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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011) 0834),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 και 195 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0463/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ... ... 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 
2010  (στο εξής «η στρατηγική «Ευρώπη 
2020»»). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. 
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. 
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή.

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 
με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 
2010 (στο εξής «η στρατηγική «Ευρώπη 
2020»»). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 
2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση 
και στόχος της είναι να προετοιμάσει την 
Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. 
Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 
τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 
στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 
Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. 
Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία 
της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 
κοινωνική συνοχή. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Ο ρόλος τους 
αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ 
αναφέρονται σε έξι από τις επτά 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής.

Or. en
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το 
πρόγραμμα»), προκειμένου να συμβάλει 
στην ενίσχυση της βιώσιμης
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην 
ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας
και στην προώθηση της ίδρυσης και της 
ανάπτυξης ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα δεν πρέπει εκλαμβάνονται ως ξεχωριστοί στόχοι. 
Αντιθέτως, η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να γίνεται κατανοητή σε συνάρτηση με τη 
βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τη έκθεση του 2010 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα αντικατοπτρίζει την ικανότητα επίτευξης και διατήρησης της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, σε εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η 
παρούσα αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να εναρμονίζεται με τους γενικούς στόχους του 
προγράμματος.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σκοπός της πολιτικής 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να 
θεσπίσει τις θεσμικές ρυθμίσεις και τις 
ρυθμίσεις πολιτικής που δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν με 
βιώσιμο τρόπο. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια πηγή 
βιώσιμης αύξησης των εσόδων, η οποία 
συμβάλλει με τη σειρά της στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου. Η 
ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να αποδοθεί στο πλαίσιο αιτιολογικής 
σκέψης.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 
βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των 
νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και 

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

δυνητικών επιχειρηματιών και των 
γυναικών επιχειρηματιών.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α))

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνει τους περιορισμένους πόρους του στις πλέον συναφείς 
κατηγορίες επιχειρηματιών. Η πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας αναφέρεται κατωτέρω, 
στην αιτιολογική σκέψη 16 (όπως τροποποιήθηκε).

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Σύμφωνα με τις τέσσερις 
προτεραιότητες της ανασκόπησης της 
SBA, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος 
πρέπει να συνίστανται στην επιδίωξη της 
βελτίωσης του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την επίτευξη της βιώσιμης 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, ειδικότερα των ΜΜΕ, της 
προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
καθώς και της ενίσχυσης της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση και στις αγορές εντός 
της Ένωσης και παγκοσμίως. Οι δράσεις 
στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του 
προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν 
στην εφαρμογή της SBA.

Or. en
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(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α))

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνει τους περιορισμένους πόρους του στις πλέον συναφείς 
κατηγορίες επιχειρηματιών.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης
σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 
αποδείξουν την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 
ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία των 
προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για 
την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για 
επιχειρηματικά κεφάλαια και στην 
ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις 
της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα 
κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων 
για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη 
διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών 
πόρων.

(12) Πολλά από τα προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 
αποδείξουν την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 
ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται, καθώς και στο ποσοστό 
ανάπτυξης και επιβίωσης των 
επιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία των 
προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για 
την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για 
επιχειρηματικά κεφάλαια, στην ανάπτυξη 
μιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ και στην 
αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς που 
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα 
κράτη μέλη. Οι δράσεις της Ένωσης θα 
πρέπει να είναι συμπληρωματικές με τη 
χρήση, από τα κράτη μέλη, των 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ. Οι 
φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 
εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την προσθετικότητα και να 
αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση 
μέσω ενωσιακών πόρων. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει να προάγει την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τις 
φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και 
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μεταβίβασης.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 8)

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
(«το δίκτυο») απέδειξε την προστιθέμενη 
αξία του για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως 
υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις 
επιχειρήσεις να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους και να 
διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στην ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν. Ο 
εξορθολογισμός των μεθοδολογιών και 
των μεθόδων εργασίας και των διατάξεων 
ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες 
στήριξης των επιχειρήσεων μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης. 
Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να 
βρουν εταίρους για επιχειρηματική 
συνεργασία ή μεταφορά τεχνολογίας, να 
εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με 
πηγές χρηματοδότησης καθώς και σε 
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής. 
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα 
της Ένωσης. Η μοναδική 
εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την υπέρβαση των 
ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη 
μείωση του κόστους συναλλαγών που 
σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.
Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων του 
δικτύου, ιδίως μέσω της καλύτερης 
ενοποίησης του δικτύου και των εθνικών 
σημείων επαφής του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 
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και την τεχνολογική ανάπτυξη, 
διασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή 
των οργανισμών υποδοχής στη 
στρατηγική διεύθυνση του δικτύου, 
μειώνοντας τη γραφειοκρατία, 
βελτιώνοντας τη στήριξη εφαρμογών ΤΠ 
και ενισχύοντας την προβολή του 
δικτύου. Με την προοπτική της 
περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεων του 
δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί 
σε εκτίμηση των διαφόρων δομών 
διακυβέρνησης και να χρησιμοποιήσει 
αντίστοιχα πρότυπα σε όλα τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με οργανώσεις 
ΜΜΕ. Τα καθήκοντα του δικτύου θα 
πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα. 

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 9α και επί του παραρτήματος ΙΙα)

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς 
στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 
Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 
Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 
της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 
στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 
θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. 
Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία από τον συνδυασμό των εθνικών 
προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, 
αποφεύγοντας την επανάληψη, 
προωθώντας τη συνεργασία και 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 
διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε 
εθνικό επίπεδο. Στις ανωτέρω υπηρεσίες 
θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
συγκαταλέγεται η ενημέρωση σχετικά με 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
τα πρότυπα και τις ευκαιρίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Πριν από τη 
θέσπιση νέων υπηρεσιών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβεί σε εκτίμηση των 
υφιστάμενων μέτρων στήριξης για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ σε τρίτες χώρες, 
καθώς και των ιδιαίτερων αναγκών των 
ΜΜΕ, κατόπιν διαβούλευσης με τις 
οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Or. en

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 9)

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Τα συμφέροντα των ΜΜΕ 
και οι τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως χρήζουν 

(15) Για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές της
SBA. Χρειάζονται πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη ίσων 



PR\905001EL.doc 13/80 PE489.639v01-00

EL

ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την 
ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις 
ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θα ήθελε να παράσχει αναλυτικότερα στοιχεία στην παρούσα αιτιολογική σκέψη, η 
οποία συνδέεται με το άρθρο 6. Προτείνει τη διαίρεση της αιτιολογικής σκέψης σε τρία μέρη 
(βλ. αιτιολογική σκέψη 15α, 15β, 15γ).

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της 
Ένωσης θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω 
μέτρων για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών, καθώς και μέτρων για την 
ενθάρρυνση της συνεργασίας στη 
διαμόρφωση πολιτικής και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τα εν λόγω 
μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
μελέτες, εκτιμήσεις επιπτώσεων, 
αξιολογήσεις και συνέδρια.

Or. en

(Βλ. άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β))

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

(Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ))

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ) Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να 
στηρίζει πρωτοβουλίες για την 
επιτάχυνση της ανάδυσης 
ανταγωνιστικών και βιώσιμων κλάδων, 
βάσει των πιο ανταγωνιστικών 
επιχειρηματικών μοντέλων, βελτιωμένων 
προϊόντων και διαδικασιών, 
οργανωτικών δομών ή τροποποιημένων 
αλυσίδων αξίας. Παρότι το πρόγραμμα 
θα πρέπει να εστιάζει σε διατομεακές 
πρωτοβουλίες, μπορεί εξίσου να στηρίζει 
ειδικές ανά τομέα πρωτοβουλίες σε 
τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως οι ΜΜΕ και 
παρουσιάζουν υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως ο τουρισμός, 
στον οποίο μπορεί να επιδειχθεί 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης.
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Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 3)

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το 
σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα 
στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της 
Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) 
θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι 
σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η 
επίδειξη και τα καταλυτικά 
αποτελέσματα, για παράδειγμα, 
ευρωπαϊκά βραβεία και διασκέψεις, 
καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της 
συνοχής και συνεκτικότητας, όπως 
συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές 
βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(16) Ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το 
σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα 
στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της 
Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) 
θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι 
σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα.
Σύμφωνα με τη SBA, ένα επιχειρηματικό 
περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας πρέπει να παρέχει 
ικανοποιητικό πλαίσιο προϋποθέσεων για 
όλες τις καταστάσεις με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωποι οι 
επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης 
της σύστασης, της ανάπτυξης, της 
μεταβίβασης και της πτώχευσης (παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας). Τα μέτρα βελτίωσης 
της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως 
συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές 
βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 7)

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με 
τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 

