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Τροπολογία 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την 
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) ως ένα από τους 
κύριους φορείς δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την 
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων, της δημιουργίας και ανάπτυξης
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
ως ένα από τους κύριους φορείς 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την 
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) ως ένα από τους 
κύριους φορείς δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την επίτευξη 
των στόχων της Ευρώπης 2020, καθώς 
και την υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ 
φάσμα μέτρων και καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) ως 
ένα από τους κύριους φορείς δημιουργίας 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 3
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την 
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) ως ένα από τους 
κύριους φορείς δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την 
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων ( ΜΜΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, ως ένα από τους κύριους 
φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Hans-Peter Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την 
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) ως ένα από τους 
κύριους φορείς δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό 
και αποτελεσματικό μέσο για τη 
δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και την 
υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων, των επιχειρηματιών και των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ( ΜΜΕ) 
ως κύριων φορέων δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
Eurostat, η οικονομική κρίση έχει 
καταστήσει δυσκολότερο για τις ΜΜΕ να 
λάβουν τραπεζικά δάνεια και ότι, μεταξύ 
2007 και 2010, σε 19 από τα 20 κράτη 
μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία, υπήρξε αύξηση στο ποσοστό 
των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων 
που δεν έγιναν δεκτές·

Or. fr

Τροπολογία 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει τα 
πιο φιλόδοξα μέτρα που προτείνονται από 
την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο του 
κοινού μηχανισμού επιμερισμού του 
κινδύνου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, με την ανάμειξη 
δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ (από το 
COSME και το Horizon 2020) και 
κεφαλαίων των διαρθρωτικών ταμείων 
με την ικανότητα δανεισμού της ΕΤΕπ, 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
και εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που 
ανήκουν στο δημόσιο·

Or. fr
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Τροπολογία 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να θέσουν σε ισχύ 
αποτελεσματικά συστήματα 
πληροφοριών και υποστήριξης, έτσι ώστε 
να μπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν 
από τη χρηματοδότηση της ΕΕ· 
επισημαίνει ότι, μολονότι τα κράτη μέλη 
δαπάνησαν συνολικά 23 δισ. ευρώ μεταξύ 
του 2007 και του 2011 σε επιχειρησιακά 
προγράμματα για την υποστήριξη των 
ΜΜΕ, η διασύνδεση μεταξύ των 
πολιτικών της ΕΕ και των ΜΜΕ 
εξακολουθεί να είναι περίπλοκη, κυρίως 
λόγω της πολυεπίπεδης διαχείρισης των 
κονδυλίων της ΕΕ, της γραφειοκρατίας, 
των αυστηρών προθεσμιών για την 
υποβολή των προσφορών, της 
υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
και του γεγονότος ότι οι ΜΜΕ δεν 
διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την 
κάλυψη των προχρηματοδοτικών 
απαιτήσεων για ορισμένα έργα·

Or. fr

Τροπολογία 8
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 
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αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, 
με την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
καλεί, ως εκ τούτου, τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, παρέχοντας ένα φιλόξενο 
περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, 
με την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
κάνουν χρήση των διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων της ΕΕ (ESI), για να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, παρέχοντας ένα φιλόξενο 
περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 
αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, 
με την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
καλεί, ως εκ τούτου, τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, παρέχοντας ένα φιλόξενο 
περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 
αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ του νέου 
πληθυσμού, των νέων ανθρώπων που δεν 
βρίσκονται σε φάση απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης και άλλων 
ευάλωτων ομάδων στην ΕΕ, με την 
ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, 
και τη δημιουργία επιχειρηματικού 
πνεύματος · καλεί, ως εκ τούτου, τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ
(ESI), να επικεντρωθούν στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών 
ευκαιριών, παρέχοντας ένα φιλόξενο 
περιβάλλον και το κατάλληλο κανονιστικό 
πλαίσιο για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 10
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 
αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, 
με την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
καλεί, ως εκ τούτου, τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, παρέχοντας ένα φιλόξενο 
περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 
αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, 
με την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
καλεί, ως εκ τούτου, τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, παρέχοντας ένα φιλόξενο 
περιβάλλον για τις πολύ μικρές, τις μικρές 
και τις μεσαίες επιχειρήσεις, τις εταιρείες 
και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 11
Hans-Peter Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 
αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, 
με την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
καλεί, ως εκ τούτου, τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, παρέχοντας ένα φιλόξενο 
περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 
εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

2. δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για 
την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η 
αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων στην ΕΕ, 
με την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
καλεί, ως εκ τούτου, τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ESI), να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία σταθερών
θέσεων εργασίας, παρέχοντας ένα 
φιλόξενο περιβάλλον για τις μικρές 
επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις·
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Or. de

