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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες

(2012/2042(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ο οποίος 
εγκρίθηκε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Feira στις 19 και 20 Ιουνίου 
2000,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο 
«Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011) 0642),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Μικρή 
επιχείρηση, μεγάλος κόσμος— μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να 
εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης» (COM(2011) 0702),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο 
«Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ - Προσαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» (COM(2011) 0803), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο 
«Ανασκόπηση της «Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις» στην Ευρώπη» 
(COM(2011)0078),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η 
Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011 για τη 
θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020)2,

– έχοντας υπόψη την Έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2011 
(COM(2011)0642),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
                                               
1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36
2 COM(2011)0834
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σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά 
με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25% των ΜΜΕ της ΕΕ έχει διεθνή δραστηριότητα εντός της 
ενιαίας αγοράς, όμως μόνο το 13% έχει διεθνή δραστηριότητα εκτός της ΕΕ· εκτιμώντας 
ότι μόνο το 24% των πολύ μικρών επιχειρήσεων εξάγει αγαθά ή υπηρεσίες σε σύγκριση 
με το 38% των μικρών επιχειρήσεων και το 53% των μεσαίων επιχειρήσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ένα τρίτο του διοικητικού φόρτου που απορρέει από τη 
νομοθεσία της ΕΕ προέρχεται από την αναποτελεσματική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, 
γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως και 40 δισεκατομμύρια 
ευρώ εάν τα κράτη μέλη μετέφεραν αποτελεσματικότερα την κοινοτική νομοθεσία στο 
δίκαιό τους6·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ μεταξύ 2002 
και 2010 δημιουργήθηκε από ΜΜΕ, ιδίως από νέες επιχειρήσεις· εκτιμώντας ότι 32,5 
εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ είναι αυτοαπασχολούμενοι·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία 
και ότι ο κλάδος της μεταποίησης παράγει το 25% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό 
τομέα της ΕΕ και αντιπροσωπεύει το 80% των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α·

1. «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος»

1. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς των ΜΜΕ, όπως είναι οι 
περιορισμένοι οικονομικοί, ανθρώπινοι και οργανωτικοί πόροι· χαιρετίζει το γεγονός ότι 
η Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει και να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα των 
ΜΜΕ στις αγορές του εξωτερικού, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

                                               
3 P7_TA(2011)0057
4 P7_TA(2011)0093
5 P7_TA(2011)0235
6 «Η Ευρώπη μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της» - Έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη 
μέλη ώστε να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ με τον λιγότερο επαχθή τρόπο· από την Ομάδα Υψηλού 
Επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για το διοικητικό φόρτο, 15 Νοεμβρίου 2011.
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2. τονίζει την εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία ΜΜΕ και ότι πρέπει να γίνει η κατάλληλη 
διάκριση μεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων και αναγκών των επιχειρήσεων·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

3. προτρέπει την Επιτροπή να δρομολογήσει την πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη που 
προβλέπεται στην ανακοίνωση πριν από το τέλος του 2012· πιστεύει ότι η πύλη θα πρέπει 
να είναι εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη και δεν θα πρέπει να 
επικαλύπτει υφιστάμενες πύλες·

4. είναι πεπεισμένο ότι το Δίκτυο της Ευρώπης των Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) συνιστά 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη στήριξη των ΜΜΕ στην πρόσβαση σε αγορές εντός και 
εκτός της ΕΕ· συμφωνεί, ωστόσο, ότι απαιτείται νέο μοντέλο διακυβέρνησης για το ΔΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία συνεργειών με υφιστάμενες δομές υπό την αιγίδα εθνικών 
οργανισμών ή οργανώσεων των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα για εξατομικευμένη στήριξη·

5. είναι πεπεισμένο ότι το ΔΕΕ θα καταστεί ο πρώτος φορέας επιλογής για τις ΜΜΕ στην 
ΕΕ μόνο εάν ενισχυθεί η λειτουργία και η διακυβέρνηση των συστατικών οργανισμών 
του και ενημερωθούν οι πολίτες για τις υπηρεσίες στήριξής του·