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

προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η 
οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον 
Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι 
σημαντικός κλάδος της οικονομίας της 
Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν 
σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν 
δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 
Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη 
σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης 
στον τομέα αυτό, οι οποίες συμπληρώνουν 
τις δράσεις των κρατών μελών. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει 
πρωτοβουλίες στον κλάδο του τουρισμού, 
στον οποίο μπορεί να επιδειχθεί σαφής
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης, 
ιδίως για την παροχή δεδομένων και 
ανάλυσης, την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων ποιότητας και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 3)

Αιτιολόγηση

Οι πρωτοβουλίες στον κλάδο του τουρισμού θα είναι επιλέξιμες για την παροχή στήριξης στο 
πλαίσιο του προγράμματος εφόσον μπορούν να επιδείξουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία, όπως 
ισχύει και για οποιονδήποτε άλλον κλάδο που χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και 
υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ. Εντούτοις, επισημαίνεται εν προκειμένω ο τουρισμός επειδή 
συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας απλώς ως τομέας άσκησης συντρέχουσας 
αρμοδιότητας.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Επιπλέον των μέτρων που 
περιέχονται στο πρόγραμμα εργασίας, η 
Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει τακτικά 
μέτρα στήριξης για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της Ένωσης. Εκτός από την ανάλυση και 
την ανάπτυξη πολιτικής, τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν κατά 
κύριο λόγο εκτιμήσεις επιπτώσεων των 
μέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη συνάφεια για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ. Οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων πρέπει να άπτονται του 
αντικτύπου που έχει μια πρόταση 
πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων μέσω των επιπτώσεών της 
στο κόστος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, στην ικανότητα των 
τομέων που επηρεάζονται για καινοτομία, 
καθώς και στη διεθνή τους 
ανταγωνιστικότητα («εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας»). Οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επίσης ξεχωριστή ενότητα για τις ΜΜΕ, 
η οποία θα περιέχει προκαταρκτική 
αξιολόγηση των επιχειρήσεων που 
ενδέχεται να επηρεάζονται, μέτρηση του 
αντικτύπου για τις ΜΜΕ (ανάλυση 
κόστους-οφέλους) και μέτρα μετριασμού 
των επιπτώσεων, εφόσον ενδείκνυται 
(«δοκιμασία ΜΜΕ). Η δοκιμασία ΜΜΕ 
θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ))

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει 
τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό 
δημοσιονομικό κονδύλιο για την επιδίωξη 
των εν λόγω στόχων, τους διάφορους 
τύπους μέτρων εφαρμογής και τις 
ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση και για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα 
σύνολο δεικτών επιδόσεων σε συνεργασία 
με εμπειρογνώμονες και σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ, ως βάση για 
την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
δράσεις του προγράμματος συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 12 παράγραφος 5)

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμπληρώνει άλλα προγράμματα της 
Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 
κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα 
με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, 
τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να 
χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο 
την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και 
σημαντικού αντικτύπου της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος και άλλων προγραμμάτων 
της Ένωσης, ιδίως του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» —του νέου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) (στο εξής 
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πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»)— και των 
διαρθρωτικών ταμείων.

Or. en

(Βλ. τροπολογίες επί των άρθρων 14, 14α και 14β)

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο και τα πρωτόκολλα 
συμφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη 
συμμετοχή των οικείων χωρών σε 
προγράμματα της Ένωσης. Η συμμετοχή 
τρίτων χωρών πρέπει να είναι εφικτή, όταν 
οι συμφωνίες και οι διαδικασίες 
προβλέπουν κάτι τέτοιο.

(24) Η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο και τα πρωτόκολλα 
συμφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη 
συμμετοχή των οικείων χωρών σε 
προγράμματα της Ένωσης. Η συμμετοχή 
τρίτων χωρών πρέπει να είναι εφικτή, όταν 
οι συμφωνίες και οι διαδικασίες 
προβλέπουν κάτι τέτοιο. Η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εξίσου 
ανοικτή σε οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε άλλες τρίτες χώρες, 
αλλά οι εν λόγω οντότητες δεν θα πρέπει 
να λαμβάνουν κατ’ αρχήν οικονομικές 
συνεισφορές από την Ένωση. 

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στις ΜΜΕ με διασυνοριακές δραστηριότητες, 
αλλά και στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
εφόσον επιδεικνύουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία της ΕΕ μπορεί επίσης 
να συνίσταται στην αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνο από τα κράτη μέλη, π.χ. με τη χορήγηση πόρων που δεν είναι σε θέση να χορηγήσουν τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα δεν πρέπει εκλαμβάνονται ως ανεξάρτητοι στόχοι, 
δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτάται από τη 
βιωσιμότητα, και οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνεται στις ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
99% των επιχειρήσεων της Ένωσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν πρέπει να εισάγει 
διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Ως εκ τούτου, δεν αρμόζει να επισημαίνεται ο κλάδος 
του τουρισμού στους γενικούς στόχους.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) αυξημένη ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ της Ένωσης σε σύγκριση με την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ των 
βασικών ανταγωνιστών της εκτός των 
συνόρων της,

Or. en
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Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ της 
Ένωσης που προσφέρουν φιλικά προς το 
περιβάλλον προϊόντα ή αντίστοιχες 
υπηρεσίες,

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) παραγωγικότητα υλών της 
βιομηχανίας της Ένωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5 της έκθεσης του 2011 για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα (τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω της Eurostat).

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) ενεργειακή ένταση της βιομηχανίας 
της Ένωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών δείκτης συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5 της έκθεσης του 2011 για την ευρωπαϊκή 
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ανταγωνιστικότητα (τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω της Eurostat).

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ. ε) και αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που 
ιδρύονται και μεταβιβάζονται, καθώς και 
μείωση του αριθμού των ΜΜΕ που 
κηρύττουν πτώχευση,

Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) αυξημένο ποσοστό των πολιτών της 
Ένωσης που επιθυμούν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Λεπτομέρειες σχετικά με τους 
στόχους μέτρησης και επιδόσεων για 
τους δείκτες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Or. en
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Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων 
για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης·

Or. en

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α))

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα δεν πρέπει εκλαμβάνονται ως ανεξάρτητοι στόχοι, 
δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτάται από τη 
βιωσιμότητα, και οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Ως εκ 
τούτου, δεν αρμόζει να επισημαίνεται ο κλάδος του τουρισμού στους ειδικούς στόχους.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δράσεις στο πλαίσιο των ειδικών 
στόχων συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής της 25ης 
Ιουνίου 2008 με τίτλο «Προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις – Μια “Small 
Business Act” για την Ευρώπη» («Small 
Business Act»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις δέκα αρχές της «Small Business Act» (SBA), η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά ένα 
ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη, με στόχο τον προγραμματισμό 
και την εφαρμογή πολιτικών βάσει της προσέγγισης «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις».
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Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε [2,522 δισεκατομμύρια ευρώ], εκ των 
οποίων τουλάχιστον το 55,5% διατίθεται 
σε χρηματοδοτικά μέσα. Η Επιτροπή 
δύναται να τροποποιήσει το κατώτατο 
όριο του 55,5% εάν η προσφορά 
χρηματοδότησης από τα εν λόγω 
χρηματοδοτικά μέσα υπερβαίνει τη 
ζήτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάθεση του τελικού ποσού θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ. Δεδομένης της υπέρμετρης ζήτησης και του 
υψηλού αντικτύπου μόχλευσης, ο εισηγητής προτείνει τη δέσμευση ελάχιστου ποσοστού της 
τάξης του 55,5% από τον προϋπολογισμό του προγράμματος για τα χρηματοδοτικά μέσα. 
Ωστόσο, εάν, παρ’ ελπίδα, η προσφορά χρηματοδοτικών μέσων υπερβαίνει τη ζήτηση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει το κατώτατο όριο του 55,5%.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που σχετίζονται με 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του 
προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες για 
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης εταιρικής 

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

– δαπάνες για μελέτες,

– συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων,
– δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης εταιρικής 
επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους 
του προγράμματος,
– δαπάνες που σχετίζονται με δίκτυα ΤΠ 
τα οποία επικεντρώνονται στην 
επεξεργασία και στην ανταλλαγή 
πληροφοριών,
– κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οντότητες εγκαταστημένες στις χώρες
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην 
περίπτωση που δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν 
λόγω παράγραφο ή εάν οι εν λόγω χώρες 
αποφασίσουν να μην ενταχθούν στο 
πρόγραμμα, ή οντότητες εγκαταστημένες 
σε άλλες τρίτες χώρες μπορούν να 

2. Οντότητα εγκατεστημένη σε χώρα 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 δύναται
να συμμετέχει σε μέρη του 
προγράμματος, εφόσον η εν λόγω χώρα 
συμμετέχει υπό τους όρους που 
καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες 
της παραγράφου 1.
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συμμετάσχουν σε δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εν λόγω οντότητες δεν δικαιούνται 
να λάβουν οικονομικές συνεισφορές από 
την Ένωση, παρά μόνον εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για το πρόγραμμα, ιδίως 
όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και 
την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων 
της Ένωσης. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει 
για τις οντότητες που έχουν 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. άρθρο 5α (νέο))

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Συμμετοχή οντοτήτων από μη 

συμμετέχουσες χώρες
1. Σε μέρη του προγράμματος στα οποία 
δεν συμμετέχει χώρα εκ των 
αναφερομένων στο άρθρο 5, μπορούν να 
συμμετέχουν οντότητες εγκατεστημένες 
σε αυτήν τη χώρα. Οντότητες 
εγκαταστημένες σε άλλες τρίτες χώρες 
μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.
2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
οντότητες δεν δικαιούνται να λάβουν 
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οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, 
παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο 
για το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση 
στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης. Η 
εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις 
οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα.

