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Θέμα: Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 - Επιστροφή του 
επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το «Πρόγραμμα δράσης για την 
επιχειρηματικότητα 2020 - Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» 
παραθέτει τους ακόλουθους τρεις σχετικούς τομείς δράσης: «Επιχειρηματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση», «Δημιουργία περιβάλλοντος εντός του οποίου οι επιχειρηματίες θα μπορούν να 
ακμάσουν και να αναπτυχθούν» και «Πρότυπα προς μίμηση και προσέγγιση ειδικών 
ομάδων».

Και οι τρεις αυτοί πυλώνες του προγράμματος δράσης είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά 
την αλλαγή της επιχειρηματικής νοοτροπίας στην Ευρώπη, την επαναφορά της Ευρώπης σε 
τροχιά ανάπτυξης και την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης..  Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το εν λόγω ζήτημα: 

1. Σε ποιο βαθμό σχεδιάζει η Επιτροπή να εντάξει την κατάσταση προόδου σχετικά με το 
Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 στην κατάρτιση εκθέσεων αναφορικά 
με την εφαρμογή της νομοθετικής πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις;

2. Οι πρωτοβουλίες σχετικά με την εκπαίδευση κα την κατάρτιση συνιστούν κυρίως 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή 
προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας και εκπαίδευσης και να τα υποστηρίξει κατά την εφαρμογή των 
εν λόγω μέτρων;

3. Η ανακοίνωση της Επιτροπής παραθέτει ορισμένες δράσεις για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών. Στη 
νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις καθώς και στο σχέδιο κανονισμού COSME 
παρατίθενται άλλα μέτρα. Θα μπορούσε η Επιτροπή να περιγράψει την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που έχει υιοθετήσει για τη μείωση τέτοιου είδους επιβαρύνσεων για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις;

4. Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να βελτιώσει το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες και τη φήμη τους εντός της κοινωνίας;
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