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

6. συμμερίζεται την άποψη ότι τα προγράμματα στήριξης που χρηματοδοτούνται με 
δημόσιους πόρους θα πρέπει να παρέχονται με την πλέον αποδοτική δυνατή μορφή, 
ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να ανακάμπτει 
από τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης υποβάλλονται σε 
«διαδικασία χαρτογράφησης»· πιστεύει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ· 
πιστεύει ότι η χαρτογράφηση πρέπει να διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 
χρησιμεύει ως βάση για σύστημα αναφοράς και παρουσίασης πινάκων αποτελεσμάτων·

8. αναμένει συγκεκριμένες προτάσεις έως το τέλος του 2012 για τον εξορθολογισμό και τον 
συντονισμό των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ και τη δημιουργία των καλύτερων 
δυνατών συνεργειών για τις ΜΜΕ της ΕΕ με βάση τις υφιστάμενες δομές, όπου είναι 
εφικτό, χωρίς τη δημιουργία περιττού ανταγωνισμού με τους εθνικούς οργανισμούς·

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

9. στηρίζει την πρόταση να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενώσεων 
επιχειρήσεων, εμπορικών επιμελητηρίων και άλλων ιδιωτικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες·

10. θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η σύσταση κοινοπραξιών ή άλλων συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης μεταξύ ή με ΜΜΕ ως μια στρατηγική διείσδυσης σε νέες αγορές, 
ανάπτυξης προγραμμάτων άμεσων επενδύσεων σε τρίτες χώρες και συμμετοχής σε 
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προσκλήσεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
κινητοποιήσει πόρους για την προώθηση της εν λόγω διακρατικής συνεργασίας·

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

11. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει όλες τις διαστάσεις που σχετίζονται με τη 
διεθνοποίηση, δηλαδή τις εξαγωγές και εισαγωγές· σημειώνει ότι η δεύτερη αυτή 
διάσταση δεν τονίζεται επαρκώς στην ανακοίνωση·

12. ζητεί την ορθολογική χρήση του προϋπολογισμού που διατίθεται για το πρόγραμμα 
COSME και, ειδικότερα, υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της πρόσβασης 
των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· ζητεί την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των 
διαφόρων κοινοτικών μέσων που διατίθενται για την πρόσβαση σε πιστώσεις ή κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ιδίως για τις ΜΜΕ με προγράμματα διεθνοποίησης·

13. επισημαίνει τη σημασία των ειδικευμένων και καταρτισμένων επιχειρηματιών στην 
αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων για τις επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» και να εξετάσει τη 
δυνατότητα ενός «Erasmus Mundus για τους επιχειρηματίες» ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
σε ταλαντούχους επιχειρηματίες να αποκτήσουν εμπειρία και να δικτυωθούν με κέντρα 
αριστείας εκτός της ΕΕ·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναθεώρηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης· τονίζει την ανάγκη για πιο συνεκτικό 
σύστημα διεθνών προτύπων ώστε να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα και να 
μειωθούν τα εμπόδια για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ·

15. υπογραμμίζει ότι ένα απλό και αποτελεσματικό καθεστώς δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) είναι κεντρικής σημασίας για την προώθηση της διεθνοποίησης των 
ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται ουσιαστική προστασία ως προς τα ΔΠΙ ώστε να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ως βάση για τις διεθνείς δραστηριότητές τους· 

2. Διοικητικός φόρτος

Ρυθμιστική προσέγγιση

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίτευξη του στόχου του 2012 σχετικά με την 
ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έναν νέο και 
φιλόδοξο στόχο μείωσης σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις»·

17. τονίζει την απογοήτευσή του σχετικά με την επιφανειακή και ασυνεπή εφαρμογή του τεστ 
ΜΜΕ από την Επιτροπή· επιμένει ότι το τεστ ΜΜΕ θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
συστηματικά ως πάγιο κεφάλαιο της εκτίμησης επιπτώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει γιατί δεν έχει διεξαχθεί το κατάλληλο τεστ ΜΜΕ για τη δέσμη μέτρων περί 
προστασίας των δεδομένων·