Or. en

(Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2)

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για 
την επίτευξη της βιώσιμης 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η συνοχή 
και η συνεκτικότητα των εθνικών 
πολιτικών που προωθούν τη βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με 
τις αρχές της «Small Business Act».

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις δέκα αρχές της «Small Business Act» (SBA), η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά ένα 
ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη, με στόχο τον προγραμματισμό 
και την εφαρμογή πολιτικών βάσει της προσέγγισης «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις».

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές,
και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών, ομάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας 
κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και 
ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών που επηρεάζουν τη βιώσιμη
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
για τη στήριξη των επιχειρηματικών
δικτύων, της διεθνικής λειτουργίας 
ομάδων, καθώς και της ανάπτυξης 
βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα COSME επρόκειτο να χρηματοδοτήσει 
αποκλειστικά τη διεθνική συνεργασία ομάδων, ενώ άλλες πτυχές που αφορούν τις ομάδες 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και να αξιοποιεί τις 
πληροφορίες που παρέχουν οι οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Αυτό απαιτεί 
ενδεχομένως την παροχή στήριξης για δραστηριότητες συγκέντρωσης δεδομένων από τις 
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οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Εκτός από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
προγράμματα και μέτρα για τις ΜΜΕ, η πολιτική για τις ΜΜΕ θα πρέπει να εστιάζει στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου που απορρέει από τη νομοθεσία της ΕΕ και από τη μεταφορά 
της στις εθνικές νομοθεσίες.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή στηρίζει διατομεακές
πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της 
ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές θα τονώσουν την 
ανάπτυξη νέων αγορών και την παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών βάσει των πιο 
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών 
μοντέλων, βελτιωμένων προϊόντων και 
διαδικασιών, διαφοροποιημένων 
οργανωτικών δομών ή τροποποιημένων 
αλυσίδων αξίας. Θα περιλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες βελτίωσης της 
παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας,
ιδίως της απόδοσης των πόρων και της 
ενεργειακής απόδοσης, και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Προς τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
στηρίζει ειδικές ανά τομέα 
δραστηριότητες, σε τομείς που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως είναι ο 
τουριστικός κλάδος, στον οποίο μπορεί 
να επιδειχθεί προστιθέμενη αξία σε 
επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των περιορισμένων πόρων του προγράμματος, τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να 
επικεντρώνονται σε διατομεακές πρωτοβουλίες που ευνοούν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα 
ΜΜΕ (π.χ. ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των ΜΜΕ). Επιπλέον των 
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων και των τροποποιημένων αλυσίδων αξίας, η 
ανάδυση ανταγωνιστικών κλάδων μπορεί να ευνοηθεί από την παροχή βελτιωμένων προϊόντων 
και διαδικασιών, καθώς και διαφοροποιημένων οργανωτικών δομών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
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να είναι σε θέση να στηρίζει ειδικές ανά τομέα πρωτοβουλίες εφόσον πληρούνται οι σχετικές 
προϋποθέσεις.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας θα πρέπει 
να παρέχει ικανοποιητικό πλαίσιο προϋποθέσεων για όλες τις καταστάσεις με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωποι οι επιχειρηματίες. Το εν λόγω πλαίσιο δεν περιλαμβάνει μόνο τη φάση 
ανάπτυξης, αλλά και τις φάσεις της σύστασης, της μεταβίβασης και της πτώχευσης (παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας). Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων είναι σημαντικές για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Κάθε χρόνο υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας 150.000 
εταιρειών και 600.000 θέσεων απασχόλησης, λόγω ανεπάρκειας του συστήματος μεταβίβασης 
επιχειρήσεων. Το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την αδυναμία της 
αγοράς.

Τροπολογία 40
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνει τους περιορισμένους πόρους του στις πλέον συναφείς 
κατηγορίες επιχειρηματιών.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
κατά τις φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και 
μεταβίβασης, 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 
«Ορίζοντας 2020» και σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. Στόχος των εν λόγω 
δράσεων είναι να τονώσουν τη 
χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά 
κεφάλαια όσο και με δάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση και 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα να δοθεί νέα πνοή στις εταιρείες και να 
διατηρηθεί η αξία και η απασχόληση. «Κάθε χρόνο υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας 150.000 
εταιρειών και 600.000 θέσεων απασχόλησης, λόγω ανεπάρκειας του συστήματος μεταβίβασης 
επιχειρήσεων» (μελέτη «Business Dynamics» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2011). Τα 
χρηματοδοτικά μέσα δύνανται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ανωτέρω αδυναμίας της 
αγοράς, συμπληρώνοντας εθνικά ή περιφερειακά μέτρα στήριξης.
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Τροπολογία 42
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 τηρώντας τις 
διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης άλλων καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, ανάλογα με τη 
ζήτηση της αγοράς και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις στον τομέα των 
χρηματοδοτικών μέσων και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ΜΜΕ. Προς τον σκοπό αυτόν, 
θα πρέπει να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Τροπολογία 43
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η διάρθρωση του κειμένου στο παράρτημα ΙΙ υπό τη 
μορφή άρθρων.

Τροπολογία 44
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

Or. en

(Βλ. άρθρο 9α (νέο))

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής συνιστά την εισαγωγή ξεχωριστού άρθρου για το δίκτυο EEN, με αναλυτικότερη 
περιγραφή των καθηκόντων του.

Τροπολογία 45
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. en

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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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 την ενημέρωση σχετικά με τα 
πρότυπα, τις ευκαιρίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες 
προτεραιότητας.

Τα εν λόγω μέτρα συμπληρώνουν, αλλά 
δεν επικαλύπτουν τις δραστηριότητες 
των κρατών μελών στον συγκεκριμένο 
τομέα. Πριν από τη θέσπιση νέων 
μέτρων, η Επιτροπή προβαίνει σε 
εκτίμηση των υφιστάμενων υπηρεσιών 
στήριξης σε τρίτες χώρες, καθώς και των 
ιδιαίτερων αναγκών των ΜΜΕ, κατόπιν 
διαβούλευσης με τις οργανώσεις 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι ο εισηγητής συμφωνεί ότι το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της Ένωσης με συγκεκριμένα μέτρα, επιβάλλεται να διασφαλιστεί ότι 
τα μέτρα αυτά δεν επικαλύπτουν τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, πριν από 
τη θέσπιση νέων μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση των υφιστάμενων 
υπηρεσιών στήριξης σε τρίτες χώρες, καθώς και των ιδιαίτερων αναγκών των ΜΜΕ, κατόπιν 
διαβούλευσης με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Δίκτυο Enterprise Europe Network

1. Η Επιτροπή διατηρεί τη στήριξή της 
στο δίκτυο Enterprise Europe Network 
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(«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:
α) 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 «Ορίζοντας 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 
δομών διακυβέρνησης και χρησιμοποιεί 
αντίστοιχα πρότυπα σε όλα τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με οργανώσεις 
ΜΜΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται η παροχή κατάλληλης νομικής βάσης στο δίκτυο EEN. Το παρόν άρθρο και το 
παράρτημα ΙΙα (νέο) παρέχουν αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων του δικτύου, όπως και 
στο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Το δίκτυο EEN 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί δραστηριότητες για λογαριασμό και με τους πόρους άλλων 
προγραμμάτων της ΕΕ, όπως πρόκειται να συμβεί στην περίπτωση του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». Κατά τα φαινόμενα, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα σε 
σχέση με τη διακυβέρνηση και την αφομοίωση του δικτύου. Θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να 
διενεργηθεί απογραφή προκειμένου να επιλυθούν τα εν λόγω προβλήματα.

Τροπολογία 48
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 κάθε δράση και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
καθώς επίσης και τους ενδεδειγμένους 
δείκτες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
παραγωγή αποτελεσμάτων και την 
επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις 
προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια 
αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης.

1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας ορίζονται οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι, βάσει 
προηγούμενης διαβούλευσης με τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας περιλαμβάνονται 
επίσης 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, καθώς επίσης και τους 
ενδεδειγμένους δείκτες για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων 
και την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά 
τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις 
προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια 
αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό
συγχρηματοδότησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των στρατηγικών στόχων του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ. 
Η διαβούλευση αυτή εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το παρόν πρόγραμμα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βασικής ομάδας στόχου του, ήτοι των ΜΜΕ.

