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Πρόταση κανονισµού (COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 

µε τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για 

έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 

2010 (στο εξής «η στρατηγική “Ευρώπη 

2020”»). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 

2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

αποτελεί απόκριση στην οικονοµική κρίση 

και στόχος της είναι να προετοιµάσει την 

Ευρώπη για την επόµενη δεκαετία. 

Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 

κλίµα και την ενέργεια, την απασχόληση, 

την καινοτοµία, την εκπαίδευση και την 

κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 

επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 

τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 

στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 

Ευρώπη πιο δυναµική και ανταγωνιστική. 

Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σηµασία 

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση 

µε τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για 

έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 

2010 (στο εξής «η στρατηγική “Ευρώπη 

2020”»). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 

2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

αποτελεί απόκριση στην οικονοµική κρίση 

και στόχος της είναι να προετοιµάσει την 

Ευρώπη για την επόµενη δεκαετία. 

Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το 

κλίµα και την ενέργεια, την απασχόληση, 

την καινοτοµία, την εκπαίδευση και την 

κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να 

επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει 

τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, 

στόχος των οποίων είναι να καταστεί η 

Ευρώπη πιο δυναµική και ανταγωνιστική. 

Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σηµασία 
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της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 

µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 

κοινωνική συνοχή. 

της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 

µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και 

κοινωνική συνοχή. Οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα πρέπει να 
διαδραµατίσουν καίριο ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Ο ρόλος τους 
αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ 
αναφέρονται σε έξι από τις επτά 
εµβληµατικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 
επιχειρήσεις θα διαδραµατίσουν κεντρικό 

ρόλο στην επίτευξη οικονοµικής 

ανάπτυξης στην Ευρώπη, η Επιτροπή 

ενέκρινε ανακοίνωση µε τίτλο 

«Ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσµιοποίησης. Η 

ανταγωνιστικότητα και η βιωσιµότητα 

τίθενται στο επίκεντρο»
12
 τον Οκτώβριο 

του 2010, η οποία εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατά 

του τον ∆εκέµβριο του 2010. Πρόκειται 
για εµβληµατική πρωτοβουλία της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ανακοίνωση περιγράφει µια στρατηγική, 

στόχος της οποίας είναι η προώθηση της 

ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης 

διατηρώντας και υποστηρίζοντας µια 

ισχυρή, διαφοροποιηµένη και 

ανταγωνιστική βιοµηχανική βάση στην 

Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο 

προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς 

και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας 

(2) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 
επιχειρήσεις θα διαδραµατίσουν κεντρικό 

ρόλο στην επίτευξη οικονοµικής 

ανάπτυξης στην Ευρώπη, πράγµα που 
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, η 
Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση µε τίτλο 
«Ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσµιοποίησης. Η 

ανταγωνιστικότητα και η βιωσιµότητα 

τίθενται στο επίκεντρο»
12
  τον Οκτώβριο 

του 2010, η οποία εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατά 

του τον ∆εκέµβριο του 2010. Πρόκειται 
για εµβληµατική πρωτοβουλία της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
ανακοίνωση περιγράφει µια στρατηγική, 

στόχος της οποίας είναι η προώθηση της 

ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης 

διατηρώντας και υποστηρίζοντας µια 

ισχυρή, διαφοροποιηµένη και 

ανταγωνιστική βιοµηχανική βάση στην 

Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο 

προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς 
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αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις 

επιχειρήσεις. 

και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας 

αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις 

επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Οι ‘διαφορές’, ο κατακερµατισµός 
και η περιττή γραφειοκρατία στο 
εσωτερικό της Ενιαίας Αγοράς 
εµποδίζουν τους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και 
ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, να δρέψουν τα πλήρη 
οφέλη της. Για παράδειγµα, πολλές ΜΜΕ 
αντιµετωπίζουν συνεχώς δυσκολίες όταν 
προσπαθούν να διενεργήσουν 
διασυνοριακές εµπορικές συναλλαγές. Για 
τον λόγο αυτόν, πρέπει οπωσδήποτε η 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα κράτη µέλη να καταβάλουν 
συντονισµένες προσπάθειες για να 
αντιµετωπισθούν οι ελλείψεις όσον αφορά 
την εφαρµογή, τη νοµοθεσία και την 
πληροφόρηση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, η Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να 
συνεργαστούν για να ελαττωθεί ο 
υπερβολικός διοικητικός, οικονοµικός και 
ρυθµιστικός φόρτος των ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραµµα 
για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το 

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραµµα 
για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το 
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πρόγραµµα»), προκειµένου να συµβάλει 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην 
πρόοδο της κοινωνίας της γνώσης και 
στην ανάπτυξη που βασίζεται σε 
ισορροπηµένη οικονοµική µεγέθυνση. 

