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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης 
«TOP-10» και τη μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ
(2013/2711(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, ο οποίος εγκρίθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στη Feira στις 19 και 20 Ιουνίου 
2000,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)1,

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο 
«Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη» 
(COM(2011)0078),

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

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη 
θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (COM(2011)0834),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης 
Μαρτίου 2013 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 26ης και 
27ης Σεπτεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη διαβούλευση για την έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ 
(SWD(2013)60),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στη διαδικασία 
διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ (COM(2013)446 
τελικό),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
                                               
1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
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Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο: «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COM(2013)122 τελικό) και το συνοδευτικό έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση και τη 
διαβούλευση για την έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ (SWD(2013) 60 τελικό),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της 
αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα 
Βήματα (COM(2013) 685 τελικό),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ αποτελεί 
οριζόντια προσπάθεια που αφορά διάφορους τομείς πολιτικής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ υφίστανται δυσανάλογα περιττή διοικητική και 
κανονιστική επιβάρυνση λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων ικανοτήτων τους 
καθώς και ότι οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν για το λόγο αυτό δεσμευτεί να 
τηρούν την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 74% των 
Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ δημιουργεί υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση·

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

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δηλώσει επανειλημμένως, μεταξύ άλλων 
στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012, ότι η απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να θίγει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της ΕΕ στους τομείς της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΕ ή τις 
θεμελιώδεις αρχές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα «TOP-10» νομοθετικά μέτρα που 
προσδιορίζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της ευρίσκοντο ήδη υπό εξέλιξη όταν 
δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση· συγκεκριμένα, ορισμένες από τις νομοθετικές προτάσεις 
είχαν ήδη υποβληθεί όταν διεξαγόταν η διαβούλευση «TOP-10» και ορισμένες έχουν εν 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0387.
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τω μεταξύ ήδη ολοκληρωθεί·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα δεν θα υπεισέλθει στις επιμέρους δράσεις 
παρακολούθησης – καθώς τούτο θα πραγματοποιηθεί σε άλλες περιπτώσεις – αλλά θα 
επικεντρωθεί στη μέθοδο εργασίας που εφάρμοσε η Επιτροπή·

1. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «TOP-10» της Επιτροπής ως μέρος του προγράμματος 
REFIT και σημειώνει την υπόσχεση ότι δεν αποτελεί μεμονωμένη προσπάθεια αλλά θα 
πρέπει να αποτελεί κανονικό μέρος μιας διαρκούς διαδικασίας ελέγχου· τονίζει, ωστόσο, 
ότι η προσέγγιση «TOP-10» δεν πρέπει να αντικαταστήσει μια συστηματική προσέγγιση 
οριζόντιας πολιτικής για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως υποδειγματική πρωτοβουλία·

2. επιδοκιμάζει, από αυτήν την άποψη, και τη δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει έξυπνη 
νομοθεσία ως αναπόσπαστο τμήμα του κύκλου λήψεως αποφάσεων και ειδικά να 
θεωρήσει το πρόγραμμα REFIT ως κυλιόμενο πρόγραμμα που θα επικαιροποιείται σε 
ετήσια βάση· 

3. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ, 
ειδικά οι καινοτόμες ΜΜΕ, ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους 
μέσω ενός απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου και μικρότερης διοικητικής 
επιβάρυνσης σε όλους τους τομείς πολιτικής αλλά ιδιαίτερα στον μεταποιητικό κλάδο, 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στην ενιαία αγορά υπηρεσιών·

4. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή θα ενσωματώνει στο εξής τον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τις ΜΜΕ σε έναν ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων για το REFIT· 
θεωρεί ότι τούτο αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση εάν ενσωματώσει επίσης 
τις απαιτήσεις των ΜΜΕ στο ευρύτερο πρόγραμμα απλούστευσης του κανονιστικού 
πλαισίου· υπογραμμίζει όμως ότι η ενοποίηση αυτή δεν θα πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να 
αποδυναμώσει την ειδική προσοχή με την οποία η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις ΜΜΕ στις 
διαδικασίες της·

5. υπογραμμίζει ότι ο σχεδιαζόμενος ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης της προόδου που επιτυγχάνεται στους 
τομείς της νομοθεσίας και της εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των ΜΜΕ· είναι πεπεισμένο ότι αυτός ο πίνακας 
αποτελεσμάτων θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκτιμούν το κόστος της διοικητικής 
επιβάρυνσης που απορρέει από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, θα επιτρέψει την 
ευκολότερη παρακολούθηση της κατάστασης και με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει την 
εποικοδομητική συμμετοχή των ΜΜΕ σε μελλοντικές διαβουλεύσεις·

