώνται την υποχρέωση να 
δημοσιοποιούνται τα χρηματοδοτικά 
μέσα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να δημοσιοποιείται και να καθίσταται επαρκώς γνωστή χρηματοδότηση που 
χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 425
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Προβλέπεται η δυνατότητα να 
συνδυάζονται τα εγγυημένα 
χρηματοδοτικά μέσα από την ΕΕ με τα 
εθνικά και περιφερειακά μέσα και να 
χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία 
ως χρηματοπιστωτική εγγύηση.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των ΜΜΕ για πρόσβαση στα δάνεια, κρίνουμε σκόπιμο να 
διασφαλίζεται ότι όλα τα χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούν να συνδυάζονται.

Τροπολογία 426
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με τα άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, 
ιδίως με τα διαρθρωτικά ταμεία.

Or. it

Τροπολογία 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 

την ανάπτυξη
1. Η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου 
του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ 
(διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 
την ανάπτυξη - Εquity Facility for 
Growth – EFG), εφαρμόζεται με τη 
μορφή θυρίδας ενός ενιαίου 
χρηματοπιστωτικού εργαλείου της ΕΕ για 
τη χρηματοδότηση μετοχικών κεφαλαίων 
που υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων της ΕΕ και την ΕΑΚ από το 
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πρώιμο στάδιο (συμπεριλαμβανομένης 
της εκκίνησης) έως το στάδιο ανάπτυξης 
και υποστηρίζεται με χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα Ορίζων 2020 και από 
το παρόν πρόγραμμα.
2. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα 
οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια 
και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως 
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και 
ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν 
διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει 
τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του 
Ορίζων 2020. Στην τελευταία περίπτωση, 
η επένδυση της EFG δεν υπερβαίνει το 
20% της συνολικής επένδυσης της ΕΕ, 
εκτός από περιπτώσεις κεφαλαίων που 
αφορούν πολλά στάδια, οπότε η 
χρηματοδότηση από την EFG και η 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την 
ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, με βάση 
την επενδυτική πολιτική των ταμείων. Η 
EFG αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης που προορίζονται για τη 
διάλυση μιας εξαγορασθείσας 
επιχείρησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να τροποποιήσει το όριο του 
20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή των 
συνθηκών στην αγορά.
3. Η στήριξη παρέχεται υπό μορφή μιας 
από τις ακόλουθες επενδύσεις:
(a) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία 
έχει ανατεθεί η εφαρμογή για λογαριασμό 
της Επιτροπής· ή
(β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις 
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οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για 
λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με 
ιδιωτικούς επενδυτές και/ή εθνικά 
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 428
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων

1. Η Διευκόλυνση εγγύησης δανείων 
(LGF) παρέχει:
(a) αντεγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για συστήματα 
εγγυήσεων·
(β) άμεσες εγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για κάθε άλλον 
χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή που 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
2. Η LGF λειτουργεί χρησιμοποιώντας 
τον ίδιο μηχανισμό όπως η θυρίδα βάσει 
της ζήτησης για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζων 2020. 
Περιλαμβάνει:
(a) χρηματοδότηση του χρέους με δάνεια, 
όπου περιλαμβάνονται τα δάνεια 
μειωμένης εξασφάλισης και τα 
συμμετοχικά δάνεια, ή χρονομίσθωση, 
που περιορίζουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση είτε λόγω 
του αντιληπτού υψηλού κινδύνου ή λόγω 
έλλειψης επαρκών διαθεσίμων 
εξασφαλίσεων·
(β) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε 
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ΜΜΕ, η οποία στοχεύει στην 
κινητοποίηση πρόσθετων 
χρηματοδοτήσεων με δανειακά κεφάλαια 
για τις ΜΜΕ βάσει των συμφωνιών για 
τον επιμερισμό των κινδύνων με τα 
συγκεκριμένα ιδρύματα. Προϋπόθεση για 
την υποστήριξη των συναλλαγών αυτών 
είναι η ανάληψη της υποχρέωσης από τα 
ιδρύματα να αφιερώσουν ένα σημαντικό 
μέρος της ρευστότητας που προκύπτει 
από την κινητοποίηση κεφαλαίων για τη 
χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Το ποσό 
της νέας χρηματοδότησης του χρέους 
υπολογίζεται σε σχέση με το ποσό του 
εγγυημένου κινδύνου χαρτοφυλακίου και 
συζητείται, όπως και η χρονική περίοδος, 
ατομικά με κάθε ενδιαφερόμενο.
(γ) Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια 
έως το ποσό των 1.000.000 ευρώ και με 
ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων 
μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι 
καινοτόμες ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 429
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 a
Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 