πρόγραµµα»), προκειµένου να συµβάλει 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στη στήριξη 
των υφισταµένων ΜΜΕ, στην 
ενθάρρυνση επιχειρηµατικής νοοτροπίας 
και στην προώθηση της ίδρυσης και της 
ανάπτυξης ΜΜΕ. Χωρίς να 
αλληλεπικαλύπτεται µε τα προγράµµατα 
των κρατών µελών, το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι ευπρόσιτο για όλες τις ΜΜΕ και 
ειδικά για τις µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις. 

Αιτιολόγηση 

Το COSME πρέπει να δώσει κατά προτεραιότητα στήριξη στις υφιστάµενες ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Οι δαπάνες της Ένωσης και των 
κρατών µελών για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
και τις ΜΜΕ θα πρέπει να συντονιστούν 
καλύτερα ούτως ώστε να εξασφαλιστούν 
η συµπληρωµατικότητα, η µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα και η προβολή 
καθώς και για να επιτευχθούν καλύτερες 
δηµοσιονοµικές συνέργειες. Το 
χρηµατοδοτικό κονδύλιο του 
προγράµµατος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (πρόγραµµα COSME) δεν θα 
πρέπει να είναι µικρότερο σε πραγµατικές 
τιµές από τις πιστώσεις που διατίθενται 
στο πρόγραµµα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 
(πρόγραµµα ΠΑΚ). 

 

Τροπολογία  6 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Για να µπορέσει το πρόγραµµα να 
υλοποιήσει τους στόχους του και να 
στηρίξει την εφαρµογή της Small 
Business Act, τουλάχιστον το 0,5% του 
συνολικού προϋπολογισµού του 
Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού  Πλαισίου 
2014-2020 πρέπει να διατεθεί  για την 
υλοποίηση του προγράµµατος αυτού. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Σκοπός της πολιτικής 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να 

θεσπίσει τις θεσµικές ρυθµίσεις και τις 

ρυθµίσεις πολιτικής που δηµιουργούν τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 

επιχειρήσεις µπορούν να αναπτυχθούν µε 

βιώσιµο τρόπο. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια πηγή 

βιώσιµης αύξησης των εσόδων, η οποία 
συµβάλει µε τη σειρά της στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου. Η ανταγωνιστικότητα 
εξαρτάται επίσης από την ικανότητα των 

εταιρειών να αξιοποιήσουν πλήρως 

ευκαιρίες, όπως η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις ΜΜΕ, 

οι οποίες αντιπροσωπεύουν 99% των 

επιχειρήσεων στην Ένωση, παρέχουν δύο 

από τις τρεις υφιστάµενες θέσεις 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και το 

80% των νέων θέσεων απασχόλησης, και 

συνεισφέρουν περισσότερο από το ήµισυ 

της συνολικής προστιθέµενης αξίας που 

δηµιουργούν οι επιχειρήσεις στην Ένωση. 
Οι ΜΜΕ αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, 

απασχόλησης και κοινωνικής 

(8) Σκοπός της πολιτικής 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να 

θεσπίσει τις θεσµικές ρυθµίσεις και τις 

ρυθµίσεις πολιτικής που δηµιουργούν τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 

επιχειρήσεις µπορούν να δηµιουργηθούν 
και να αναπτυχθούν µε βιώσιµο τρόπο. Η 
επίτευξη ανταγωνιστικότητας και 
βιωσιµότητας συνεπάγεται την ικανότητα 
επίτευξης και διατήρησης της 
οικονοµικής ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τους στόχους 
βιώσιµης ανάπτυξης. Η βελτίωση της 
παραγωγικότητας, ιδιαίτερα της 
παραγωγικότητας των πόρων και της 
ενεργείας, είναι η κύρια πηγή βιώσιµης 
ανάπτυξης, η οποία συµβάλλει µε τη σειρά 
της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 
Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης 