Τροπολογία 12
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα Ταμεία ESI παρέχουν 
υποστήριξη στις αρχές και τους φορείς σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την 
προώθηση της καινοτομίας και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι 
τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις, ιδίως 
δε το υψηλό ποσοστό ανεργίας·

3. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία (ESI), παρέχουν 
υποστήριξη στις αρχές και τους φορείς σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την 
προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης 
και της καινοτομίας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, με στόχο 
να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες 
οικονομικές προκλήσεις, ιδίως δε το υψηλό 
ποσοστό ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα Ταμεία ESI παρέχουν 
υποστήριξη στις αρχές και τους φορείς σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την 
προώθηση της καινοτομίας και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι 
τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις, ιδίως 
δε το υψηλό ποσοστό ανεργίας·

3. τονίζει ότι τα Ταμεία ESI παρέχουν 
υποστήριξη στις αρχές και τους φορείς σε 
τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
για την προώθηση της καινοτομίας, της 
μάθησης με βάση την εργασία, και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ, με στόχο να αντιμετωπισθούν οι 
τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές
προκλήσεις, ιδίως δε το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας·

Or. en
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Τροπολογία 14
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη 
οικονομία πρέπει να εξασφαλίζουν μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και 
κοινωνικών απαιτήσεων και να 
επιβάλλουν πρότυπα ασφάλειας και υγείας,
προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπείς, 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη 
οικονομία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
ισορροπίες μεταξύ των οικονομικών και 
κοινωνικών απαιτήσεων, να λαμβάνουν 
υπόψη τα πρότυπα ασφάλειας και υγείας,
και να οδηγούν σε κατάλληλα αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη 
οικονομία πρέπει να εξασφαλίζουν μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και
κοινωνικών απαιτήσεων και να επιβάλλουν 
πρότυπα ασφάλειας και υγείας, 
προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπείς, 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη 
οικονομία πρέπει να εξασφαλίζουν μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών
απαιτήσεων και να επιβάλλουν πρότυπα 
ασφάλειας και υγείας, προκειμένου να 
παρέχονται αξιοπρεπείς, καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ· συνιστά την αξιοποίηση της 
εμπειρίας των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας και οικονομίας της 
αλληλεγγύης, που προσφέρουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σκοπό 
αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη 
οικονομία πρέπει να εξασφαλίζουν μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και 
κοινωνικών απαιτήσεων και να επιβάλλουν 
πρότυπα ασφάλειας και υγείας, 
προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπείς, 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης, της καινοτομίας 
και της δημιουργίας απασχόλησης σε μια 
βιώσιμη οικονομία πρέπει να 
εξασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ των 
οικονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων 
και να επιβάλλουν πρότυπα ασφάλειας και 
υγείας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την 
έξυπνη εξειδίκευση και προστατεύοντας 
το οικοσύστημα, προκειμένου να 
παρέχονται αξιοπρεπείς, καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη 
οικονομία πρέπει να εξασφαλίζουν μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και 
κοινωνικών απαιτήσεων και να επιβάλλουν 
πρότυπα ασφάλειας και υγείας, 
προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπείς, 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 
στήριξη της ανάπτυξης σε μια βιώσιμη 
οικονομία πρέπει να εξασφαλίζουν μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και 
κοινωνικών απαιτήσεων και να επιβάλλουν 
πρότυπα ασφάλειας και υγείας, 
προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπείς, 
καλά αμειβόμενες και ποιοτικές θέσεις 
εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 18
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων·

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών και δημιουργικών
δεξιοτήτων των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, και 
υπογραμμίζει την ανάγκη όλα τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες να κάνουν πλήρη 
χρήση αυτής της ευκαιρίας για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων·

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και
συγκεκριμένων έργων που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας
των νέων ανθρώπων, και υπογραμμίζει την 
ανάγκη όλα τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες να κάνουν πλήρη χρήση αυτής 
της ευκαιρίας για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων·
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Or. en

Τροπολογία 20
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων·

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων· τονίζει ότι προτεραιότητα των ESI 
θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός 
βέλτιστου πλαισίου για την δρομολόγηση 
της υλοποίησης σχεδίων, όπως είναι οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις για τους νέους·

Or. ro

Τροπολογία 21
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
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νέων· νέων· τονίζει ότι, μέσω των ESI, οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές θα 
πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην προώθηση της επιχειρηματικότητας 
σε τοπικό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 22
Hans-Peter Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων·

5. επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων 
ανθρώπων, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι τα 
υφιστάμενα σχέδια που υποστηρίζονται 
από ταμεία ESI θα πρέπει να 
αξιολογούνται για να διαπιστωθεί αν είναι 
ή όχι επιτυχή, και τα χρήματα που 
χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά θα 
πρέπει να μεταφέρονται σε έργα που θα 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων·