την ανάπτυξη (EFG)
1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα 
οποία παρέχουν: επιχειρηματικά 
κεφάλαια και ενδιάμεση χρηματοδότηση, 
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όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και 
ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν 
διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει 
τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 
επενδύσεις σε κεφάλαια που βρίσκονται 
σε πρώιμο στάδιο σε συνδυασμό με τη 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την 
ΕΑΚ στο πλαίσιο του Ορίζοντος 2020 και 
να παρέχει διευκολύνσεις κοινής 
επένδυσης σε επιχειρηματικούς αγγέλους. 
Στην περίπτωση της επένδυσης σε 
πρώιμο στάδιο, η επένδυση της EFG δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της Ένωσης, εκτός από 
περιπτώσεις κεφαλαίων που αφορούν 
πολλά στάδια και οργανισμών 
επενδύσεων σε μερίδια άλλων 
οργανισμών («funds-of-funds»), οπότε η 
χρηματοδότηση από την EFG και η 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την 
Ε&Κ παρέχονται κατ’ αναλογία, με βάση 
την επενδυτική πολιτική των ταμείων. Η 
Επιτροπή αποφεύγει τα κεφάλαια 
εξαγοράς ή αντικατάστασης που 
προορίζονται για τη διάλυση μιας 
εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το όριο του 20% εφόσον 
σημειωθεί αλλαγή των συνθηκών στην 
αγορά.
2. Η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου 
του προγράμματος, η EFG, εφαρμόζεται 
με τη μορφή θυρίδας ενός ενιαίου 
χρηματοπιστωτικού εργαλείου της 
Ένωσης για τη χρηματοδότηση 
μετοχικών κεφαλαίων που υποστηρίζει 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της 
Ένωσης και την Ε&Κ από το πρώιμο 
στάδιο (συμπεριλαμβανομένης της 
εκκίνησης) έως το στάδιο ανάπτυξης και 
υποστηρίζεται με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και από το 
παρόν πρόγραμμα.
Η διευκόλυνση EFG χρησιμοποιεί τον 
ίδιο μηχανισμό με τη διευκόλυνση 
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μετοχικού κεφαλαίου για την Ε&Κ που θα 
καθοριστεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
3. Η στήριξη από την EFG παρέχεται υπό 
μορφή μιας από τις ακόλουθες 
επενδύσεις:
a) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία 
έχει ανατεθεί η εφαρμογή για λογαριασμό 
της Επιτροπής· ή
β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις 
οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για 
λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με 
ιδιωτικούς επενδυτές και/ή εθνικά 
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
4. Η EFG επενδύει σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που 
επενδύουν σε ΜΜΕ, κατά κανόνα στις 
φάσεις επέκτασης και ανάπτυξής τους. Οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο της EFG θα είναι 
μακροπρόθεσμες, ήτοι κατά κανόνα με 
συμμετοχή 5 έως 15 ετών στα κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου. Εν πάση 
περιπτώσει, η διάρκεια των επενδύσεων 
στο πλαίσιο της EFG δεν θα υπερβαίνει 
τα 20 έτη από τον χρόνο υπογραφής της 
συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και 
του φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η 
εφαρμογή.

Or. fr

Τροπολογία 430
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14β
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου

Δεδομένης της κατάστασης εξαιρετικής 
δυσχέρειας στην οποία βρίσκεται η 
ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου και 
λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης, ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου πρόκειται να καταρτισθεί μέχρι 
την προσεχή δημοσιονομική περίοδο 
2014-2020 και να χρηματοδοτηθεί εν 
μέρει από μη δαπανηθέντα κοινοτικά 
κονδύλια και από άλλους επενδυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου αποτελεί πηγή χρηματοδότησης ζωτικής σημασίας για 
τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ταχέως αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές ΜΜΕ οι 
οποίες δεν έχουν ευχερή πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η δημιουργία ενός 
πιλοτικού προγράμματος κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, το οποίο θα καθιστούσε δυνατή 
την μεγιστοποίηση της λειτουργίας του κοινοτικού προϋπολογισμού ως μοχλού ανάπτυξης, θα 
συνέβαλε στην καταπολέμηση της κρίσης. Με τον τρόπο αυτό η ΕΕ θα μπορούσε να αποκτήσει 
ένα λειτουργικό χρηματοδοτικό όργανο με την έναρξη του προσεχούς δημοσιονομικού 
προγραμματισμού (2014-2020).

Τροπολογία 431
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή
η οποία διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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Or. fr

Τροπολογία 432
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στη 
σύνθεση της επιτροπής προωθείται η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η εν 
λόγω επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η 
Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία συνεπάγεται ότι ένα προτεινόμενο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας δεν 
μπορεί να εγκριθεί αν δημιουργηθεί κατάσταση «μη έκδοσης γνώμης», δηλαδή αν υπάρχει 
μειοψηφία αρνησικυρίας που αντιτίθεται στην απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
πρέπει είτε να τροποποιήσει την πρότασή της είτε να παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή 
προσφυγής.
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Τροπολογία 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 18, σχετικά με αλλαγές των 
επιμέρους στοιχείων των ειδικών 
δράσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, 
εάν το επιβάλλει η εξέλιξη της 
οικονομικής κατάστασης ή σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
από το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
το μηχανισμό διευκόλυνσης εγγύησης 
δανείων (LGF) και το μέσο επιμερισμού 
του κινδύνου (RSI) του 7ου 
προγράμματος-πλαισίου για το μηχανισμό 
χρηματοδότησης κατανομής των 
κινδύνων.

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, η
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 18, σχετικά με αλλαγές στο 
μερίδιο των επενδύσεων που προέρχονται 
από την EFG σε σχέση με τις συνολικές 
επενδύσεις της ΕΕ σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου για την αρχική 
φάση και τη σύνθεση των 
εξασφαλισμένων δανειακών 
χαρτοφυλακίων.

Or. en

Τροπολογία 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι 
επείγοντος όπως η ταχεία αλλαγή των 
οικονομικών συνθηκών, η διαδικασία του 
άρθρου 19 εφαρμόζεται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. en



PE492.830v01-00 74/110 AM\908222EL.doc

EL

Τροπολογία 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Διαδικασία επείγοντος
1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
τίθενται σε ισχύ αμέσως και 
εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση 
της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο εκθέτονται οι λόγοι για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας επείγοντος.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 5. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ανακαλεί την πράξη αμέσως, ύστερα από 
την κοινοποίηση της απόφασης 
αντίθεσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
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Διαδικασία επείγοντος
1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο
τίθενται σε ισχύ αμέσως και 
εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση 
της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο εκθέτονται οι λόγοι για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας επείγοντος.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 5. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ανακαλεί την πράξη αμέσως, ύστερα από 
την κοινοποίηση της απόφασης 
αντίθεσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 438
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Γενικός στόχος – σημείο 1 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Δείκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο 
(2020)

Αύξηση της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας.

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Ετήσια αύξηση 1% και αύξηση 5% το 2015.

2009: -3.1%
Μεταβολή του διοικητικού φόρτου για τις 
ΜΜΕ (αριθμός ημερών για την ίδρυση μιας 
νέας επιχείρησης).

Αριθμός ημερών για την έναρξη νέας ΜΜΕ: 7 
εργάσιμες ημέρες.