Τροπολογία 49
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) συστηματική εκτίμηση επιπτώσεων των 
μέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν 
συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, με σκοπό τον προσδιορισμό 
τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι 
οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή τομέων 
στους οποίους πρέπει να προταθούν νέα 
νομοθετικά μέτρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να αξιολογούν συστηματικά τον αντίκτυπο των προτάσεων 
πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων («εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας»). 
Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ειδική ενότητα για τις ΜΜΕ (δοκιμασία ΜΜΕ), 
αποδίδοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παρότι η SBA 
επιδιώκει τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις ΜΜΕ, αναγνωρίζεται 
ότι απαιτούνται ειδικές πρωτοβουλίες και επίμονες προσπάθειες ώστε οι μικρότερες εταιρείες 
της Ευρώπης να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το πραγματικό δυναμικό τους.

Τροπολογία 50
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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση της νομοθεσίας θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 99% των επιχειρήσεων της Ένωσης.

Τροπολογία 51
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 
βασικές πληροφορίες για τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, καθώς και 
ανώνυμες βασικές πληροφορίες για τους 
αιτούντες επιχορηγήσεις, εφόσον είναι 
διαθέσιμες. Η έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που συνδέονται με το κλίμα και 
για τον αντίκτυπο της υποστήριξης των 
στόχων που συνδέονται με την αλλαγή του 
κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η 
συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν 
επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική 
επιβάρυνση για τις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για τους δικαιούχους επιχορηγήσεων και τους αιτούντες επιχορηγήσεις θα ήταν 
χρήσιμες για την αξιολόγηση των επιχορηγήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.
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Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκπονείται έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με τον πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και 
τη βιωσιμότητα των συνεπειών των 
μέτρων, ώστε να συνεισφέρει στην 
απόφαση για την ενδεχόμενη ανανέωση, 
τροποποίηση ή αναστολή ενός 
επακόλουθου μέτρου.

4. Εκπονείται έκθεση εκ των υστέρων
αξιολόγησης σχετικά με τον πιο 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τη 
βιωσιμότητα των συνεπειών των μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 53
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 από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με εμπειρογνώμονες και 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που παρέχουν οι εμπειρογνώμονες και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων δεικτών, οι οποίοι δεν 
δημιουργούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αναφοράς.
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Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης ΜΜΕ κατά τις 
φάσεις της σύστασης, της ανάπτυξης και 
της μεταβίβασης. Τα χρηματοδοτικά μέσα 
περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου και μια διευκόλυνση εγγύησης 
δανείων. Η κατανομή των πόρων για τις 
διάφορες διευκολύνσεις βασίζεται στη 
ζήτηση της αγοράς και λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις των οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να αλλάζουν ραγδαία, είναι σημαντικό να 
διατηρείται υψηλός βαθμός ευελιξίας σχετικά με την κατανομή των πόρων για τις διευκολύνσεις 
μετοχικού κεφαλαίου και δανείων. Οι οργανώσεις εκπροσώπησης των ΜΜΕ μπορούν να 
παράσχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τις αποφάσεις της Επιτροπής εν προκειμένω και, ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη τους.

Τροπολογία 55
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 

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για τις 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 
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Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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 και με τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο εθνικών 
προγραμμάτων προώθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα 
ΙΙ στο άρθρο 14. Επιπλέον, οι ανωτέρω διευκολύνσεις θα πρέπει να είναι εξίσου 
συμπληρωματικές με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο εθνικών 
προγραμμάτων προώθησης.

Τροπολογία 57
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) 
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του κανονισμού για τα διαρθρωτικά 
ταμεία].

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα 
ΙΙ στο άρθρο 14.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διευκολύνσεις μετοχικού 
κεφαλαίου και εγγύησης δανείων 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που 
αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα, οι 
οποίες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για 
τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1, καθώς και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αντικαθιστά τους κανόνες εφαρμογής.
______________
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα 
ΙΙ στο άρθρο 14.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα έσοδα και οι επιστροφές ποσών 
που συνδέονται με τη δεύτερη θυρίδα του 
μηχανισμού υψηλής ανάπτυξης και 
καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF 2) 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη 
θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(2007-2013)1 διατίθενται στα 
χρηματοδοτικά μέσα του παρόντος 
προγράμματος.
______________
1 ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα 
ΙΙ στο άρθρο 14. Τα έσοδα και οι επιστροφές ποσών που συνδέονται με το GIF 2 διατίθενται 
στα χρηματοδοτικά μέσα του παρόντος προγράμματος.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τη συναφή 
νομοθεσία της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα 
ΙΙ στο άρθρο 14.



PE489.639v01-00 44/80 PR\905001EL.doc

EL

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εφαρμόζονται σε στενό συντονισμό με τις 
διευκολύνσεις μετοχικού κεφαλαίου και 
δανείων του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», με στόχο τη δημιουργία ενιαίας 
θυρίδας για τις ΜΜΕ και τους 
διαμεσολαβητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία ότι η προβλεπόμενη κατανομή των πόρων μεταξύ των 
προγραμμάτων COSME και «Ορίζοντας 2020» ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες ανεπάρκειες και 
διοικητικές επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτόν, είναι πραγματικά απαραίτητη η εφαρμογή των 
διευκολύνσεων αμφότερων των προγραμμάτων στο πλαίσιο ενός ενιαίου μέσου, στο οποίο οι 
ΜΜΕ και οι διαμεσολαβητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω μιας υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης.

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 

την ανάπτυξη
1. Η «Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου 
για την ανάπτυξη» («Equity Facility for 
Growth» – 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 
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επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε 
συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού 
κεφαλαίου για την έρευνα και την 
καινοτομία (Ε&Κ) στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και να 
παρέχει διευκολύνσεις 
συγχρηματοδότησης για 
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 
μετοχικού κεφαλαίου για την Ε&Κ που θα 
καθοριστεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
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3. Η στήριξη από την EFG 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 δημόσιων και ιδιωτικών 
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 
ή/και 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. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη των διατάξεων για τη διευκόλυνση EFG 
σε κάποιο άρθρο. Η συμπληρωματική αναφορά της παραγράφου 1 στους οργανισμούς 
επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών («funds-of-funds») διευκρινίζει ότι τα προγράμματα 
COSME και «Ορίζοντας 2020» προβλέπουν τη δυνατότητα παροχής κοινής στήριξης για τη 
χρηματοδότηση διασυνοριακών οργανισμών επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου άλλων οργανισμών. Η στήριξη από την EFG θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
ιδιωτικούς οργανισμούς επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών, με στόχο την προσέλκυση 
περισσότερων επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα (παράγραφος 3 στοιχείο β)). Η EFG θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει διευκολύνσεις συγχρηματοδότησης για επιχειρηματικούς 
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αγγέλους.

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14β
Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων

1. Η «Διευκόλυνση εγγύησης δανείων» 
(«Loan Guarantee Facility» – 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·
2. Η LGF εφαρμόζεται ως τμήμα ενός 
ενιαίου χρηματοπιστωτικού εργαλείου 
της ΕΕ για τη δανειοδότηση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων της 
Ένωσης και της Ε&Κ, χρησιμοποιώντας 
τον ίδιο μηχανισμό με τη θυρίδα 
εγγύησης δανείων για την Ε&Κ που 
λειτουργεί βάσει της ζήτησης των ΜΜΕ 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» (RSI II). Πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι όλοι οι εθνικοί 
διαμεσολαβητές θα είναι επιλέξιμοι 
δυνάμει του μέσου RSI II.

3. Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων 
(LGF) συνίσταται στα εξής:
α) χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια 
μέσω εγγυήσεων δανείων, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω δανείων 
μειωμένης εξασφάλισης και 
συμμετοχικών δανείων, είτε με τη μορφή 
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χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες θα 
μειώσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι βιώσιμες ΜΜΕ όσον 
αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση είτε λόγω του 
υψηλότερου κινδύνου που ενέχουν είτε 
λόγω της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων·
β) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε 
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. Το 
ποσό και η χρονική περίοδος συζητούνται 
ατομικά με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.
4. 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 δάνεια άνω των 150.000 
ευρώ, σε περίπτωση που οι ΜΜΕ δεν 
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο 
πλαίσιο της θυρίδας του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» για τις ΜΜΕ στη 
δανειακή διευκόλυνση και με ελάχιστη 
διάρκεια 12 μήνες. Στους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές 
εναπόκειται να αποδείξουν εάν οι ΜΜΕ 
είναι επιλέξιμες ή όχι στο πλαίσιο της 
θυρίδας του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» για τις ΜΜΕ στη δανειακή 
διευκόλυνση.
5. Η LGF είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον 
ώστε να είναι δυνατή η υποβολή 
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εκθέσεων σχετικά με τον αριθμό και τα 
ποσά των δανείων μέσω των οποίων 
υποστηρίζονται οι ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη δανειοδότηση των ΜΜΕ με ποσά άνω των 150.000 ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις 
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, διαπιστώνεται ένα χρηματοπιστωτικό κενό, το οποίο θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, κατά την άποψη του εισηγητή, στο πλαίσιο της LGF. Για να είναι σε θέση οι μη 
καινοτόμες επιχειρήσεις να επωφελούνται από τις εγγυήσεις για δάνεια άνω των 150.000 ευρώ, 
ο εισηγητής προτείνει η LGF να καλύπτει επίσης τα δάνεια που υπερβαίνουν το ποσό των 
150.000 ευρώ, σε περίπτωση που οι ΜΜΕ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο 
της θυρίδας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τις ΜΜΕ στην δανειακή διευκόλυνση. Το 
μέσο RSI II θα πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους τους εθνικούς διαμεσολαβητές, διάταξη που 
δεν φαίνεται να ισχύει στο πλαίσιο του μέσου RSI I.

