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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο των οικογενειακών επιχειρήσεων εκτείνεται από τις 
μικρές επιχειρήσεις έως τις επιχειρήσεις κολοσσούς και ότι οι επιχειρήσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν το 60% όλων των ευρωπαϊκών εταιρειών, εξασφαλίζοντας ποσοστό 40 
έως 50% των συνολικών θέσεων εργασίας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαφέρουν, σε επίπεδο αξιών, από 
τις μη οικογενειακές εταιρείες ως προς τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, έχουν 
διαφορετικό βαθμό δέσμευσης έναντι της τοπικής τους κοινότητας - που εδράζεται στην 
ευρωπαϊκή παράδοση περί «συναλλακτικών ηθών» - και ότι κατά κανόνα δεν σπεύδουν 
να κλείσουν και να αφήσουν τους εργαζομένους τους χωρίς δουλειά·

1. χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελεσθεί για έναν ενωσιακό ορισμό για την «οικογενειακή 
επιχείρηση» και ζητεί να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υφίστανται στα κράτη 
μέλη ως προς τους ορισμούς, ιδίως σε σχέση με την κατοχύρωση κοινωνικών 
δικαιωμάτων, κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση που επακολούθησε 
αποτέλεσαν σοβαρό πλήγμα για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, πολλές από τις οποίες είναι 
οικογενειακές επιχειρήσεις, και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει ένα ευνοϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει την υγιή αναδιάρθρωση και, ως εκ τούτου, τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας· 

3. επισύρει την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη ίσης μεταχείρισης των μεγάλων 
πολυεθνικών και των οικογενειακών επιχειρήσεων προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι 
όροι ανταγωνισμού, σε πλαίσιο σεβασμού του μοναδικού χαρακτήρα που έχουν οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις, ιδίως στα κράτη μέλη στα οποία οι επιχειρήσεις αυτές μετά το 
1945 καταστράφηκαν.