18. πιστεύει ότι η αντίληψη της εξ ορισμού εξαίρεσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων από 
οποιαδήποτε προτεινόμενη νομοθεσία δεν αποτελεί επαρκές εργαλείο· ζητεί αντίθετα τη 
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δημιουργία μικροδιάστασης ως αναπόσπαστου μέρους του τεστ ΜΜΕ, στο πλαίσιο της 
οποίας όλες οι διαθέσιμες επιλογές αξιολογούνται συστηματικά, όπως η εξαίρεση από το 
πεδίο εφαρμογής ή από μεμονωμένες διατάξεις, η παράταση των μεταβατικών περιόδων ή 
ένα ελαφρύτερο καθεστώς·

19. ζητεί τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας 
στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής 
περισσότερων νομοθετικών προτάσεων υπό μορφή κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο μπορεί να εισαχθεί ως απαίτηση η εφαρμογή του 
«καταλόγου ελέγχου για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ»7·

20. προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν προσέγγιση «συμμόρφωση ή 
αιτιολόγηση», παρόμοια με τις διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι, 
σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αιτιολογούν δεόντως την 
εφαρμογή διατάξεων συμπληρωματικών προς όσες απαιτούνται από τη νομοθεσία της 
ΕΕ· 

21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει το 
τεστ ΜΜΕ στην εθνική τους διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συστηματική εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ σε 
εθνικό επίπεδο·

22. ζητεί την ενίσχυση του ρόλου του δικτύου εκπροσώπων των ΜΜΕ στην επικοινωνία και 
τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού 
επιπέδου κατά τη μεταφορά της νομοθεσίας· ζητεί οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να είναι 
ανεξάρτητοι από τα επιμέρους υπουργεία ή τις γενικές διευθύνσεις και να συμμετέχουν 
ενεργά στις διαδικασίες δοκιμής των ΜΜΕ·

Ορισμός των ΜΜΕ

23. σημειώνει την τρέχουσα αξιολόγηση του ορισμού των ΜΜΕ, η οποία καλύπτει ήδη πάνω 
από το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει ότι τυχόν τροποποιήσεις θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της ευελιξίας και τον περιορισμό των αντικινήτρων 
για την ανάπτυξη (π.χ. με την παράταση των μεταβατικών περιόδων στα 3 έτη), καθώς 
και την προσαρμογή των ανώτατων ορίων του κύκλου εργασιών και του ισολογισμού στις 
οικονομικές εξελίξεις, παρέχοντας ταυτόχρονα πιο διαφοροποιημένη θεώρηση καθεμίας 
από τις υποκατηγορίες·

24. παραδέχεται τα σχέδια για την καθιέρωση ξεχωριστής ενδιάμεσης κατηγορίας (μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης) για τις επιχειρήσεις με έως 1.000 εργαζομένους· επιμένει ότι κάθε 
τέτοιου είδους νέα κατηγορία δεν θα πρέπει να αμβλύνει την αποτελεσματικότητα του 
ορισμού των ΜΜΕ και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό τομέων όπως η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Ε&Α ή οι δραστηριότητες διεθνοποίησης·

Πρόσθετα μέτρα

25. τονίζει την ενιαία αγορά ως βασικό καταλύτη για τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού 
                                               
7 όπως προτείνεται από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το διοικητικό φόρτο
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περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη 
σε πολλούς τομείς, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή διάστασή της· καλεί την Επιτροπή να 
πιέσει για την εφαρμογή της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως το 2015, να εξαναγκάσει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία και να υποβάλει νέες προτάσεις εκεί 
όπου η νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς εξακολουθεί να ελλείπει·