Τροπολογία 64
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. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 18, σχετικά με αλλαγές των 
δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και στο παράρτημα Ι, 
αλλαγές στον προϋπολογισμό για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
καθώς και στα ίδια τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που αναφέρονται στα άρθρα 14, 14α 
και 14β, 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.
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Or. en

(Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 14, άρθρο 14α (νέο) και άρθρο 14β (νέο)) 
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Γενικός στόχος – σημείο 1

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
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 

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Ετήσια αύξηση 1%.
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σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές).

2009: -3,1%

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

Αριθμός ημερών για την έναρξη νέας ΜΜΕ το 2011: 
6,5 εργάσιμες ημέρες. Κόστος της εναρκτήριας 
φάσης: 379 ευρώ.

Μείωση του αριθμού των ημερών για την ίδρυση νέας 
ΜΜΕ: 3 εργάσιμες ημέρες το 2020. Κόστος της 
εναρκτήριας φάσης: 100 ευρώ1.

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:

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

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

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 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».

Or. en
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - Γενικός στόχος – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Γενικός στόχος: 2. Ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης 

ΜΜΕ
Δείκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο (2020)
Ανάπτυξη των ΜΜΕ όσον αφορά την 
προστιθέμενη αξία και τους υπαλλήλους. 

Το 2010 οι ΜΜΕ παρείχαν άνω του 58% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕ (ΑΠΑ)·

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
των ΜΜΕ κατά 4% ετησίως· 

Ανάδραση από ΜΜΕ και άλλους τελικούς 
δικαιούχους σχετικά με την προστιθέμενη αξία, 
τη σκοπιμότητα και τη συνάφεια του 
προγράμματος (θα μετράται στις αξιολογήσεις 
του προγράμματος) μέσω του δικτύου Europe 
Enterprise Network (EEN) και επιγραμμικών 
ερευνών.

συνολικός αριθμός εργαζομένων σε ΜΜΕ: 87,5 
εκατομμύρια (67% των θέσεων απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ).

ετήσια αύξηση των υπαλλήλων των ΜΜΕ κατά 1%.

Κύκλος εργασιών των ΜΜΕ (ΜΜΕ που ιδρύονται 
και κλείνουν)

78% ικανοποίησης και θετικών σχολίων και 
παρατηρήσεων σχετικά με την προστιθέμενη αξία του 
EEN.

Αύξηση της ικανοποίησης σχετικά με την 
προστιθέμενη αξία του EEN σε ποσοστό άνω του 
80%.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Γενικός στόχος: 2. Ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης 

ΜΜΕ
Δείκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο 

(2020)
Ανάπτυξη των ΜΜΕ όσον αφορά την 
προστιθέμενη αξία (Eurostat).

Το 2010 οι ΜΜΕ παρείχαν άνω του 58% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕ (ΑΠΑ)·

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
των ΜΜΕ κατά 4% ετησίως· 
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Ποσοστό απασχόλησης των ΜΜΕ (Eurostat). συνολικός αριθμός εργαζομένων σε ΜΜΕ το 2010: 
87,5 εκατομμύρια (67% των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ).

ετήσια αύξηση των υπαλλήλων των ΜΜΕ κατά 1%.

Κύκλος εργασιών των ΜΜΕ (αύξηση του αριθμού 
των ΜΜΕ που ιδρύονται και μεταβιβάζονται, 
μείωση του αριθμού των ΜΜΕ που κλείνουν)

Στοιχεία προς συμπλήρωση Στοιχεία προς συμπλήρωση

Αύξηση του ποσοστού των πολιτών της Ένωσης 
που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Τα στοιχεία του 2007 και του 2009 είναι σταθερά σε 
45%.

Αύξηση του ποσοστού των πολιτών της Ένωσης που 
επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε 50-55%

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – 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

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 

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως στον τομέα 
αρμοδιότητας της ΓΔ ENTR. 
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2012. Υλοποιήθηκαν 5 μέτρα απλούστευσης ετησίως 
έως το 2010.

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 τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, 

και ιδίως των ΜΜΕ

Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017) Μακροπρόθεσμος στόχος 
(2020)

Δραστηριότητες για τη 
βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
Στόχος μείωσης του καθαρού 
διοικητικού φόρτου

Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει μείωση 
έως και 31 % του διοικητικού φόρτου 

Ο καθαρός διοικητικός φόρτος θα 
πρέπει να μειωθεί κατά 12% στο σύνολο 

Ο καθαρός διοικητικός φόρτος θα 
πρέπει να μειωθεί κατά 25% στο 
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για τις επιχειρήσεις της Ένωσης σε 13 
συγκεκριμένους τομείς πολιτικής.

της υφιστάμενης και της νέας 
ενωσιακής νομοθεσίας που επηρεάζει τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης.

σύνολο της υφιστάμενης και της νέας 
ενωσιακής νομοθεσίας που επηρεάζει 
τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

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 
στον τομέα αρμοδιότητας της ΓΔ ENTR.

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης 
ετησίως στον τομέα αρμοδιότητας 
της ΓΔ ENTR.

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.

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 15 έλεγχοι 
καταλληλότητας, με σκοπό τη 
βελτίωση της νομοθεσίας.

Αύξηση του αριθμού των κρατών 
μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία για την εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας. 

Αριθμός κρατών μελών που 
χρησιμοποιούν τη δοκιμασία για την 
εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας: 0

Αριθμός κρατών μελών που 
χρησιμοποιούν τη δοκιμασία για την 
εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας: 
10

Αριθμός κρατών μελών που 
χρησιμοποιούν τη δοκιμασία για την 
εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας: 
28

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 και
εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.

Σημαντικός αριθμός εταιρειών 
παρακολουθούν τις επιδόσεις τους και 
εφαρμόζουν συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Or. en
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – 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 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 κράτη μέλη

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη 
δοκιμασία ΜΜΕ: 21 κράτη μέλη

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 τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, 

και ιδίως των ΜΜΕ
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017) Μακροπρόθεσμος στόχος 

(2020)
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 
κράτη μέλη

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

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

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών 
στα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα 
κράτη μέλη: 100

Or. en

Τροπολογία 69

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

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
Νέες επιχειρηματικές ιδέες
Αριθμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά. Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή περιορίστηκε σε 

αναλυτικό έργο περιορισμένης κλίμακας.
Στόχος: ο συνολικός αριθμός νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 5 το 2017 
(αύξηση σε 15 το 2018 και σε 25 το 2019).

Επίπεδο πρόσθετων εξαγωγών και αντίστοιχα 
χρηματικά ποσά.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν αναμένεται κανένας 
αντίκτυπος ακόμη το 2017. Το ποσοστό των 
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εξαγωγών της πρώτης γενιάς συμμετεχουσών ΜΜΕ 
θα εμφανιστεί το 2018 με στόχο αύξησης 20%.

Σχόλια και παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με την ποιότητα και την προστιθέμενη 
αξία των δραστηριοτήτων.

Τουλάχιστον 70% των ΜΜΕ που συμμετέχουν το 
2014 διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο στον κύκλο 
εργασιών τους σε έρευνα η οποία διεξάγεται στα τέλη 
του 2017.

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 (2017) Μακροπρόθεσμος στόχος 

(2020)
Νέες επιχειρηματικές ιδέες
Αριθμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών 
στην αγορά.

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή 
περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο 
περιορισμένης κλίμακας.

Στόχος: ο συνολικός αριθμός νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 5 
το 2017.

Στόχος: ο συνολικός αριθμός νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 
30 το 2020.

Επίπεδο πρόσθετων εξαγωγών και 
αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή 
περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο 
περιορισμένης κλίμακας.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν αναμένεται 
κανένας αντίκτυπος ακόμη το 2017. Το 
ποσοστό των εξαγωγών της πρώτης 
γενιάς συμμετεχουσών ΜΜΕ θα 
εμφανιστεί το 2018 με στόχο αύξησης 
20%.