Μείωση του αριθμού των ημερών για την ίδρυση νέας 
ΜΜΕ: 3 εργάσιμες ημέρες το 2020. 

Αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής της ΕΕ 
στις οικολογικές βιομηχανίες (% μεταβολής 
από το προηγούμενο έτος).

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια. Ετήσια αύξηση 8% κατά μέσο όρο κατά την επόμενη 
δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται στόχος αύξησης της 
παραγωγής κατά 50%.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Γενικός στόχος: 1. Ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των 
ΜΜΕ 

Δείκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο (2020)
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ των βασικών 
ανταγωνιστών (αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 
της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές).

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Ετήσια αύξηση 1%.

Μεταβολή του διοικητικού και κανονιστικού
φόρτου για τις ΜΜΕ (αριθμός ημερών και 
κόστος για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, 
χρόνος που απαιτείται για την πλήρη 
αδειοδότηση και την έναρξη και άσκηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας μιας 
επιχείρησης)

Αριθμός ημερών για την έναρξη νέας ΜΜΕ το 2011: 6,5 
εργάσιμες ημέρες. 

Μείωση του αριθμού των ημερών για την ίδρυση νέας 
ΜΜΕ: 3 εργάσιμες ημέρες το 2020.

Κόστος της εναρκτήριας φάσης: € 379. Μείωση του κόστους της εναρκτήριας φάσης στα € 
100.1

Αριθμός των κρατών μελών που συμμορφώνονται 
στον στόχο της SBA για μείωση του χρόνου που 
απαιτείται για τη λήψη των οριστικών αδειών (όπου 
περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές άδειες) για 
την έναρξη και άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης στον ένα μήνα: 2

Αριθμός των κρατών μελών που συμμορφώνονται στον 
στόχο της SBA για μείωση του χρόνου που απαιτείται 
για τη λήψη των οριστικών αδειών (όπου 
περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές άδειες) για 
την έναρξη και άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης στον ένα μήνα: 242

Αριθμός των κρατών μελών με υπηρεσία μιας στάσης 
για την εκκίνηση επιχειρήσεων ούτως ώστε οι 
επιχειρηματίες να μπορούν να ολοκληρώνουν όλες τις 
απαιτούμενες διαδικασίες (π.χ. εγγραφή στα μητρώα, 
εφορία, ΦΠΑ και κοινωνική ασφάλιση) μέσω ενιαίου 
διοικητικού σημείου επαφής, είτε φυσικού (γραφείο) 
είτε εικονικού (διαδίκτυο), ή και τα δύο, το 2009: 18

Αύξηση του αριθμού των κρατών μελών με υπηρεσία 
μιας στάσης για την εκκίνηση επιχειρήσεων σε 283
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Ενεργειακή ένταση της βιομηχανίας της ΕΕ 
(τελική κατανάλωση ενέργειας/ΑΠΑ) (για την 
ΕΕ των 23) 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020: Στοιχεία προς συμπλήρωση

Παραγωγικότητα υλών (ΑΠΑ/τόνο άμεσης 
κατανάλωσης υλών) (για την ΕΕ των 27)

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 2007: 
0.30

2020: Στοιχεία προς συμπλήρωση

Αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ της Ένωσης 
που προσφέρουν φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα ή αντίστοιχες υπηρεσίες 

2011: 26% 2020: 38%

________________

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
«Ανταγωνιστικότητα», της 31ης Μαΐου 2011, 
περιλαμβάνεται έκκληση προς τα κράτη μέλη «για τη 
μείωση, έως το 2012, του χρόνου σύστασης νέων 
επιχειρήσεων σε 3 εργάσιμες ημέρες και του 
αντίστοιχου κόστους στο ποσό των 100 ευρώ».
2 Η ανασκόπηση SBA καλούσε τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν σε μείωση του χρόνου που απαιτείται 
για τη λήψη των οριστικών αδειών (όπου 
περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές άδειες) για 
την έναρξη και άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης στον ένα μήνα μέχρι 
τα τέλη του 2013». 24 κράτη μέλη έχουν ήδη μειώσει 
τον χρόνο αυτό στους 3 μήνες.
3 Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του εαρινού 
Συμβουλίου του 2006 «όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποκτήσουν υπηρεσία μιας στάσης ή ισοδύναμη 
διευκόλυνση ούτως ώστε όλες οι διατυπώσεις για την 
ίδρυση μιας επιχείρησης να μπορούν να 
ολοκληρώνονται σε ένα χώρο.»
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Or. en

Τροπολογία 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Γενικός στόχος – σημείο 1 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Δείκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο 
(2020)

Αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Ετήσια αύξηση 1% και αύξηση 5% το 2015.

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

Αριθμός ημερών για την έναρξη νέας ΜΜΕ: 7 
εργάσιμες ημέρες.

Μείωση του αριθμού των ημερών για την ίδρυση νέας 
ΜΜΕ: 3 εργάσιμες ημέρες το 2020. 

Αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής της ΕΕ 
στις οικολογικές βιομηχανίες (% μεταβολής από 
το προηγούμενο έτος).

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια. Ετήσια αύξηση 8% κατά μέσο όρο κατά την επόμενη 
δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται στόχος αύξησης της 
παραγωγής κατά 50%.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Γενικός στόχος: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο (2020)
Αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Ετήσια αύξηση 1% και αύξηση 5% το 2015.

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

Αριθμός ημερών για την έναρξη νέας ΜΜΕ: 7 
εργάσιμες ημέρες.

Μείωση του αριθμού των ημερών για την ίδρυση νέας 
ΜΜΕ: 3 εργάσιμες ημέρες το 2020. Δαπάνες: Κάτω 
από το υψηλό μέσο εισόδημα του ΟΟΣΑ.

Αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής της ΕΕ 
στις οικολογικές βιομηχανίες (% μεταβολής από 
το προηγούμενο έτος).

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια. Ετήσια αύξηση 8% κατά μέσο όρο κατά την επόμενη 
δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται στόχος αύξησης της 
παραγωγής κατά 50%.