από την ικανότητα των εταιρειών να 

αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η 

ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων 

στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις 

υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης στον 
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ενσωµάτωσης. ιδιωτικό τοµέα και το 80% των νέων 

θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν 

περισσότερο από το ήµισυ της συνολικής 

προστιθέµενης αξίας που δηµιουργούν οι 

επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 

οικονοµικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 

κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

Αιτιολόγηση 

∆ιευκρίνιση στην τροπολογία 3 (σχέδιο έκθεσης). Αντικαταστάθηκε η λέξη «βιοµηχανία» µε τη 

λέξη «επιχειρήσεις» καθόσον σε αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις από όλους τους 

οικονοµικούς τοµείς. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 
µε τίτλο «Στοχεύοντας σε µια ανάπτυξη 
µε άφθονες θέσεις απασχόλησης»1 
εκτιµούσε ότι οι πολιτικές που προωθούν 
µετάβαση σε πράσινη οικονοµία, όπως οι 
πολιτικές για την αποδοτικότητα των 
πόρων, την ενεργειακή αποδοτικότητα 
και την κλιµατική αλλαγή θα µπορούσαν 
να δηµιουργήσουν περισσότερες από 
πέντε εκατοµµύρια θέσεις εργασίας µέχρι 
το 2020 και ιδίως στον τοµέα των ΜΜΕ. 
Η έρευνά της υπογραµµίζει το γεγονός ότι 
η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στις 
οικολογικές βιοµηχανίες υπήρξε θετική 
καθόλη τη διάρκεια της ύφεσης, σε 
σύγκριση µε πολλούς άλλους τοµείς και 
προβλέπεται να συνεχίσει να παραµένει 
υγιής τα επόµενα χρόνια. Πρέπει να 
ενταχθούν στο υπό συζήτηση πρόγραµµα 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ που να 
παρέχουν δυνατότητα αξιοποίησης του 
δυναµικού απασχόλησης στον τοµέα της 
πράσινης ανάπτυξης, ιδίως στο πλαίσιο 
των ΜΜΕ. 
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 _______________ 

 1 COM(2012)0173 τελικό. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο 

επίκεντρο της διαµόρφωσης πολιτικής της 

Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των 

αδυναµιών της αγοράς, των αδυναµιών της 

πολιτικής και των θεσµικών αδυναµιών, οι 

οποίες υπονοµεύουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ. 

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο 

επίκεντρο της διαµόρφωσης πολιτικής της 

Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των 

αδυναµιών της αγοράς, των αδυναµιών της 

πολιτικής και των θεσµικών αδυναµιών, οι 

οποίες υπονοµεύουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ οι οποίες για 
να συσταθούν, εξακολουθούν να 
αντιµετωπίζουν υπερβολικά διοικητικά 
εµπόδια. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Εποµένως, το πρόγραµµα πρέπει να 

αντιµετωπίσει αδυναµίες της αγοράς οι 

οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας της Ένωσης σε παγκόσµια 

κλίµακα, κυρίως λόγω προβληµάτων που 

υπονοµεύουν την ικανότητα των 

επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν άλλες 

επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του 

κόσµου. 

(10) Εποµένως, το πρόγραµµα πρέπει να 

αντιµετωπίσει αδυναµίες της αγοράς οι 

οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας της Ένωσης σε παγκόσµια 

κλίµακα, κυρίως λόγω προβληµάτων που 

υπονοµεύουν την ικανότητα των 

επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν άλλες 

επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του 

κόσµου, να ευνοήσει την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, όπως η καινοτοµία, η 
πράσινη οικονοµία και η πρόσληψη νέων, 
να εφαρµόσει τις αρχές της Small 
Business Act, να µεριµνήσει για τον 
συντονισµό µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα και να λάβει υπόψη τις 
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ανάγκες των ΜΜΕ και να απλοποιήσει 
και να µειώσει τις διοικητικές 
επιβαρύνσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν. 
Στις αδυναµίες αυτές περιλαµβάνονται 
εκείνες που συνδέονται µε την έλλειψη 
αµοιβαιότητας µεταξύ της ΕΕ και των 
ανταγωνιστών της όσον αφορά τους 
όρους πρόσβασης στην αγορά. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Εκτός από το σχετικό 
χρηµατοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να 
διατεθούν για το πρόγραµµα τα ποσά των 
προστίµων που επιβάλλει η Επιτροπή σε 
επιχειρήσεις λόγω µη συµµόρφωσης µε το 
δίκαιο ανταγωνισµού της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το πρόγραµµα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 

σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 

6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό 

των πολύ µικρών, των µικρών και των 

µεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση 
θα πρέπει να δοθεί στις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 

βιοτεχνική δραστηριότητα και στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των 

νεαρών επιχειρηµατιών, των νέων και 

δυνητικών επιχειρηµατιών και των 

γυναικών επιχειρηµατιών, καθώς και σε 

(11) Το πρόγραµµα θα πρέπει να αφορά 
κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 

σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 

6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό 

των πολύ µικρών, των µικρών και των 

µεσαίων επιχειρήσεων. Κατά την 
εφαρµογή του κανονισµού αυτού η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε 
διαβούλευση µε όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόµενα µέρη. Ιδιαίτερη έµφαση θα 
πρέπει να δοθεί στις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν 

βιοτεχνική δραστηριότητα, τους 
αυτοαπασχολούµενους, τα ελευθέρια 
επαγγέλµατα και στις κοινωνικές 
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ειδικές οµάδες-στόχους, όπως οι 

µετανάστες και οι επιχειρηµατίες που 

ανήκουν σε κοινωνικά µειονεκτούσες ή 

ευάλωτες οµάδες, όπως τα άτοµα µε 

αναπηρία. Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωµένους να 

γίνουν και να παραµείνουν επιχειρηµατίες, 

καθώς και να προωθεί την παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηµατίες. 

επιχειρήσεις σε κάθε τοµέα 
δραστηριότητας. Πρέπει επίσης να δοθεί 
προσοχή στα χαρακτηριστικά και στις 

απαιτήσεις των νεαρών επιχειρηµατιών, 

των νέων και δυνητικών επιχειρηµατιών 

και των γυναικών επιχειρηµατιών, καθώς 

και σε ειδικές οµάδες-στόχους, όπως οι 

µετανάστες και οι επιχειρηµατίες που 

ανήκουν σε κοινωνικά µειονεκτούσες ή 

ευάλωτες οµάδες, όπως τα άτοµα µε 

αναπηρία. Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωµένους να 

γίνουν και να παραµείνουν επιχειρηµατίες, 

καθώς και να προωθεί την παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηµατίες. 

Αιτιολόγηση 

Το πρόγραµµα θα πρέπει να επικεντρώνει τους περιορισµένους πόρους του στις πλέον συναφείς 

κατηγορίες επιχειρηµατιών. Η πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας αναφέρεται κατωτέρω, 

στην αιτιολογική σκέψη 16 (όπως τροποποιήθηκε). 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Σύµφωνα µε τις τέσσερις 
προτεραιότητες της ανασκόπησης της 
SBA, οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος 
πρέπει να συνίστανται στην επιδίωξη της 
βελτίωσης του πλαισίου προϋποθέσεων 
για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων 
της Ένωσης, ειδικότερα των ΜΜΕ, της 
προώθησης της επιχειρηµατικότητας, 
καθώς και της ενίσχυσης της πρόσβασης 
σε χρηµατοδότηση και στις αγορές εντός 
της Ένωσης και παγκοσµίως. Οι δράσεις 
στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του 
προγράµµατος θα πρέπει να συµβάλουν 
στην εφαρµογή της SBA. 
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Αιτιολόγηση 

Το πρόγραµµα θα πρέπει να επικεντρώνει τους περιορισµένους πόρους του στις πλέον συναφείς 