26. ενθαρρύνει τη γενική γραμματεία της Επιτροπής, σε συνεργασία με ενώσεις επιχειρήσεων 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, να καθιερώσει ετήσιο βραβείο εντός του Σώματος 
των Επιτρόπων προκειμένου να τιμάται το μέλος που εφαρμόζει την αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» με τον πιο αποτελεσματικό και επιτυχημένο 
τρόπο·

3. Ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ

27. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
βιομηχανιών της Ευρώπης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ούτε 
η έννοια του ελέγχου από πλευράς ανταγωνιστικότητας ούτε η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση της νομοθεσίας που αφορά τον κλάδο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα αυτόν·

28. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του 
τομέα της μεταποίησης για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ στις 
διάφορες στρατηγικές και ανακοινώσεις της· επαναλαμβάνει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
βιομηχανικής πολιτικής με βάση τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

29. θεωρεί ότι διέξοδο από την οικονομική κρίση μπορεί να προσφέρει μόνο η 
επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη των ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της εξέτασης 
του επιχειρηματικού δυναμικού των νέων, των γυναικών και των μεταναστών·

30. προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν φιλόδοξα προγράμματα που βασίζονται σε 
κίνητρα για την περαιτέρω προώθηση της επιχειρηματικότητας· ζητεί τα προγράμματα 
αυτά να περιλαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη 
διευκόλυνση των διοικητικών απαιτήσεων και τη συμπερίληψη περισσότερης 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα σχολικά προγράμματα· 

31. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει οδικό χάρτη για την ανταγωνιστική φορολογία των 
ΜΜΕ, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα φορολογικά καθεστώτα τους 
με σκοπό τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας για τις νέες επιχειρήσεις 
επιτρέποντας έτσι στις εταιρείες αυτές να διατηρούν μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών 
τους για επανεπένδυση στην εταιρεία· προτείνει ο οδικός χάρτης να βασίζεται στις 
βέλτιστες πρακτικές και να περιλαμβάνει πιλοτικά έργα·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ειδικά μέτρα για την προώθηση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, ιδίως μέσω της βελτίωσης της 
πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και την ενίσχυση της κινητικότητας 
και της αναγνώρισης των ειδικευμένων εργαζομένων·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
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Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 23 εκατομμύρια μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων.

Όλες μαζί οι ΜΜΕ απασχολούν περίπου 75 εκατομμύρια άτομα (το 70% του συνολικού 
αριθμού θέσεων εργασίας στην ΕΕ). Επιπλέον, μεταξύ 2002 και 2010 το 85% των νέων 
θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ προέρχονταν από ΜΜΕ. Τα στοιχεία αυτά 
καταδεικνύουν την επίδραση που έχουν οι ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και τονίζουν τη 
σημασία τού να αναζητήσουν οι φορείς χάραξης πολιτικής ευκαιρίες για την εκμετάλλευση 
του δυναμισμού εντός του τομέα προς όφελος γενικότερα των ευρωπαίων πολιτών. Μόνο εάν 
η ΕΕ επιτύχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και, ταυτόχρονα, υιοθετήσει 
μέτρα που είναι ικανά να μειώσουν τα διοικητικά βάρη που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, θα 
αναπτυχθούν οι δυνατότητες των ευρωπαίων επιχειρηματιών και η οικονομία της ΕΕ θα 
επανέλθει στον δρόμο της ανάπτυξης.

Ο κλάδος διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο κλάδος της μεταποίησης
παράγει το 25% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αντιπροσωπεύει το 80% των ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.