Or. en

Τροπολογία 440
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Δραστηριότητες για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού
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Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Δραστηριότητες για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
Αριθμός μέτρων απλούστευσης που εγκρίθηκαν 
(σε τομείς αρμοδιότητας της ΓΔ ENTR). 

Το πρόγραμμα απλούστευσης της Επιτροπής 
επικαιροποιήθηκε το 2010 και βρίσκεται στον σωστό 
δρόμο για τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25 % το 
2012. Υλοποιήθηκαν 5 μέτρα απλούστευσης ετησίως 
έως το 2010.

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως.

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας σχετικά με την 
ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων.

Δρομολογήθηκαν τέσσερις έλεγχοι καταλληλότητας, οι 
οποίοι περιελάμβαναν ενδιαφερόμενα μέρη το 2010 για 
τις πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών, της απασχόλησης και της βιομηχανίας. Οι 
απαντήσεις περιελάμβαναν σχόλια για τη νομοθεσία και 
την προστιθέμενη αξία δραστηριοτήτων.

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

Βαθμός υιοθέτησης, από τις εταιρείες, 
ευρωπαϊκών προϊόντων και εργαλείων βιώσιμης 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΜΑS, 
eco-label και eco-design 

Περίπου 35 000 πιστοποιήσεις ISO 14001, 4 500 
καταχωρίσεις EMAS και 18 000 άδειες για το 
οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel)

Σημαντικός αριθμός εταιρειών παρακολουθούν τις 
επιδόσεις τους, εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και επιτυγχάνουν βελτίωση της 
παραγωγικότητας των πόρων και των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Σημαντικό μέρος της παραγωγής είναι 
προϊόντα που παράγονται με αποδοτική χρήση των 
πόρων και είναι φιλικά προς το περιβάλλον

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Δραστηριότητες για τη βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας 
Αριθμός μέτρων απλούστευσης που εγκρίθηκαν 
(σε τομείς αρμοδιότητας της ΓΔ ENTR). 

Το πρόγραμμα απλούστευσης της Επιτροπής 
επικαιροποιήθηκε το 2010 και βρίσκεται στον σωστό 
δρόμο για τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25 % το 
2012. Υλοποιήθηκαν 5 μέτρα απλούστευσης ετησίως 
έως το 2010.

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως.

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας σχετικά με την 
ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων.

Δρομολογήθηκαν τέσσερις έλεγχοι καταλληλότητας, οι 
οποίοι περιελάμβαναν ενδιαφερόμενα μέρη το 2010 για 
τις πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών, της απασχόλησης και της βιομηχανίας. Οι 
απαντήσεις περιελάμβαναν σχόλια για τη νομοθεσία και 
την προστιθέμενη αξία δραστηριοτήτων.

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

Βαθμός υιοθέτησης, από τις εταιρείες, 
ευρωπαϊκών προϊόντων και εργαλείων βιώσιμης 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΜΑS, 
eco-label και eco-design

Περίπου 35 000 πιστοποιήσεις ISO 14001, 4 500 
καταχωρίσεις EMAS και 18 000 άδειες για το 
οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel)

Σημαντικός αριθμός εταιρειών παρακολουθούν τις 
επιδόσεις τους, εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και τεχνολογιών της πληροφορίας και 
επιτυγχάνουν βελτίωση της παραγωγικότητας των 
πόρων και των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Σημαντικό 
μέρος της παραγωγής είναι προϊόντα που παράγονται με 
αποδοτική χρήση των πόρων και είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον

Επίπεδο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από 
επιχειρήσεις

Or. ro

Τροπολογία 441
Patrizia Toia
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ
Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 15 κράτη μέλη

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 21

Αυξημένη δημοσιότητα σε ολόκληρη την ΕΕ 
όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά 
Βραβεία με δημοσιεύσεις/αναφορές στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 60 το 2010

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 80

Μείωση του χρόνου έναρξης και της 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τις νέες 
επιχειρήσεις.

Μείωση του χρόνου έναρξης: 7 εργάσιμες ημέρες. Μείωση του χρόνου έναρξης: 5 εργάσιμες ημέρες.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ
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Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 15 κράτη μέλη

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 21

Αυξημένη δημοσιότητα σε ολόκληρη την ΕΕ 
όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά 
Βραβεία με δημοσιεύσεις/αναφορές στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 60 το 2010

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 80

Μείωση του χρόνου έναρξης και της 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τις νέες 
επιχειρήσεις.

Μείωση του χρόνου έναρξης: 7 εργάσιμες ημέρες. Μείωση του χρόνου έναρξης: 3 εργάσιμες ημέρες το 
2020.

Or. it

Τροπολογία 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
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Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ
Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 15 MS

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 21 MS

Αυξημένη δημοσιότητα σε ολόκληρη την ΕΕ όσον 
αφορά τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία με 
δημοσιεύσεις/αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 60 in 2010

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 80

Μείωση του χρόνου έναρξης και της 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τις νέες 
επιχειρήσεις.

Μείωση του χρόνου έναρξης: 7 εργάσιμες ημέρες. Μείωση του χρόνου έναρξης: 5 εργάσιμες ημέρες.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ
Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν 
τη δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 15 MS

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 23 MS

Αυξημένη δημοσιότητα σε ολόκληρη την ΕΕ 
όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά 
Βραβεία με δημοσιεύσεις/αναφορές στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 60 in 2010

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα 
ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 80

Μείωση του χρόνου έναρξης και της 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τις νέες 
επιχειρήσεις.

Μείωση του χρόνου έναρξης: 7 εργάσιμες ημέρες. Μείωση του χρόνου έναρξης: 4 εργάσιμες ημέρες.
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Or. en

Τροπολογία 443
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Τουρισμός

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Τουρισμός
Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης. Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε 

όλες τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): περίπου 
75 ετησίως (μέσος όρος για το 2011).

Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε 
όλες τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 
100 ετησίως.

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικές με τον 
τουρισμό.