Το ποσοστό των εξαγωγών των 
συμμετεχουσών ΜΜΕ το 2020 θα 
πρέπει να ανέρχεται στο 20%.

Σχόλια και παρατηρήσεις από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την 
ποιότητα και την προστιθέμενη αξία 
των δραστηριοτήτων.

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή 
περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο 
περιορισμένης κλίμακας.

Τουλάχιστον 70% των ΜΜΕ που 
συμμετέχουν το 2014 διαπιστώνουν 
θετικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών 
τους σε έρευνα η οποία διεξάγεται στα 
τέλη του 2017.

Τουλάχιστον 80% των ΜΜΕ που 
συμμετέχουν το 2014 διαπιστώνουν 
θετικό αντίκτυπο στον κύκλο 
εργασιών τους σε έρευνα η οποία 
διεξάγεται στα τέλη του 2020.

Or. en
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – 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 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.

Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης.

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
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους – Στήριξη της 
επιχειρηματικότητας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017
Στήριξη της επιχειρηματικότητας
Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την 
αντίληψη του κοινού για την επιχειρηματικότητα 
(% των πολιτών της ΕΕ που θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι όπως μετράται από το 
Ευρωβαρόμετρο).

Τα στοιχεία του 2007 και του 2009 είναι σταθερά σε 
45%.

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που θα 
ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε 50%.

Αριθμός κρατών που εφαρμόζουν λύσεις 
επιχειρηματικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ.

Αριθμός κρατών που εφαρμόζουν λύσεις 
επιχειρηματικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε 
επίπεδο ΕΕ: 22 (2010)

Αριθμός κρατών που εφαρμόζουν λύσεις 
επιχειρηματικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε 
επίπεδο ΕΕ: 25

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για 
τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη.

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις 
ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη: 5

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις 
ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη: 10

Αριθμός μέτρων απλούστευσης που έχουν 
εγκριθεί για τις ΜΜΕ. 

5 μέτρα απλούστευσης ετησίως (2010). Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως.
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικότητας 
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017) Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)
Στήριξη της 
επιχειρηματικότητας
Αύξηση του αριθμού των κρατών 
μελών που εφαρμόζουν λύσεις 
επιχειρηματικότητας βάσει ορθών 
πρακτικών εντοπισμένων μέσω του 
προγράμματος.

Αριθμός κρατών μελών που 
εφαρμόζουν λύσεις 
επιχειρηματικότητας: 22 (2010)

Αριθμός κρατών μελών που 
εφαρμόζουν λύσεις 
επιχειρηματικότητας: 25

Αριθμός κρατών μελών που εφαρμόζουν 
λύσεις επιχειρηματικότητας: 28.

Αύξηση του αριθμού εθνικών 
προγραμμάτων διαθέσιμων για τις 
ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη.

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων 
διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα 
κράτη μέλη: 5

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων 
διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα 
κράτη μέλη: 10

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων 
διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη 
μέλη: 15.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – 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
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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) Μακροπρόθεσμος στόχος 

(2020)
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 (+/- 19,6 δισεκατομμύρια 
ευρώ).

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
δάνεια (πίστωση) με εγγυήσεις (+/-
350.000) και αξία δανεισμού (+/- 25 
δισεκατομμύρια ευρώ).

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 συνολικός
όγκος επενδύσεων (+/- 2 δισεκατομμύρια 
ευρώ)

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχειρηματικά κεφάλαια του 
προγράμματος και συνολικός όγκος 
επενδύσεων: (+/- 560) και συνολικός 
όγκος επενδύσεων (+/- 4,7 
δισεκατομμύρια ευρώ)

Or. en
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – 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.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως
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Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017) Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)
Δίκτυο Enterprise Europe 
Network 

Δίκτυο Enterprise Europe 
Network 

Αριθμός υπογεγραμμένων 
συμφωνιών σύμπραξης.

Αριθμός υπογεγραμμένων 
συμφωνιών σύμπραξης: 1.950 (2010)

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών 
σύμπραξης: 2.200 ετησίως.

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών 
σύμπραξης: 2.500 ετησίως.

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

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας 
του Δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ: δεν 
μετράται ακόμη. Θα δρομολογηθεί 
έρευνα.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του 
Δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ κατά: 20% 
σε σύγκριση με το αρχικό αποτέλεσμα 
της έρευνας.

Αυξημένη αναγνώριση της
μάρκας του Δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ κατά: 
30% σε σύγκριση με το αρχικό αποτέλεσμα 
της έρευνας.

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%

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: 470.000 ετησίως.

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 (2011)

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε 
εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και 
εταιρικές αποστολές: 48.000 ετησίως.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε 
εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές 
αποστολές: 50.000/year

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι (Πίνακας) – 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
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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 (2017) Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)
Επιχειρηματική στήριξη των 
ΜΜΕ στην ενιαία αγορά και 
σε αγορές εκτός της ΕΕ
Ποσοστό (%) ΜΜΕ που 
συμμετέχουν σε διεθνείς
δραστηριότητες (εξαγωγές, 
εισαγωγές, ΑΞΕ και άλλες 
δραστηριότητες) εκτός της ΕΕ.

25% των ΜΜΕ που εξάγουν στην 
ενιαία αγορά, 13% που εξάγουν σε 
αγορές εκτός της Ένωσης (για την 
περίοδο 2006-2008)1.

27% των ΜΜΕ που εξάγουν στην 
ενιαία αγορά, 15% που εξάγουν σε 
αγορές εκτός της Ένωσης.

30% των ΜΜΕ που εξάγουν στην ενιαία 
αγορά, 17% που εξάγουν σε αγορές εκτός της 
Ένωσης.

_________________
1 Τα στοιχεία προέρχονται από τη 
μελέτη με τίτλο «Internationalisation 
of European SMEs» («Διεθνοποίηση 
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ»), EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως – Διεθνής βιομηχανική συνεργασία

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
Διεθνής βιομηχανική συνεργασία
Αριθμός περιπτώσεων βελτίωσης της ευθυγράμμισης 
μεταξύ των κανονισμών της ΕΕ και τρίτων χωρών για 
βιομηχανικά προϊόντα.

Εκτιμάται ότι, όσον αφορά την κανονιστική 
συνεργασία με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, 
Ρωσία, Καναδάς, Ινδία), υπάρχουν κατά μέσο 
όρο 2 σχετικοί τομείς σημαντικής 
ευθυγράμμισης τεχνικών κανονισμών.

3 σχετικοί τομείς σημαντικής 
ευθυγράμμισης των τεχνικών 
κανονισμών με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, 
Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, Ινδία) 
(2017).

Αριθμός τομέων και ορθών πρακτικών της Small 
Business Act της ΕΕ που θεσπίστηκαν σε γειτονικές και 
υποψήφιες χώρες. 

Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο στις τρεις 
περιοχές πολιτικής (περιοχή υποψήφιων 
χωρών, περιοχή ανατολικών γειτονικών 
χωρών, και περιοχή γειτονικών χωρών 
Μεσογείου), από τους 10 τομείς πολιτικής 
της SBA τουλάχιστον 3 έχουν ρυθμιστεί στις 
εν λόγω χώρες.

5 τομείς πολιτικής του SBA στους τρεις 
τομείς πολιτικής (περιοχή υποψήφιων 
χωρών, περιοχή ανατολικών γειτονικών 
χωρών, και περιοχή γειτονικών χωρών 
Μεσογείου) (2017).

Τροπολογία του 
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Κοινοβουλίου
Εδικός στόχος Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως
Δείκτης αποτελέσματος Τελευταίο γνωστό 

αποτέλεσμα
Μεσοπρόθεσμος στόχος 
(2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος 
(2020)

Διεθνής βιομηχανική 
συνεργασία
Αριθμός περιπτώσεων 
βελτίωσης της ευθυγράμμισης 
μεταξύ των κανονισμών της ΕΕ 
και τρίτων χωρών για 
βιομηχανικά προϊόντα.

Εκτιμάται ότι, όσον αφορά την 
κανονιστική συνεργασία με τους 
κύριους εμπορικούς εταίρους 
(ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, 
Ρωσία, Καναδάς, Ινδία), υπάρχουν 
κατά μέσο όρο 2 σχετικοί τομείς 
σημαντικής ευθυγράμμισης 
τεχνικών κανονισμών.

3 σχετικοί τομείς σημαντικής 
ευθυγράμμισης των τεχνικών 
κανονισμών με τους κύριους 
εμπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, 
Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 
Καναδάς, Ινδία) (2017).

4 σχετικοί τομείς σημαντικής 
ευθυγράμμισης των τεχνικών 
κανονισμών με τους κύριους 
εμπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, 
Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 
Καναδάς, Ινδία) (2017).

Αριθμός τομέων και ορθών 
πρακτικών της Small Business 
Act της ΕΕ που θεσπίστηκαν σε 
γειτονικές και υποψήφιες χώρες. 

Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο στις 
τρεις περιοχές πολιτικής (περιοχή 
υποψήφιων χωρών, περιοχή 
ανατολικών γειτονικών χωρών, και 
περιοχή γειτονικών χωρών 
Μεσογείου), από τους 10 τομείς 
πολιτικής της SBA τουλάχιστον 3 
έχουν ρυθμιστεί στις εν λόγω 
χώρες.

5 τομείς πολιτικής του SBA 
στους τρεις τομείς πολιτικής 
(περιοχή υποψήφιων χωρών, 
περιοχή ανατολικών γειτονικών 
χωρών, και περιοχή γειτονικών 
χωρών Μεσογείου) (2017).

5 τομείς πολιτικής του SBA στους 
τρεις τομείς πολιτικής (περιοχή 
υποψήφιων χωρών, περιοχή 
ανατολικών γειτονικών χωρών, 
και περιοχή γειτονικών χωρών 
Μεσογείου).

Or. en
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Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II διαγράφεται
Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση
1. Οι δράσεις για τη βελτίωση της
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση
περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση
μετοχικού κεφαλαίου και μια διευκόλυνση
εγγύησης δανείων.
2. 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.
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
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στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων
2020 (RSI II), σύμφωνα με τον τρόπο που
προβλέπεται παρακάτω.
4. 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
λεπτομερέστερες ειδικές λειτουργικές
απαιτήσεις που πρέπει να καθοριστούν
στις κατευθυντήριες γραμμές της
Επιτροπής.
5. 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.
6. 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].
7. 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.
8. Τα χρηματοδοτικά μέσα για τις
προσανατολισμένες στην ανάπτυξη ΜΜΕ
εφαρμόζονται σύμφωνα με τους συναφείς
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις.
Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για 
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την ανάπτυξη (EFG)
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.
2. 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.
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Διευκόλυνση εγγύησης δανείων (LGF)
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
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, 
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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. en

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέο)

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:
α) 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 πρωτοβουλιών, 
πολιτικών και προγραμμάτων της 
Ένωσης που σχετίζονται με τις ΜΜΕ και 
παροχή πληροφοριών προς ΜΜΕ σχετικά 
με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 
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τέτοια 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·
στ) παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ ώστε να 
αναπτύξουν διασυνοριακές 
δραστηριότητες και διεθνή δίκτυα·
ζ) υποστήριξη προς τις ΜΜΕ ώστε να 
βρουν σχετικούς εταίρους από τον 
ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα μέσω 
κατάλληλων εργαλείων.
2. Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς 
τόσο τεχνολογίας όσο και τεχνογνωσίας:
α) 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 
«Ορίζοντας2020»:
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α) ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σχετικά 
με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»,
β) παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ, ώστε 
να εντοπισθούν οι ανάγκες τους σε σχέση 
με την ερευνητική και την τεχνολογική 
ανάπτυξη και να βρεθούν σχετικοί 
εταίροι,
γ) παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ κατά 
την προετοιμασία και τον συντονισμό των 
προτάσεων έργων για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Δέον είναι να προσδιορισθούν οι αρμοδιότητες του EEN σε λεπτομερή κατάλογο στον παρόντα 
κανονισμό. Σε συνδυασμό με το άρθρο 9α (νέο) που αφορά το EEN, το παρόν Πρωτόκολλο 
παρέχει λεπτομερή περιγραφή των εν λόγω αρμοδιοτήτων του δικτύου, ομοίως προς το ΠΑΚ. 
Επιπροσθέτως στις αρμοδιότητες του Δικτύου βάσει του ΠΑΚ, ο εισηγητής συνιστά να παρέχει 
επίσης το Δίκτυο πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την αύξηση της 
βιωσιμότητας των ΜΜΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
υπονομεύεται από αδυναμίες της αγοράς, θεσμικές αδυναμίες και αδυναμίες πολιτικής, όπως 
η ελλιπής πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αγορές, καθώς και ο ρυθμιστικός φόρτος. Ως εκ 
τούτου, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ εμφανίζουν χαμηλότερη παραγωγικότητα και αναπτύσσονται 
πιο αργά από τις επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη και είναι λιγότερο σε θέση να 
προσαρμοστούν με επιτυχία στις αλλαγές από ό,τι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 
Οι δυσκολίες αυτές επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την οικονομική κρίση του 2008, η οποία 
έπληξε με δυσανάλογο τρόπο τις ΜΜΕ. 

Κατ’ εφαρμογή του υφιστάμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η ΕΕ 
χρηματοδοτεί μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και 
για την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των ΜΜΕ μέσω του «Προγράμματος 
για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία», ενός από τους τρεις πυλώνες του 
προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Δυνάμει του 
μελλοντικού ΠΔΠ (2014-2020), το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία θα υλοποιηθεί επιτυχώς με την εφαρμογή του «Προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (COSME). Σε 
συνέχεια της απόφασής της να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ της έρευνας και 
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της καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την υπαγωγή των πρωτοβουλιών του 
τρέχοντος προγράμματος για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Κατά 
συνέπεια, το πρόγραμμα COSME θα επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα, την 
οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Ο εισηγητής επικροτεί θερμά την πρόταση σχετικά με το πρόγραμμα COSME, το οποίο είναι 
το μοναδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ που στοχεύει ειδικά στην τόνωση των 
ΜΜΕ. Προκειμένου να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στην πρόταση, ο εισηγητής θα ήθελε 
να διατυπώσει τις ακόλουθες γενικές και ειδικές παρατηρήσεις:

Γενικές παρατηρήσεις 

1. Έμφαση στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
και στην πρόσβαση σε αγορές
Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού του, το πρόγραμμα COSME θα πρέπει να 
επικεντρωθεί σε δράσεις που παρουσιάζουν τον υψηλότερο αντίκτυπο και το υψηλότερο 
ποσοστό μόχλευσης. Ο εισηγητής προτείνει να δοθεί έμφαση σε τρεις τομείς: μείωση του 
διοικητικού φόρτου, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πρόσβαση σε αγορές.

Μετά την επιτυχή έκβαση του προγράμματος δράσης για τη μείωση του γραφειοκρατικού 
φόρτου στην ΕΕ, η τελευταία χρειάζεται έναν νέο, πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης για το 2020, 
ενώ το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με 
τον διοικητικό φόρτο θα πρέπει να λάβει περαιτέρω στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος 
COSME. 

Την επαύριον της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση αποτελεί την πρωταρχική ανησυχία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι 
τράπεζες είναι πλέον πιο επιφυλακτικές σε ζητήματα δανειοδότησης και οι επενδυτές 
αποφεύγουν περισσότερο τους κινδύνους. Τα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος για την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία έχουν αποβεί επιτυχή στον τομέα της διευκόλυνσης 
των ΜΜΕ για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, επιδεικνύοντας αξιόλογα αποτελέσματα 
μόχλευσης και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη υπό όρους κύκλου εργασιών και 
θέσεων απασχόλησης, και είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η εφαρμογή τους δυνάμει του 
προγράμματος COSME. 

Η πρόσβαση σε αγορές της Ευρώπης και σε αγορές τρίτων χωρών θα πρέπει να αποτελέσει το 
τρίτο πεδίο προτεραιοτήτων του COSME. Εν προκειμένω, το δίκτυο Enterprise Europe 
Network εξακολουθεί να διαθέτει υψηλό ποσοστό αναξιοποίητων δυνατοτήτων. Η 
διακυβέρνηση του EEN επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις και η προβολή του πρέπει να 
ενισχυθεί.

2. Στόχευση όλων των ΜΜΕ 
Το πρόγραμμα COSME δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στις ΜΜΕ με διασυνοριακές 
δραστηριότητες, αλλά και στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και 
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εθνικό επίπεδο, εφόσον επιδεικνύουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία της 
ΕΕ μπορεί επίσης να συνίσταται στην αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς που δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μόνο από τα κράτη μέλη. 

3. Ισχυρότερη σύνδεση με τη «Small Business Act»
Κατά την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος COSME, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις δέκα αρχές της «Small Business Act» (SBA), η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά ένα 
ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη, με στόχο τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών βάσει της προσέγγισης «Προτεραιότητα στις 
μικρές επιχειρήσεις». 

4. Αυξημένη συμμετοχή των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ 
Το πρόγραμμα COSME έχει καταρτιστεί ειδικά για τις ΜΜΕ. Για την επίτευξη των στόχων 
του, είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ. 
Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία με οργανώσεις 
ΜΜΕ κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής για τις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των ΜΜΕ κατά την ανάπτυξη των 
δεικτών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και πριν από τον καθορισμό των στόχων του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας. 

5. Παροχή στήριξης για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων
Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων είναι σημαντικές για την οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ. Κάθε χρόνο υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας 150.000 εταιρειών και 
600.000 θέσεων απασχόλησης, λόγω ανεπάρκειας του συστήματος μεταβίβασης 
επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα COSME θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την αδυναμία της 
αγοράς.