κατηγορίες επιχειρηµατιών. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Η συνένωση ΜΜΕ αποτελεί 
ουσιώδες µέσο ενίσχυσης της ικανότητάς 
τους για καινοτοµία και για διείσδυση 
στις ξένες αγορές. Μορφές συνεργασίας 
µεταξύ επιχειρήσεων, όπως οι όµιλοι 
επιχειρήσεων, τα δίκτυα επιχειρήσεων ή 
οι εξαγωγικές κοινοπραξίες πρέπει να 
λαµβάνουν την κατάλληλη στήριξη µε τις 
ενδεδειγµένες πολιτικές και µέσα. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Η επιχειρηµατικότητα των 
γυναικών και οι ΜΜΕ που διευθύνονται 
από γυναίκες αποτελούν σηµαντική πηγή 
αύξησης του ποσοστού της γυναικείας 
απασχόλησης και συγχρόνως 
µεγαλύτερης αξιοποίησης του επιπέδου 
εκπαίδευσης των γυναικών. Η γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα διασφαλίζει τον 
επιχειρηµατικό δυναµισµό και την 
καινοτοµία, το δυναµικό των οποίων δεν 
έχει κατά κανένα τρόπο αξιοποιηθεί 
πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι 
η αύξηση του αριθµού των γυναικών 
επιχειρηµατιών έχει θετικό αντίκτυπο και 
συµβάλλει άµεσα στην οικονοµία 
γενικότερα. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα 
ενθουσιώδεις στην αυτοαπασχόληση 
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καθότι το γεγονός ότι διαχειρίζονται τις 
δικές τους επιχειρήσεις τους επιτρέπει να 
καθορίζουν οι ίδιες το ωράριο εργασίας 
τους και να συνδυάζουν έτσι καλύτερα 
την επαγγελµατική και την οικογενειακή 
τους ζωή. Σε ένα κλίµα οικονοµικής 
αστάθειας, εύκολα παραµελούνται τα 
µέτρα για την υποστήριξη των γυναικών 
επιχειρηµατιών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Πολλά από τα προβλήµατα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 

σχετίζονται µε τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 

εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 

χρηµατοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 

αποδείξουν την πιστοληπτική τους 

ικανότητα και δυσκολεύονται να 

εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 

επιχειρηµατικά κεφάλαια. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 

ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 

δηµιουργούνται και στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. Η προστιθέµενη αξία των 
προτεινόµενων χρηµατοδοτικών µέσων για 

την Ένωση έγκειται, µεταξύ άλλων, στην 

ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για 

επιχειρηµατικά κεφάλαια και στην 
ανάπτυξη µιας πανευρωπαϊκής αγοράς 

χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις 
της Ένωσης θα πρέπει να είναι 

συµπληρωµατικές µε τη χρήση, από τα 

κράτη µέλη, των χρηµατοδοτικών µέσων 

για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εφαρµογή των δράσεων θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν την 

προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη 

διπλή χρηµατοδότηση µέσω ενωσιακών 

πόρων. 

(12) Πολλά από τα προβλήµατα 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 

σχετίζονται µε τις δυσκολίες των ΜΜΕ να 

εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 

χρηµατοδότηση, επειδή αγωνίζονται να 

αποδείξουν την πιστοληπτική τους 

ικανότητα και δυσκολεύονται να 

εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 

επιχειρηµατικά κεφάλαια. Αυτό έχει 
αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην 

ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που 

δηµιουργούνται και στην ανάπτυξη και 
στο ποσοστό επιβίωσης των 
επιχειρήσεων, καθώς και στην προθυµία 
νέων επιχειρηµατιών να αναλάβουν 
βιώσιµες εταιρίες στο πλαίσιο 
µεταβίβασης επιχείρησης/διαδοχής. Τα 
χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ που 
δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2007-
2013, ιδίως ο µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ 
των ΜΜΕ (SMEG), διαθέτουν 
αποδεδειγµένη προστιθέµενη αξία και 
προσέφεραν θετική συνδροµή σε 
τουλάχιστον 120.000 ΜΜΕ, 
συµβάλλοντας στη διατήρηση 851.000 
θέσεων απασχόλησης από την περίοδο 
που άρχισε η χρηµατοπιστωτική κρίση το 
2008. Η αυξηµένη προστιθέµενη αξία των 
προτεινόµενων χρηµατοδοτικών µέσων για 

την Ένωση έγκειται, µεταξύ άλλων, στην 
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ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για 

επιχειρηµατικά κεφάλαια, στην ανάπτυξη 
µιας απλοποιηµένης και διαφανέστερης 
πανευρωπαϊκής αγοράς χρηµατοδότησης 

των ΜΜΕ και στην αντιµετώπιση 
αδυναµιών της αγοράς που δεν είναι σε 
θέση να αντιµετωπίσουν τα κράτη µέλη. 
Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικές, συνεπείς και  
συµπληρωµατικές µε τη χρήση, από τα 