Έως τώρα, καμία πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
δεν απευθυνόταν άμεσα σε ΜΜΕ.

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
απευθύνονται σε ΜΜΕ.

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το 
ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

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

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

Αριθμός προορισμών που υιοθετούν τα πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού που 

Συνολικός αριθμός βραβευθέντων Ευρωπαϊκών 
Προορισμών Αριστείας: 98 (κατά μέσο όρο 20 ετησίως 

200 τουλάχιστον προορισμοί υιοθετούν τα πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού των Ευρωπαϊκών 
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προωθούν οι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί 
Αριστείας.

– το 2007-10, το 2008-20, το 2009-22, το 2010-25, το 
2011-21).

Προορισμών Αριστείας (έως 30 ετησίως).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Τουρισμός

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Τουρισμός
Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης. Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 

τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): περίπου 75 
Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 
τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 100 
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ετησίως (μέσος όρος για το 2011). ετησίως. 

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικές με τον 
τουρισμό.

Έως τώρα, καμία πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν 
απευθυνόταν άμεσα σε ΜΜΕ.

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
απευθύνονται σε ΜΜΕ.

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το ευρωπαϊκό 
σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

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

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

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

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

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

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Τουρισμός και πολιτιστικά μνημεία
Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης. Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 

τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): περίπου 75 
ετησίως (μέσος όρος για το 2011).

Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 
τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 100 
ετησίως. 

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικές με τον 
τουρισμό όπου περιλαμβάνονται και έργα που 
αφορούν τη διατήρηση και ανοικοδόμηση και 
τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έως τώρα, καμία πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
δεν απευθυνόταν άμεσα σε ΜΜΕ.

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
απευθύνονται σε ΜΜΕ.

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το 
ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

Έως τώρα, καμία οντότητα δεν έχει υιοθετήσει το 
ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 445
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Τουρισμός

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Τουρισμός
Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης. Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 

τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): περίπου 75 
ετησίως (μέσος όρος για το 2011).

Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 
τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 100 
ετησίως. 
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Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικές με τον 
τουρισμό.

Έως τώρα, καμία πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν 
απευθυνόταν άμεσα σε ΜΜΕ.

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
απευθύνονται σε ΜΜΕ.

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το ευρωπαϊκό 
σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

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

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

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

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

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

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Τουρισμός
Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης. Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 

τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): περίπου 75 
ετησίως (μέσος όρος για το 2011).

Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες 
τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 100 
ετησίως. 

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικές με τον 
τουρισμό.

Έως τώρα, καμία πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν 
απευθυνόταν άμεσα σε ΜΜΕ.

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
απευθύνονται σε ΜΜΕ.

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το ευρωπαϊκό 
σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

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

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

Αριθμός προορισμών που υιοθετούν τα πρότυπα Συνολικός αριθμός βραβευθέντων Ευρωπαϊκών 200 τουλάχιστον προορισμοί υιοθετούν τα πρότυπα 
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βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού των 
Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας και από το 
δίκτυο των ευρωπαϊκών περιφερειών για έναν 
βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουρισμό.

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

βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού των Ευρωπαϊκών 
Προορισμών Αριστείας και από τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό 
τουρισμό (έως 30 ετησίως).

Αριθμός των προορισμών που έχουν δοκιμάσει την 
σκοπιμότητα των δεικτών του βιώσιμου τουρισμού: 29 
έως το 2011 και 12 έως το 2012.

Or. fr

Τροπολογία 446
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Προαγωγή της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων  (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ειδικός στόχος: Προαγωγή της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
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Δράσεις στήριξης της ελκυστικότητας 
των τουριστικών επιχειρήσεων
Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης. Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης 

(σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων): περίπου 75 ετησίως (μέσος όρος 
για το 2011).

Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες τις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 100 ετησίως. 

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικές με τον 
τουρισμό.

Έως τώρα, καμία πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων δεν απευθυνόταν άμεσα σε ΜΜΕ.

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων απευθύνονται 
σε ΜΜΕ.

Προαγωγή ενός βιώσιμου τουριστικού 
μοντέλου
Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το ευρωπαϊκό 
σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

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

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

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 447
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και 
δανείων

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις 
δανείων (πίστωσης) και αξία δανεισμού.

Τα προτεινόμενα μέσα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη 
και δεν είναι ίδια με τα τρέχοντα μέσα, επομένως τα 
δεδομένα που προέρχονται από τα τρέχοντα μέσα 
μπορεί να μην είναι συγκρίσιμα.

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις
δανείων (πίστωσης) (+/- 95 000) και αξία δανεισμού (+/-
10,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από
επιχειρηματικά κεφάλαια και αξία επενδύσεων
(εκ των οποίων διασυνοριακές συμφωνίες).

Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από
επιχειρηματικά κεφάλαια: (+/- 180) και αξία επενδύσεων 
(+/- 220 εκατομμύρια ευρώ).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ειδικός στόχος: βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· 
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)
Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν δάνεια 
(πίστωση) με εγγυήσεις μέσω προγράμματος και 
αξία δανεισμού.

Από 31ης Δεκεμβρίου 2011, κινητοποιήθηκαν 10,2 
δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφή δανεισμού προς 
171.000 ΜΜΕ (μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 
– SMEG).

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν δάνεια (πίστωση) 
με εγγυήσεις μέσω προγράμματος (+/- 145.000) και αξία 
δανεισμού (+/- 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ).
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Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επενδύσεις 
επιχειρηματικού κινδύνου από το πρόγραμμα και 
συνολικός όγκος επενδύσεων.

Από 31ης Δεκεμβρίου 2011, κινητοποιήθηκαν 1,9 
δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφή επιχειρηματικών 
κεφαλαίων προς 194 ΜΜΕ (μηχανισμός υψηλής 
ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ – GIF).

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχειρηματικά 
κεφάλαια του προγράμματος και συνολικός όγκος
επενδύσεων: (+/- 240) και αξία επενδύσεων (+/- € 2.0 
δισεκατομμύρια)

Or. en

Τροπολογία 448
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων –
Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και 
δανείων

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις 
δανείων (πίστωσης) και αξία δανεισμού.

