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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα δράσης για την 
επιχειρηματικότητα 2020 – επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη
(2013/2532(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το 
πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 – επιστροφή του επιχειρηματικού 
πνεύματος στην Ευρώπη (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5, και το άρθρο 110 παράγραφος 2, του 
Κανονισμού,

I. Επιχειρηματικό πνεύμα και επιχειρηματική εκπαίδευση

1. υπενθυμίζει ότι οι οικονομικές και επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες συνιστούν 
βασικά προσόντα στον τομέα της δια βίου μάθησης και ότι είναι αναγκαίο, λόγω της 
περιορισμένης ανάπτυξης και των υψηλών ποσοστών ανεργίας, να ληφθούν 
αποφασιστικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί το 
επιχειρηματικό πνεύμα κυρίως ανάμεσα στους νέους· 

2. αναγνωρίζει ότι ο τομέας της οικονομικής και επιχειρηματικής εκπαίδευσης εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν και πρέπει να 
λάβουν ουσιαστική στήριξη όσον αφορά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων τους 
μέσω πρωτοβουλιών της ΕΕ·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τον μειούμενο αριθμό των αυτοαπασχολούμενων πολιτών 
της ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν συγκεκριμένους 
στόχους, έτσι ώστε η επιχειρηματικότητα να αποτελέσει και πάλι ελκυστική εναλλακτική 
λύση έναντι της μισθωτής εργασίας·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που προτείνει η 
Επιτροπή σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προβούν στην εφαρμογή τους χωρίς καθυστέρηση·

5. θεωρεί ότι το δίκτυο των εκπροσώπων των ΜΜΕ συνιστά ένα κεντρικό φόρουμ για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την 
εφαρμογή των μέτρων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προγραμματισμένη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Εγγύησης για τους Νέους, καθώς και για τη πρόθεση στήριξής της με επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα· υπογραμμίζει τη σημασία των προβλεπόμενων μέτρων για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι 
στοχεύουν στη βιώσιμη απασχόληση και ότι δεν προκαλούν το «φαινόμενο της περιττής 
επιδότησης»·

7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προωθούν το πρόγραμμα 
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Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν εθνικά σημεία 
επαφής όπου εξακολουθεί να είναι αναγκαίο· προτείνει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο 
οι υπάρχουσες δομές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης των Επιχειρήσεων· κρίνει 
απαραίτητο να τεθεί ο στόχος των 10.000 ανταλλαγών ανά έτος· 

8. προτείνει τα κράτη μέλη να μπορούν να ζητούν επιπλέον κονδύλια από το Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που να προορίζονται για βραχυπρόθεσμα μέτρα 
όπως η στήριξη και παροχή συμβουλών κατά τη δημιουργία επιχείρησης·

9. προτείνει να συνδεθούν περισσότερο μεταξύ τους τα υπάρχοντα και μελλοντικά μέσα για 
την προώθηση της επιχειρηματικότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τους Νέους και 
το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα και 
δημιουργηθούν συνεργίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

10. αναμένει η επόμενη Επιτροπή να καταστήσει την προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
την επιχειρηματική εκπαίδευση σημείο κλειδί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να 
δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση που να επιτρέπει την αξιολόγηση της 
προόδου των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. ύψος των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων που χρησιμοποιήθηκαν για την
προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

β. αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν σε επιχειρηματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τους Νέους,

γ. αριθμός των ανθρώπων που έχουν ως στόχο να ιδρύσουν επιχείρηση,

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να δεσμευτούν να εγκρίνουν έως το 2015 εθνικές στρατηγικές 
προκειμένου να συμπεριληφθεί η επιχειρηματική εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής και 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)· υπογραμμίζει τη σημασία των 
προσανατολισμένων στην πράξη και διαδραστικών στοιχείων οικονομικής και 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης·

12. προτείνει να ιδρυθεί έως το 2018 η ειδική κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) 
«επιχειρηματικό πνεύμα και επιχειρηματική εκπαίδευση» στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για 
την επιχειρηματική εκπαίδευση από την παιδική ηλικία καθώς και κίνητρα για να 
αναπτύξουν οι επιχειρήσεις έντονη δράση σε αυτόν τον τομέα·

II. Επιχειρηματικό περιβάλλον και γενικό πλαίσιο

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για αυτόν τον 
πυλώνα δράσης και υπενθυμίζει τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του «ΜΜΕ - ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες» της 23ης Οκτωβρίου 2012, και «Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση» της 5ης Φεβρουαρίου 2013·
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14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση των φορολογικών όρων κατά τη
μεταβίβαση επιχειρήσεων· θεωρεί σημαντικό να βελτιωθεί η φορολογική μεταχείριση 
καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης όπως η ομαδική χρηματοδότηση ή η 
χρηματοδότηση «επιχειρηματικών αγγέλων»· 

15. θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου συμπληρώνουν 
τις αρχές του Small Business Act· εκφράζει τη λύπη του που ορισμένες σημαντικές 
πρωτοβουλίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσης, όπως τα μέτρα σχετικά 
με την εφαρμογή των «δοκιμών ΜΜΕ» σε εθνικό επίπεδο ή τις μελλοντικές εργασίες της 
ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μείωση του διοικητικού φόρτου· ζητεί οι εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ να συντονίζουν τα δέκα πιο σημαντικά μέτρα παρακολούθησης στο επίπεδο των 
υπηρεσιών της Επιτροπής·

16. υπογραμμίζει τη σημασία των ελεύθερων επαγγελμάτων για την επιχειρηματικότητα στην 
Ευρώπη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
δημιουργία μιας ομάδα εργασίας που θα εξετάζει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 
ελεύθερων επαγγελμάτων· ενθαρρύνει την σύνταξη ενός ευρωπαϊκού χάρτη για τα 
ελεύθερα επαγγέλματα·

17. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις που προβλέπονται στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για το πρόγραμμα COSME, ιδίως όσον αφορά τα 
χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί να διατηρηθούν τα προγράμματα μικροχρηματοδότησης (π.χ. 
Progress, JASMINE) στο ΠΔΠ· 

18. τονίζει ότι η δημιουργία ευέλικτων εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης είναι καίριας 
σημασίας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξαλειφθούν 
οι φορολογικές διακρίσεις μεταξύ ιδίων και δανειακών κεφαλαίων και ότι θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα όριο φορολογικής απαλλαγής για τη συμμετοχή σε μια ΜΜΕ· 

III. Οι επιχειρηματίες ως πρότυπα, προσέγγιση ειδικών ομάδων στόχων

19. στηρίζει την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ημέρας επιχειρηματικότητας, η οποία θα πρέπει 
να απευθύνεται κυρίως στα μέσα ενημέρωσης και να υπενθυμίζει επιτυχημένα 
παραδείγματα επιχειρηματικότητας στην ΕΕ, τόσο από οικονομική όσο και από 
κοινωνική άποψη·

20. τονίζει το μεγάλο δυναμικό των γυναικών ως επιχειρηματιών και ζητεί από την Επιτροπή 
να υποβάλει αξιόπιστα στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση 
της υπάρχουσας νομοθεσίας και να εξαλειφθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο τα 
ενδεχόμενα εμπόδια για τις γυναίκες επιχειρηματίες·

21. τονίζει ότι η μη αναγνώριση των ξένων τίτλων σπουδών και επαγγελματιών τίτλων 
συνιστά σημαντικό εμπόδιο για τους μετανάστες όσον αφορά τη δημιουργία επιχείρησης· 
ζητεί για αυτόν τον λόγο να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία όσον αφορά την οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα·

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