Or. de

Τροπολογία 23
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
μέσω των μέσων που προβλέπονται από τα 
ταμεία ESI, και επισημαίνει την ανάγκη να 
διευρυνθούν τα μέσα αυτά, δεδομένου ότι 
οι δυσκολίες στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση είναι ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ·

6. τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
μέσω καινοτόμων χρηματοπιστωτικών
μέσων που προβλέπονται από τα ταμεία 
ESI, και επισημαίνει την ανάγκη αύξησης 
του πεδίου εφαρμογής και εξασφάλισης 
νομικής σαφήνειας των μέσων αυτών, 
δεδομένου ότι οι δυσκολίες στην 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα 
από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη των 
ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η ενίσχυση του 
ρόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων 
μπορεί να εγγυηθεί ανακυκλούμενα 
κεφάλαια, να ενισχύσει εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, και να επιτύχει πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα με τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την επέκταση της 
εφαρμογής των χρηματοπιστωτικών 
μέσων σε όλους τους θεματικούς στόχους 
και όλα τα ταμεία ΕΣΥ κατά τη νέα 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση
μέσω των μέσων που προβλέπονται από τα 
ταμεία ESI, και επισημαίνει την ανάγκη να 
διευρυνθούν τα μέσα αυτά, δεδομένου ότι 
οι δυσκολίες στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση είναι ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ·

6. τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση
με τη συνδρομή καινοτόμων σχημάτων 
και μέσων που προβλέπονται από τα 
ταμεία ESI, και επισημαίνει την ανάγκη
διεύρυνσης των μέσων αυτών και 
ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ περιφερειών, δεδομένου ότι οι 
δυσκολίες στην πρόσβαση στη 
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χρηματοδότηση είναι ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
μέσω των μέσων που προβλέπονται από τα 
ταμεία ESI, και επισημαίνει την ανάγκη να 
διευρυνθούν τα μέσα αυτά, δεδομένου ότι 
οι δυσκολίες στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση είναι ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ·

6. τονίζει τις δυνατότητες των ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
μέσω των μέσων που προβλέπονται από τα 
ταμεία ESI, και επισημαίνει την ανάγκη να 
διευρυνθούν τα μέσα αυτά,
συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων μέσων 
μικροχρηματοδότησης, δεδομένου ότι οι 
δυσκολίες στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση είναι ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής 
των επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού 
τομέα μέσω διασυνοριακών έργων, της 
συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και 
τεχνικών σχολών, καθώς και της 
δημιουργίας καινοτόμων ομίλων 
επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 27
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει τον ρόλο των 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΜΜΕ μέσω δανείων, 
εγγυήσεων ή μεριδίων μετοχικού 
κεφαλαίου·  τονίζει ότι η αύξηση της 
χρήσης των μέσων αυτών, μαζί με τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τις 
επενδύσεις, θα είναι επιθυμητή κατά τη 
νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020, και καλεί τα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες·

Or. pl

Τροπολογία 28
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι τα κεφάλαια ESI θα πρέπει 
να διατίθενται για τις μικρές επιχειρήσεις, 
π.χ. τις ατομικές επιχειρήσεις, ώστε να 
δίδεται η δυνατότητα συνεργασίας με την 
επιστήμη και την έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 29
Oldřich Vlasák



PE521.791v01-00 18/19 AM\1007243EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι οι διατάξεις των 
κανονισμών για τη νέα περίοδο πολιτικής 
συνοχής (2014 2020), θα μειώσουν τον 
διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ, 
συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερες συνθήκες 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

7. επισημαίνει ότι οι διατάξεις των 
κανονισμών για τη νέα περίοδο πολιτικής 
συνοχής (2014 2020), θα πρέπει να
μειώσουν τον διοικητικό φόρτο για τις 
ΜΜΕ, συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερες 
συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν κάθε ευκαιρία για την 
απλούστευση των εθνικών κανόνων τους, 
που θα οδηγήσει σε καλύτερη εφαρμογή 
των κεφαλαίων ESI για τις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι οι διατάξεις των 
κανονισμών για τη νέα περίοδο πολιτικής 
συνοχής (2014 2020), θα μειώσουν τον 
διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ, 
συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερες συνθήκες 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

7. επισημαίνει ότι οι διατάξεις των 
κανονισμών για τη νέα περίοδο πολιτικής 
συνοχής (2014 2020), θα μειώσουν τον 
διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ, κυρίως 
όταν απασχολούν ανέργους, 
συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερες συνθήκες 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Or. ro

Τροπολογία 31
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι –  για να εξασφαλιστεί 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης – πρέπει 
να διευκολυνθούν τοπικά και 
περιφερειακά προγράμματα 
χρηματοδότησης για τη μαθητεία πριν 
και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής.

Or. en