Τα προτεινόμενα μέσα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη και 
δεν είναι ίδια με τα τρέχοντα μέσα, επομένως τα 
δεδομένα που προέρχονται από τα τρέχοντα μέσα μπορεί 
να μην είναι συγκρίσιμα.

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις 
δανείων (πίστωσης) (+/- 95 000) και αξία δανεισμού (+/-
10,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από 
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επιχειρηματικά κεφάλαια και αξία επενδύσεων 
(εκ των οποίων διασυνοριακές συμφωνίες).

επιχειρηματικά κεφάλαια: (+/- 180) και αξία επενδύσεων 
(+/- 220 εκατομμύρια ευρώ).

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και 
δανείων

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις 
δανείων (πίστωσης) και αξία δανεισμού.

Τα προτεινόμενα μέσα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη και 
δεν είναι ίδια με τα τρέχοντα μέσα, επομένως τα 
δεδομένα που προέρχονται από τα τρέχοντα μέσα μπορεί 
να μην είναι συγκρίσιμα.

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις 
δανείων (πίστωσης) (+/- 95 000) και αξία δανεισμού (+/-
10,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από 
επιχειρηματικά κεφάλαια και αξία επενδύσεων 
(εκ των οποίων διασυνοριακές συμφωνίες).

Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από 
επιχειρηματικά κεφάλαια: (+/- 180) και αξία επενδύσεων 
(+/- 220 εκατομμύρια ευρώ).

(νέο) Αριθμός των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στα κεφαλαιακά και δανειακά 
προγράμματα

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τουλάχιστον 20 
(ή και από τα 27) κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέρος 
στο πρόγραμμα.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 11 κράτη μέλη επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα εγγυήσεων του CIP-EIP, τα χρηματοδοτικά μέσα του 
προγράμματος COSME θα πρέπει να γίνουν προσβάσιμα, μέσω ειδικών διατάξεων, στα ιδρύματα των κρατών μελών που δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι 
στιγμής.
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Τροπολογία 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως – Δίκτυο Enterprise Europe 
Network

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Δίκτυο Enterprise Europe Network Δίκτυο Enterprise Europe Network Δίκτυο Enterprise Europe Network 
Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών 
σύμπραξης.

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 1.950 
(2010)

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 3.000 
ετησίως.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου 
και της νοοτροπίας της μάρκας (π.χ. αναγνώριση 
της μάρκας στον πληθυσμό των ΜΜΕ).

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου και της 
νοοτροπίας της μάρκας: δεν μετράται ακόμη.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου και της 
νοοτροπίας της μάρκας: 30% των ΜΜΕ.

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία 
συγκεκριμένης υπηρεσίας).

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία 
συγκεκριμένης υπηρεσίας): 78%

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία 
συγκεκριμένης υπηρεσίας): >80%

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες 
στήριξης.

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης: 
435.000 (2010)

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης 500 
000 ετησίως.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 45.000 
(2010)

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 60 000 
ετησίως.
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Δίκτυο Enterprise Europe Network Δίκτυο Enterprise Europe Network Δίκτυο Enterprise Europe Network 
Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών 
σύμπραξης.

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 1.950 
(2010)

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 3.000 
ετησίως.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου 
και της νοοτροπίας της μάρκας (π.χ. αναγνώριση 
της μάρκας στον πληθυσμό των ΜΜΕ).

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου και της 
νοοτροπίας της μάρκας: δεν μετράται ακόμη.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου και της 
νοοτροπίας της μάρκας: 30% των ΜΜΕ.

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία 
συγκεκριμένης υπηρεσίας).

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία 
συγκεκριμένης υπηρεσίας): 78%

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 
δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία 
συγκεκριμένης υπηρεσίας): ≥85%

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες 
στήριξης.

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης: 
435.000 (2010)

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης 500 
000 ετησίως.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 45.000 
(2010)

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 
διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 60 000 
ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως – Επιχειρηματική στήριξη των 
ΜΜΕ σε αγορές εκτός της ΕΕ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Επιχειρηματική στήριξη των ΜΜΕ σε 
αγορές εκτός της ΕΕ
Ποσοστό (%) ΜΜΕ που συμμετέχουν σε διεθνείς 
δραστηριότητες (εξαγωγές, εισαγωγές, ΑΞΕ και 
άλλες δραστηριότητες) εκτός της ΕΕ.

13 % (2009) 17 % (2017)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Επιχειρηματική στήριξη των ΜΜΕ σε 
αγορές εκτός της ΕΕ
Ποσοστό (%) ΜΜΕ που συμμετέχουν σε διεθνείς 
δραστηριότητες (εξαγωγές, εισαγωγές, ΑΞΕ και 
άλλες δραστηριότητες) εκτός της ΕΕ.

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Τροπολογία 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα
Λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από το δίκτυο Enterprise 
Europe Network που αναφέρεται στο 
άρθρο 9α