Ο εισηγητής θεωρεί τα έγγραφα της Επιτροπής επί των οποίων βασίζεται η εν λόγω έκθεση, 
δηλαδή την έκθεση για την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ και τις 
δύο ανακοινώσεις της Επιτροπής, εκείνη σχετικά με τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και την άλλη 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα,8 ως ένα θετικό και συνεκτικό βήμα προς την 
ανάκαμψη από την οικονομική κρίση του 2008. Η έκθεση πρωτοβουλίας θα χωρίζεται σε 
τρία μέρη, το καθένα εκ των οποίων θα παραπέμπει σε μία από τις παραπάνω συγκεκριμένες 
προτάσεις της Επιτροπής. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
Όλοι οι φορείς συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό την άποψη ότι, για να ανακάμψει η ΕΕ από 
την κρίση, θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
όλων των μεγεθών. Αυτό όμως απαιτεί τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις νέες 
ιδέες και τις νέες επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο είδος φιλικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην Ευρώπη, εν μέρει επειδή οι βιομηχανικές 
πολιτικές των κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η πραγματικότητα, ωστόσο, 
είναι ότι για να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη και να δοθεί ώθηση στην οικονομία, όπως 
ζητείται από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι ουσιαστικής σημασίας και απαιτούνται 
συνεκτικές και συντονισμένες βιομηχανικές πολιτικές από τα κράτη μέλη, καθώς και βαθιές 
διαρθρωτικές αλλαγές του βιομηχανικού συστήματος της ΕΕ. 

                                               
8 Ανακοίνωση για τη «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»
Ανακοίνωση για τη «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος – μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ 
να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης»
Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την «ελαχιστοποίηση του 
κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ. Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων» 



PR\897537EL.doc 11/13 PE486.147v01-00

EL

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», η 
οποία αποτελεί μια νέα ετήσια πρωτοβουλία που εξετάζει ειδικότερα την ανταγωνιστικότητα 
των κρατών μελών και προσφέρει κάποιες ιδέες για το τι θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο 
ΕΕ, στοχεύει στον εντοπισμό των τομέων όπου απαιτείται σημαντική πρόοδος προς επίτευξη 
των στόχων της Ευρώπης 2020. Οι τομείς που εντοπίζονται είναι οι εξής: (1) διαρθρωτικές 
αλλαγές στην οικονομία· (2) ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανικών κλάδων· (3) 
βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των πόρων· (4) επιχειρηματικό περιβάλλον· (5) η 
ενιαία αγορά· και (6) μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Ο εισηγητής επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής και παραδέχεται ότι αναγνωρίζεται η 
κεντρική σημασία της μεταποιητικής βιομηχανίας για την αειφόρο ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στη στρατηγική ΕΕ 2020 αλλά και στην 
ανακοίνωση για την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Ο εισηγητής 
συμμερίζεται τη γενική προσέγγιση της ανακοίνωσης της Επιτροπής, θα προτιμούσε όμως η 
έννοια του ελέγχου από πλευράς ανταγωνιστικότητας και η εκ των υστέρων αξιολόγηση της 
νομοθεσίας που αφορά τον κλάδο να είχαν τύχει καλύτερης επεξεργασίας στο έγγραφο της 
Επιτροπής. 

Κατά την άποψη του εισηγητή, η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σε προγράμματα που αποσκοπούν 
στην εξέταση του επιχειρηματικού δυναμικού των ευρωπαίων πολιτών ως πραγματικής 
εναλλακτικής λύσης στην απασχόληση, ιδίως των νέων, των γυναικών και των μεταναστών. 
Μόνο με τη διεύρυνση της επιχειρηματικής νοοτροπίας στην ΕΕ και την προσέλκυση 
περισσότερων ατόμων στον επιχειρηματικό κόσμο μέσω ad hoc προγραμμάτων, κινήτρων 
όπως τα φιλικά προς τις ΜΜΕ συστήματα φορολόγησης και φορολογικών πλεονεκτημάτων, 
θα μπορούσαν οι πολίτες να ξεπεράσουν τον φόβο της αποτυχίας και να λάβουν το θάρρος να 
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να την αναπτύξουν. Φυσικό επακόλουθο θα είναι η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης του συνόλου των επιχειρήσεων, είτε είναι προσανατολισμένες προς 
τη βιομηχανία, είτε προς τις υπηρεσίες ή την κοινωνία. Αυτό χρειάζεται η Ευρώπη.