6. Υψηλότερος προϋπολογισμός για τις ΜΜΕ
Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής έχουν απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι ο αριθμός 
των 23 εκατομμυρίων ΜΜΕ συνιστά μείζονα πηγή οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης στην Ένωση. Δυστυχώς, η πολιτική σημασία των ΜΜΕ δεν 
αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του COSME: από το συνολικό ποσό των 2,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνο το 0,2% του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το ΠΔΠ 
διατίθεται στο πρόγραμμα COSME. Με γνώμονα τις συστάσεις του, σύμφωνα με τις οποίες 
τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει στηρίζουν επίσης τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και ότι θα 
πρέπει να καταργηθεί το ανώτατο όριο της διευκόλυνσης LGF για δάνεια άνω των 150.000 
ευρώ προς μη καινοτόμες ΜΜΕ, ο εισηγητής θεωρεί ανεπαρκή τον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του. Για τον λόγο αυτόν, προτείνει 
την αύξηση του εν λόγω προϋπολογισμού στο 0,5% του προϋπολογισμού για το ΠΔΠ. Με 
την αύξηση αυτή θα αποδειχθεί ότι η ΕΕ έχει πράγματι την πρόθεση να τονώσει τις ΜΜΕ. 

Ειδικές παρατηρήσεις

1. Γενικοί στόχοι 

1.1.  Βιώσιμη ανταγωνιστικότητα (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)) 
Ο πρώτος γενικός στόχος θα πρέπει να συνίσταται στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των 
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επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα δεν 
πρέπει εκλαμβάνονται ως ανεξάρτητοι στόχοι, δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτάται από τη βιωσιμότητα, και οι πολιτικές θα πρέπει να 
βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα 
αντικατοπτρίζει την ικανότητα επίτευξης και διατήρησης της (οικονομικής) 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, σε εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

1.2. Τουρισμός (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 
α))
Ο εισηγητής φρονεί ότι οι πρωτοβουλίες στον κλάδο του τουρισμού θα είναι επιλέξιμες για 
την παροχή στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος COSME εφόσον μπορούν να επιδείξουν 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, όπως ισχύει και για οποιονδήποτε άλλον κλάδο που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ. Εντούτοις, το 
COSME δεν θα πρέπει να εισάγει εξαρχής διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Ως εκ 
τούτου, εκτιμάται ότι δεν αρμόζει να επισημαίνεται ο κλάδος του τουρισμού στους γενικούς 
στόχους. Λαμβανομένου, ωστόσο, υπόψη του γεγονότος ότι ο τουρισμός εντάχθηκε μόλις 
πρόσφατα στους τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας της ΕΕ, κρίθηκε σκόπιμο να 
επισημανθεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων.

2. Ειδικοί στόχοι

2.1. Δράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την επίτευξη της 
βιώσιμης ανταγωνιστικότητας (άρθρο 6) 

Λόγω των περιορισμένων πόρων του προγράμματος, τα μέτρα στήριξης πρέπει να 
επικεντρώνονται σε διατομεακές πρωτοβουλίες που ευνοούν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα 
ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να στηρίζει 
ειδικές ανά τομέα δραστηριότητες, σε τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ 
και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να 
αποδειχθεί πως οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες συνεισφέρουν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο 
ΕΕ. 

2.2. Δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας (άρθρο 7)
Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να 
παρέχει ικανοποιητικό πλαίσιο προϋποθέσεων για όλες τις καταστάσεις με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωποι οι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τη SBA, το εν λόγω πλαίσιο δεν 
περιλαμβάνει μόνο τη φάση της ανάπτυξης, αλλά και τις φάσεις της σύστασης, της 
μεταβίβασης και της πτώχευσης (παροχή δεύτερης ευκαιρίας). 

2.3. Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (άρθρο 
8) 
Η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δεν είναι αναγκαία μόνο κατά τις φάσεις της 
σύστασης και της ανάπτυξής τους, αλλά και κατά τις φάσεις της μεταβίβασης (βλ. ανωτέρω). 
Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματοδοτικά μέσα.  

2.4. Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές (άρθρο 9)
Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να 
διατηρήσει τη στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN). Το δίκτυο 
παρουσιάζει συνεχή βελτίωση στις επιδόσεις του και παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
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στήριξης των επιχειρήσεων με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, κρίνεται 
σκόπιμη η περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών του, βάσει ανάλυσης των διαφορετικών 
δομών διακυβέρνησης και των ποσοστών αφομοίωσης σε όλα τα κράτη μέλη. 

Θα πρέπει να υποστηριχθούν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 
αγορές τρίτων χωρών προτεραιότητας, όπως είναι το γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για θέματα 
ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα, υπό τον όρο ότι δεν επικαλύπτουν υπηρεσίες που παρέχονται από 
τα κράτη μέλη ή το EEN. Ο εισηγητής τάσσεται επίσης υπέρ της παροχής στήριξης όσον 
αφορά τα πρότυπα και τις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες. Πριν από τη θέσπιση νέων 
μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση των υφιστάμενων 
μέτρων στήριξης. 

3. Χρηματοδοτικά μέσα (άρθρα 4 και 14, παράρτημα ΙΙ) 
Ο εισηγητής επικροτεί τα προτεινόμενα χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων. 
Διατυπώνει, ωστόσο, την ανησυχία ότι η προβλεπόμενη κατανομή των πόρων μεταξύ των 
προγραμμάτων COSME και «Ορίζοντας 2020» ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες ανεπάρκειες 
και διοικητικές επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτόν, είναι πραγματικά απαραίτητη η εφαρμογή 
των διευκολύνσεων αμφότερων των προγραμμάτων στο πλαίσιο ενός ενιαίου μέσου, στο 
οποίο οι ΜΜΕ και οι διαμεσολαβητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω μιας υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης. 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό της τάξης του 55,5% του 
προϋπολογισμού που προβλέπεται για τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεδομένης της υπέρμετρης 
ζήτησης και του υψηλού αντικτύπου μόχλευσης, ο εισηγητής προτείνει τη δέσμευση 
ελάχιστου ποσοστού της τάξης του 55,5% από τον προϋπολογισμό για τα χρηματοδοτικά 
μέσα. Εντούτοις, σε περίπτωση που η προσφορά χρηματοδοτικών μέσων υπερβαίνει τη 
ζήτηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει αυτό το κατώτατο όριο. 
Παρόλο που η κατανομή των πόρων από τον προϋπολογισμό για κάθε μέσο είναι μόνο 
ενδεικτική, κατά τη διάθεση των πόρων στις διάφορες διευκολύνσεις θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ζήτηση της αγοράς.

3.1 Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (άρθρο 14, παράρτημα ΙΙ)
Ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση σχετικά με τη χρήση διευκόλυνσης μετοχικού κεφαλαίου 
(EFG) για τις ΜΜΕ κατά τη φάση της ανάπτυξης, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά 
προς τη διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που 
επικεντρώνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η χορήγηση ενδιάμεσης χρηματοδότησης είναι 
εξαιρετικά σημαντική, διότι παρέχει στους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ πρόσβαση σε μετοχικά 
κεφάλαια χωρίς να εκχωρούν την κυριότητά τους. 

3.2 Διευκόλυνση εγγύησης δανείων (άρθρο 14, παράρτημα ΙΙ)
Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διευκόλυνση εγγύησης δανείων 
(LGF) δεν πρέπει να καλύπτει δάνεια άνω των 150.000 ευρώ, ενώ δάνεια υψηλότερων ποσών 
αναμένεται να καλύπτονται από το μέσο RSI ΙΙ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», για το οποίο είναι επιλέξιμες μόνο καινοτόμες επιχειρήσεις. Χρηματοπιστωτικό κενό 
όμως διαπιστώνεται και στη δανειοδότηση των μη καινοτόμων ΜΜΕ με ποσά άνω των 
150.000 ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, το οποίο θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, κατά την άποψη του εισηγητή, στο πλαίσιο της LGF. Κατά συνέπεια, 
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προτείνει ότι η LGF θα πρέπει να καλύπτει επίσης δάνεια άνω των 150.000 ευρώ, σε 
περίπτωση που οι ΜΜΕ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του μέσου RSI 
ΙΙ. 

4. Δείκτες (παράρτημα Ι)
Ο εισηγητής εκτιμά ότι απαιτούνται περισσότεροι και καλύτεροι δείκτες για την έγκυρη και 
αξιόπιστη μέτρηση των επιδόσεων. Επιπλέον, οι στόχοι των επιδόσεων θα πρέπει να είναι πιο 
φιλόδοξοι, ενώ ενδείκνυται επίσης η κατάρτιση δύο ξεχωριστών δεικτών για τους ειδικούς 
στόχους, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενδιάμεση αξιολόγηση το 2017 και να υπάρχει ένα 
σημείο αναφοράς για το έτος 2020. 