1. Ενημέρωση, σχόλια και παρατηρήσεις, 
υπηρεσίες συνεργασίας και 
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων στην 
ενιαία αγορά και σε τρίτες χώρες:
(a) διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη 
λειτουργία και τις δυνατότητες της 
εσωτερικής αγοράς προϊόντων και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του 
συναφούς δικαίου της Ένωσης, τα 
πρότυπα και τις δυνατότητες για 
δημόσιες συμβάσεις, την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και την αύξηση της 
βιωσιμότητας των ΜΜΕ·
(β) προορατική προώθηση των 
πρωτοβουλιών, των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της Ένωσης που αφορούν 
τις ΜΜΕ στις αντίστοιχες περιοχές και 
παροχή πληροφοριών στις ΜΜΕ σχετικά 
με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 
τέτοιου είδους προγράμματα,
(γ) λειτουργικά εργαλεία για τον 
υπολογισμό του αντικτύπου της 
υφιστάμενης νομοθεσίας στις ΜΜΕ·
(δ) συμβολή στη διεξαγωγή μελετών 
εκτίμησης επιπτώσεων από την 
Επιτροπή·
(ε) χρήση άλλων κατάλληλων μέσων για 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής της Ένωσης·
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(στ) παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ ώστε να 
αναπτύξουν διασυνοριακές 
δραστηριότητες και διεθνή δίκτυα·
(ζ) υποστήριξη προς τις ΜΜΕ για την 
εξεύρεση σχετικών εταίρων από τον 
ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα μέσω 
κατάλληλων εργαλείων.
2. Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς 
τόσο τεχνολογίας όσο και τεχνογνωσίας:
(a) διάδοση πληροφοριών και 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με πολιτικές, 
νομοθεσίες και υποστηρικτικά 
προγράμματα που συνδέονται με την 
καινοτομία·
(β) συμβολή στη διάδοση και την 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών·
(γ) παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
για τη μεταφορά τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας και για την οικοδόμηση 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
φορέων καινοτομίας·
(δ) τόνωση της ικανότητας των 
εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ, για 
καινοτομία·
(ε) διευκόλυνση της σύνδεσης με άλλες 
υπηρεσίες καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τη διανοητική 
ιδιοκτησία.
3. Υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020»:
(a) ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σχετικά 
με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,
(β) παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ, 
ώστε να εντοπισθούν οι ανάγκες τους σε 
σχέση με την ερευνητική και την 
τεχνολογική ανάπτυξη και να εξευρεθούν 
σχετικοί εταίροι,
(γ) παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ κατά 
την προετοιμασία και τον συντονισμό των 
προτάσεων έργων για συμμετοχή στο 
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πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 77 ( σχέδιο έκθεσης) στο σημείο 1 (β): «στις αντίστοιχες περιοχές».

Τροπολογία 452
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 453
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Παράρτημα διαγράφεται.

Or. sl

Τροπολογία 454
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα διαγράφεται
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Τροπολογία 455
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων (Loan 
Guarantee Facility - LGF) εφαρμόζεται ως 
τμήμα ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού 
εργαλείου της ΕΕ για τη δανειοδότηση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
και της ΕΑΚ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
μηχανισμό με τη θυρίδα εγγύησης δανείων 
που λειτουργεί βάσει της ζήτησης των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζων 2020 (RSI II), σύμφωνα με τον 
τρόπο που προβλέπεται παρακάτω.

3. Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων (Loan 
Guarantee Facility - LGF) εφαρμόζεται ως 
τμήμα ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού 
εργαλείου της ΕΕ για τη δανειοδότηση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
και της ΕΑΚ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
μηχανισμό με τη θυρίδα εγγύησης δανείων 
που λειτουργεί βάσει της ζήτησης των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζων 2020 (RSI II), σύμφωνα με τον 
τρόπο που προβλέπεται παρακάτω. Το 
εργαλείο αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις 
φάσεις της ζωής της επιχείρησης: την 
δημιουργία, την ανάπτυξη, την 
μεταβίβαση, χωρίς διακρίσεις βάσει της 
δραστηριότητας ή των διαστάσεων της 
αγοράς. Το εργαλείο αυτό θα εφαρμόζεται 
σε κάθε είδους επένδυση, 
περιλαμβανομένων των αΰλων.

Or. es

Τροπολογία 456
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 
την ανάπτυξη (EFG)

διαγράφεται

1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα 
οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια 
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και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως 
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και 
ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν 
διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει 
τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του 
Ορίζων 2020. Στην τελευταία περίπτωση, 
η επένδυση της EFG δεν υπερβαίνει το 
20% της συνολικής επένδυσης της ΕΕ, 
εκτός από περιπτώσεις κεφαλαίων που 
αφορούν πολλά στάδια, οπότε η 
χρηματοδότηση από την EFG και η 
διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την 
ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, με βάση 
την επενδυτική πολιτική των ταμείων. Η 
EFG αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης που προορίζονται για τη 
διάλυση μιας εξαγορασθείσας 
επιχείρησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να τροποποιήσει το όριο του 
20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή των 
συνθηκών στην αγορά.
2. Η στήριξη παρέχεται υπό μορφή μιας 
από τις ακόλουθες επενδύσεις:
(a) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία 
έχει ανατεθεί η εφαρμογή για λογαριασμό 
της Επιτροπής· or
(β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις 
οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για 
λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με 
ιδιωτικούς επενδυτές και/ή εθνικά 
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Or. en
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Τροπολογία 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα 
οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια 
και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως 
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και 
ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν 
διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο 
στάδιο σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση 
μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο 
πλαίσιο του Ορίζων 2020. Η EFG 
αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης που προορίζονται για τη 
διάλυση μιας εξαγορασθείσας επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο του 20% θα περιορίσει την ευελιξία και θα παρεμποδίσει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
των μετοχικών διευκολύνσεων των προγραμμάτων COSME και Ορίζων 2020 ως ενιαίου 
μέσου.
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Τροπολογία 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 2 – σημείο 2 (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις 
οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για 
λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με 
ιδιωτικούς επενδυτές και/ή εθνικά 
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες 
(συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
στελεχών του ιδιωτικού τομέα και των 
εθνικών φορέων) στις οποίες έχει ανατεθεί 
η εφαρμογή για λογαριασμό της 
Επιτροπής, μαζί με επενδυτές από τον 
ιδιωτικό τομέα ή/και δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να καθιστά σαφές ότι την εφαρμογή μπορούν να αναλάβουν οι 
διαχειριστές του ιδιωτικού τομέα και οι εθνικοί φορείς και ότι ο ρόλος δεν θα περιορίζεται στην 
παροχή συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 459
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 2 – σημείο 2 (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις 
οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για 
λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με 

(β) μέσω οργανισμών επενδύσεων σε 
μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-
funds) ή επενδυτικών οχημάτων που 
επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται 
από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις 
οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για 
λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με 
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ιδιωτικούς επενδυτές και/ή εθνικά δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ιδιωτικούς επενδυτές, εθνικά δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
παράγοντες επιχειρηματικού κεφαλαίου 
που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το μειωμένο μέγεθος των ΜΜΕ απαιτεί κατά τις αρχικές φάσεις την παρουσία επενδυτικών 
παραγόντων που εδρεύουν στην περιοχή, μεταξύ άλλων για να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος 
πτώχευσης της αγοράς λόγω ενδεχόμενης ασυμμετρίας στην πληροφόρηση.