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Μόνο το 25% των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεθνή δραστηριότητα εντός της 
ενιαίας αγοράς, και μόνο το 13% έχει διεθνή δραστηριότητα εκτός της ΕΕ. Δεδομένου ότι η 
ΕΕ οφείλει να βρει νέες πηγές ανάπτυξης ώστε να προσφέρει απασχόληση και ευημερία 
στους πολίτες της ΕΕ, πρέπει να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να διεθνοποιηθούν. Η ευκαιρία για 
μελλοντική επιχειρηματική ανάπτυξη εκτός της ΕΕ, και ιδίως στις νέες αναδυόμενες χώρες, 
είναι μεγάλη έστω και αν, λόγω του σημαντικού αριθμού μικρών επιχειρήσεων που είναι 
συνδεδεμένες με τοπικές δραστηριότητες, το αναξιοποίητο δυναμικό διεθνοποίησης στον 
κλάδο των ΜΜΕ της Ευρώπης δεν θα πρέπει να υπερτιμάται. 

Μεταξύ των λόγων για τους οποίους πολλές ΜΜΕ δεν εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να 
επεκταθούν πέρα από τα σύνορα της ΕΕ συγκαταλέγονται τα αμέτρητα εμπόδια που 
συναντούν οι ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να εξέλθουν στην παγκόσμια αγορά. Πολύπλοκοι 
τελωνειακοί κανόνες, ασαφείς τεχνικοί κανονισμοί και πρότυπα, έλλειψη πρόσβασης σε 
πληροφορίες της αγοράς, δυσκολία στον εντοπισμό πιθανών πελατών και την εξεύρεση 
κατάλληλων εταίρων είναι μερικά μόνο παραδείγματα για αυτά τα εμπόδια. 
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Επομένως, η προώθηση και η υποστήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ εκτός 
της ΕΕ αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικής στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της 
Ένωσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική 
της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ευρώπη 2020», την αναθεωρημένη «Small Business Act» 
για την Ευρώπη. Στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι να καθορίσει μια νέα 
στρατηγική που θα συμβάλλει στη δημιουργία των συνθηκών ώστε οι ΜΜΕ να 
δραστηριοποιούνται εξίσου και σε αγορές εκτός της ΕΕ. 

Ο εισηγητής συμφωνεί με τη δομή της στρατηγικής που καθορίζεται στην πρόταση της 
Επιτροπής και με την πλειοψηφία των δράσεων που προβλέπονται στην ανακοίνωση, είναι 
όμως πεπεισμένος ότι για να είναι αποτελεσματικότερη η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και 
τις δύο διαστάσεις της διεθνοποίησης, δηλαδή τις εξαγωγές και εισαγωγές, ενώ η δεύτερη 
αυτή διάσταση δεν τονίζεται επαρκώς στο έγγραφο της Επιτροπής. 

Ειδικότερα, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής και της χρήσης 
του Δικτύου της Ευρώπης των Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) και της δρομολόγησης της πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πύλης η οποία θα πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις 
αγορές προτεραιότητας, αλλά και λεπτομέρειες για τις διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης που 
διατίθενται. Κύριο μέλημά του, ωστόσο, είναι να διασφαλιστεί ότι τα διαθέσιμα εργαλεία σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι συντονισμένα και δεν υπάρχει επικάλυψη. Σε αυτήν τη 
συγκεκριμένη στιγμή, κατ’ ουσίαν, είναι σημαντικό να εξορθολογιστούν οι δαπάνες των 
δημόσιων πόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να υποβληθεί μεγάλος αριθμός 
τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης σε «διαδικασία 
χαρτογράφησης». Ταυτόχρονα, ο εισηγητής πιστεύει ότι η διαδικασία θα είναι 
αποτελεσματική μόνον εάν αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
συστημάτων στήριξης και δεν αναλυθεί μόνο ποια είναι τα προγράμματα αυτά. 