6. τονίζει, ωστόσο, ότι οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις θα είναι ευκολότερες εάν οι εκ των 
προτέρων αξιολογήσεις έχουν διεξαχθεί ορθά· για το λόγο αυτό, καλεί την επόμενη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας 
νοοτροπίας όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
με ιδιαίτερη εστίαση στις ΜΜΕ και στους αυτοαπασχολούμενους· θεωρεί, λόγου χάριν, 
ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να δίδει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και περισσότερες 
εξουσίες στην επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων· συνιστά επίσης ότι το Κοινοβούλιο θα 
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πρέπει να κάνει μεγαλύτερη χρήση των ικανοτήτων του στους τομείς της εκτίμησης των 
επιπτώσεων και της δοκιμής ΜΜΕ, ιδιαίτερα πριν από την πραγματοποίηση ουσιαστικών 
τροποποιήσεων σε προτάσεις της Επιτροπής·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια διαδικτυακή εφαρμογή με την 
οποία η διοίκηση θα επισημαίνει εάν και σε ποιο βαθμό οι ΜΜΕ επηρεάζονται από 
επικείμενες νομοθετικές πράξεις, όπως π.χ. η γερμανική εφαρμογή Mittelstandsmonitor, η 
οποία επισημαίνει με ένα απλό σύστημα φωτεινών σηματοδοτών κατά πόσον οι ΜΜΕ 
είναι πολύ πιθανό (κόκκινο), πιθανό (κίτρινο) ή δεν πρόκειται (πράσινο) να επηρεαστούν 
από επικείμενη νομοθετική πράξη·

8. επιδοκιμάζει το αίτημα του Συμβουλίου, που διατυπώνεται στα συμπεράσματά του της 
14ης και 15ης Μαρτίου 2013, για ανάληψη περαιτέρω δράσης για τη μείωση της 
συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών· 

9. εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΜΜΕ δεν έχουν επιτύχει ακόμα να αξιοποιήσουν το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς και υπενθυμίζει ότι μόνο 25% των ΜΜΕ εντός της ΕΕ των 
27 πραγματοποιούν εξαγωγές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν 
για την άρση των περιττών διασυνοριακών εμποδίων που παρακωλύουν τις ΜΜΕ και να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να επιτύχουν εναρμόνιση των κανονιστικών 
ρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία για 
το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα κατά την 9η υπουργική διάσκεψη τον Δεκέμβριο 
του 2013 με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές διευκολύνσεις για τις ΜΜΕ· επιδοκιμάζει 
σε αυτό το πλαίσιο την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μια τυποποιημένη δήλωση 
ΦΠΑ·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιστοιχίσουν το πρόγραμμα REFIT και την πρωτοβουλία 
TOP-10 που υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και να διασφαλίσουν τη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ και σε εθνικό επίπεδο·   τονίζει επιπλέον το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ εάν αποφύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό 
(gold-plating) κατά τη μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την εναλλακτική επιλογή ελάφρυνσης των 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ σε εκείνους τους τομείς στους οποίους η 
νομοθεσία της ΕΕ το επιτρέπει, π.χ. στους τομείς της ενημέρωσης των εργαζομένων και 
της διαβούλευσης με αυτούς, της υγιεινής των τροφίμων, των αποβλήτων, του 
περιβάλλοντος και των ετήσιων λογαριασμών· 

11. υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την θέσπιση γενικών εξαιρέσεων για τις ΜΜΕ από τη 
νομοθεσία της ΕΕ, όπως διατυπώνεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία εξαιρέσεις θα πρέπει να ισχύουν μόνον 
όταν με κατάλληλες δοκιμές ΜΜΕ μπορεί να αποδειχθεί για κάθε περίπτωση χωριστά ότι 
οι ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με προσαρμοσμένες 
λύσεις ή με λιγότερο αυστηρές ρυθμίσεις· τονίζει ότι η θέσπιση γενικών εξαιρέσεων για 
τις ΜΜΕ ενέχει συχνά τον κίνδυνο να ισχύει για τις ΜΜΕ ένα συνονθύλευμα εθνικών 
νόμων, γεγονός το οποίο θα ευνοούσε την κατακερμάτωση και θα εμπόδιζε την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά· 
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12. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέτεινε την εντολή της Ομάδας Υψηλού 
Επιπέδου για τον διοικητικό φόρτο έως τον Οκτώβριο του 2014 όπως ζητήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 και όπως 
προβλέπεται στο πρόγραμμα COSME· 

13. θεωρεί ότι η διαβούλευση «TOP-10» είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία και το αποτέλεσμα 
της διαβούλευσης αποτελεί σημαντικό μήνυμα των ΜΜΕ και των οργανώσεων που τις 
εκπροσωπούν·  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει αυτήν την πρωτοβουλία σε τακτική 
βάση μέσω του Ευρωβαρόμετρου· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντική 
ανισορροπία στη γεωγραφική κατανομή των αντιδράσεων στη διαβούλευση «TOP-10»· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση για να εντοπιστούν οι 
λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτή η ανισορροπία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες που συλλέγονται δεν στρεβλώνονται από την έλλειψη γνώσεων ή από 
άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση των συλλεγόμενων 
στοιχείων· 

14. προσδοκά ότι η επόμενη Επιτροπή θα διατηρήσει την ευθύνη για «έξυπνη νομοθεσία» 
στις αρμοδιότητες του ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου και την παροτρύνει να 
ενισχύσει τον ρόλο των απεσταλμένων των ΜΜΕ·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