Τροπολογία 460
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διευκόλυνση εγγύησης δανείων (LGF) διαγράφεται
1. Η LGF παρέχεται από το ΕΤΕ ή από 
άλλες οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί 
η εφαρμογή για λογαριασμό της 
Επιτροπής. Η διευκόλυνση παρέχει:
αντεγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για συστήματα 
εγγυήσεων·
άμεσες εγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις 
επιμερισμού του κινδύνου για κάθε άλλον 
χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή που 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
2. Η LGF αποτελείται από τις ακόλουθες 
δύο δράσεις:
η πρώτη δράση, χρηματοδότηση με 
δανειακά κεφάλαια, 
συμπεριλαμβανομένων δανείων 
μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικών δανείων, είτε με τη μορφή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποσκοπεί 
στη μείωση των ιδιαίτερων δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά 
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την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είτε 
λόγω του υψηλότερου κινδύνου που 
ενέχουν είτε λόγω της έλλειψης επαρκών 
εγγυήσεων·
η δεύτερη δράση, η τιτλοποίηση των 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην 
κινητοποίηση πρόσθετων 
χρηματοδοτήσεων με δανειακά κεφάλαια 
για τις ΜΜΕ βάσει των συμφωνιών για 
τον επιμερισμό των κινδύνων με τα 
συγκεκριμένα ιδρύματα. Προϋπόθεση για 
την υποστήριξη των συναλλαγών αυτών 
είναι η ανάληψη της υποχρέωσης από τα 
ιδρύματα να αφιερώσουν ένα σημαντικό 
μέρος της ρευστότητας που προκύπτει 
από την κινητοποίηση κεφαλαίων για τη 
χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Το ποσό 
της νέας χρηματοδότησης του χρέους 
υπολογίζεται σε σχέση με το ποσό του 
εγγυημένου κινδύνου χαρτοφυλακίου και 
συζητείται, όπως και η χρονική περίοδος, 
ατομικά με κάθε ενδιαφερόμενο.
3. Eκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια 
έως το ποσό των 150 000 ευρώ και με 
ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων 
μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι 
καινοτόμες ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 461
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 3 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 150 000 ευρώ και με 
ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων 
μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι 
καινοτόμες ΜΜΕ.

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια και 
με ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες.

Ένα ανώτατο ποσό του δανείου που είναι 
επιλέξιμο για LGF ενσωματώνεται σε 
κάθε σύμβαση υλοποίησης που 
συνάπτεται με έναν χρηματοπιστωτικό 
διαμεσολαβητή. Για το ούτως οριζόμενο 
ποσόν λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι που 
ετέθησαν, η τυπολογία των επιχειρήσεων 
και του είδους των δράσεων που αφορά η 
εν λόγω σύμβαση. Δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
Η LGF είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον 
ώστε να είναι δυνατή η υποβολή 
εκθέσεων αναλόγως των διαφόρων τύπων 
των επιχειρήσεων που έχουν εντοπισθεί 
στην σύσταση 2003/361/ΕΚ σχετικά με 
τον ορισμό των ΜΜΕ, τόσο ως προς τον 
αριθμό όσο και ως προς τα ποσά των 
δανείων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κατώφλιο των 150.000 ευρώ λειτουργεί εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Αποκλείει την 
υποστήριξη σε δράσεις που απολαύουν σήμερα της υποστήριξης των εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ. Αποστερεί τις επιχειρήσεις αυτές από κάθε άλλη χρηματοδότηση διότι οι ιδιαιτερότητές 
τους δεν τους επιτρέπουν να είναι επιλέξιμες από την EFG (διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου) 
ή από τα μέσα «Ορίζοντας 2020», δεδομένου ότι τα μέσα αυτά αφορούν στόχους και 
επιχειρήσεις άλλης κατηγορίας. Εξ άλλου, ούτε τα χρηματοδοτικά μέσα ΕΤΠΑ εξυπηρετούν τις 
επιχειρήσεις αυτές.
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Τροπολογία 462
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 150 000 ευρώ και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων 
μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι 
καινοτόμες ΜΜΕ.

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 150 000 ευρώ και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Η LGF καλύπτει 
επίσης τα δάνεια άνω των 150.000 ευρώ 
σε περιπτώσεις όπου οι ΜΜΕ οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο 
πλαίσιο του COSME, δεν πληρούν τα 
κριτήρια για να είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο της θυρίδας του Ορίζοντος 2020 
για τις ΜΜΕ στην δανειακή διευκόλυνση, 
και με ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών. 
Στους χρηματοπιστωτικούς 
διαμεσολαβητές εναπόκειται να 
αποδείξουν εάν οι ΜΜΕ είναι επιλέξιμες 
ή όχι στο πλαίσιο της θυρίδας του 
Ορίζοντος 2020 για τις ΜΜΕ στην 
δανειακή διευκόλυνση. Η Επιτροπή 
μπορεί να εκδίδει συστάσεις σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η LGF 
καλύπτει δάνεια πάνω από 150.000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 463
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 150 000 ευρώ και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 500.000 ευρώ και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
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σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω 
των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες 
ΜΜΕ.

σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω 
των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες 
ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Τροπολογία 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 150 000 ευρώ και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω 
των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες 
ΜΜΕ.

3. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως 
το ποσό των 1.000.000 ευρώ και με 
ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι 
σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω 
των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες 
ΜΜΕ.

Or. en