Η παροχή πληροφοριών προς τις ΜΜΕ και οι συνέργειες μεταξύ των ΜΜΕ συνιστούν δύο 
σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, προκειμένου η 
ΕΕ να ενισχύσει πραγματικά την παρουσία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην παγκόσμια αγορά. 
Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζει την ιδέα να ενισχυθούν οι υπάρχουσες και να 
δημιουργηθούν νέες μορφές συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων μεταξύ ΜΜΕ και άλλων 
εταίρων. 

Ο εισηγητής θα ήθελε η Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει προγράμματα όπως το 
«Erasmus για νέους επιχειρηματίες» και να μελετήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου 
προγράμματος που θα δίνει τη δυνατότητα σε ταλαντούχους επιχειρηματίες να αποκτήσουν 
εμπειρία σε κέντρα αριστείας εκτός της ΕΕ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

Το 2007 η Επιτροπή ανέλαβε σημαντική δράση απλούστευσης της κοινοτικής νομοθεσίας με 
σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων κατά 25% έως το 2012. Το 
εγχείρημα στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία καθώς η πραγματική μείωση των στοχοθετημένων 
βαρών έφθασε το 33%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο του 25%.
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Το 2011, μετά από πρόταση του Προέδρου Barroso, η οποία χαιρετίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2011, η Επιτροπή άρχισε μια νέα αναλυτική εξέταση του 
νομοθετικού κεκτημένου της ΕΕ με στόχο την εφαρμογή της αρχής της «προτεραιότητας στις
μικρές επιχειρήσεις» και τον προσδιορισμό πιθανών περαιτέρω εξαιρέσεων ή ελαφρύνσεων 
του φόρτου για τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
εισηγητής καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο και φιλόδοξο στόχο μείωσης.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της «προτεραιότητας στις μικρές 
επιχειρήσεις» και την ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων δράσεων για την ελαχιστοποίηση 
του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά 
την τελευταία αυτή κατηγορία επιχειρήσεων, προτείνει τη δημιουργία ειδικής διάστασης για 
αυτές ως αναπόσπαστου μέρους του τεστ ΜΜΕ. Η προσέγγιση της εξ ορισμού γενικής 
εξαίρεσης δεν θεωρείται κατάλληλη. Σε γενικότερες γραμμές, ο εισηγητής πιστεύει ότι τα 
αποτελέσματα της τρέχουσας αξιολόγησης του ορισμού των ΜΜΕ δεν θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές του ορισμού (κυρίως όχι όσον αφορά το ανώτατο όριο 
απασχόλησης). Τυχόν τροποποιήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της ευελιξίας και 
μετριασμό των αντικινήτρων για την ανάπτυξη. Επιπλέον, το τεστ ΜΜΕ, το οποίο 
αντιπροσωπεύει καθαυτό μια καλή ιδέα, δεν αποδεικνύεται στην πραγματικότητα 
αποτελεσματικό δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται με συνέπεια από την Επιτροπή. 
Επιπρόσθετα, λίγα μόνο κράτη μέλη το έχουν ενσωματώσει στην εθνική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να καθιερωθούν ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη συστηματική εφαρμογή τεστ ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα τρία έγγραφα της Επιτροπής αποτελούν σημαντικό βήμα προς μια περισσότερο συνεκτική 
και συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τις ΜΜΕ. Στην ουσία, εξετάζουν διάφορα 
προβλήματα που παρεμποδίζουν τις ΜΜΕ να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παράσχει στοιχεία στα κράτη μέλη και πρέπει να 
διαδραματίσει τον ρόλο του «ευρωπαίου συντονιστή». Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η 
κατεύθυνση που έχει επιλεγεί από την Επιτροπή για τα μελλοντικά βήματα είναι η σωστή, 
ελπίζει όμως ότι η εφαρμογή των νέων στρατηγικών θα πραγματοποιηθεί το ταχύτερο 
δυνατόν. Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, ουσιαστικά, είναι πολύ αργή και οι ΜΜΕ 
χρειάζονται να ενεργήσει η ΕΕ ταχύτερα.