κράτη µέλη, των χρηµατοδοτικών µέσων 

για τις ΜΜΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να αυξήσουν την προβολή και την 
προσβασιµότητα των µηχανισµών αυτών 
στην επικράτειά τους. Οι φορείς στους 
οποίους έχει ανατεθεί η εφαρµογή των 

δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη 

διπλή χρηµατοδότηση µέσω ενωσιακών 

πόρων. Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
προάγει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηµατοδότηση κατά τις φάσεις 
σύστασης, ανάπτυξης και µεταβίβασης. 
Επιπροσθέτως, κλειδί για την προώθηση 
της ανάπτυξης των εξαγωγών θα 
αποτελέσει η διεύρυνση της πρόσβασης 
σε προσιτές τραπεζικές υπηρεσίες για τις 
µικρές και πολύ µικρές οντότητες, σε 
διάφορες δικαιοδοσίες και νοµίσµατα. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι 
κρίσιµοι παράγοντες για την πρόσβαση 
των ΜΜΕ στα υπάρχοντα ταµεία, την 
καινοτοµία, τον ανταγωνισµό και την 
ανάπτυξη δεν είναι µόνο η πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση αλλά και η πρόσβαση σε 
δεξιότητες, όπου συµπεριλαµβάνονται και 
οι δεξιότητες διαχείρισης και γνώσης. Η 
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εφαρµογή χρηµατοδοτικών µέσων πρέπει 
συνεπώς να συνοδεύεται από την 
ανάπτυξη της κατάλληλης καθοδήγησης, 
προγράµµατα πλαισίωσης και παροχή 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών µε βάση τη 
γνώση. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Τα µικροδάνεια (δηλ. δάνεια αξίας 
µικρότερης των 25.000 ευρώ) 
χορηγούνται από χρηµατοπιστωτικούς 
διαµεσολαβητές στο πλαίσιο του 
συστήµατος εγγυήσεων. Στο πρόγραµµα 
δεν προβλέπεται ειδική πτυχή για 
µικροδάνεια, καθότι θα είχε ως 
αποτέλεσµα αλληλοεπικάλυψη µε το 
«Πρόγραµµα για την Κοινωνική Αλλαγή 
και την Καινοτοµία,» που η Επιτροπή 
πρότεινε στις 6 Οκτωβρίου 2011 και το 
οποίο καλύπτει ειδικά τα µικροδάνεια. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12γ) Πρέπει επίσης να προταθεί 
πρωτοβουλία για να εκτιµηθεί ο τρόπος 
µε τον οποίον καινοτόµες πρωτοβουλίες 
χρηµατοδότησης, όπως η συµµετοχική 
χρηµατοδότηση, θα µπορούσαν να είναι 
επωφελείς για τους νέους επιχειρηµατίες 
και τις ΜΜΕ, αν και κατά πόσο πρέπει να 
προωθηθούν σε επίπεδο ΕΕ και να 
εκτιµηθεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να 
υπάρξει νοµική πλαισίωση των τακτικών 
αυτών. 
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Αιτιολόγηση 

Η συµµετοχική χρηµατοδότηση παρέχει δυνατότητα συγκέντρωσης περισσότερων µικρών 

επενδυτών να επενδύσουν σε προγράµµατα και µικρές επιχειρήσεις, κυρίως µέσω διαδικτυακών 

πυλών. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο νόµος JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act) 

εγκρίθηκε µε σκοπό να ενθαρρύνει τη χρηµατοδότηση µικρών επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει 

νοµικό πλαίσιο για συµµετοχική χρηµατοδότηση, την εξισορρόπηση της προστασίας των 

επενδυτών και την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
απέδειξε την προστιθέµενη αξία του για τις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας 

εξυπηρέτησης για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις 

να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 

τους και να διερευνήσουν επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από 
αυτήν. Ο εξορθολογισµός των 
µεθοδολογιών και των µεθόδων εργασίας 

και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης 

στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων 

µπορεί να επιτευχθεί µόνον σε επίπεδο 

Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε 
ΜΜΕ να βρουν εταίρους για 

επιχειρηµατική συνεργασία ή µεταφορά 

τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συµβουλές 

σχετικά µε πηγές χρηµατοδότησης καθώς 

και σε θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

οικοκαινοτοµίας και βιώσιµης παραγωγής. 
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 

σχετικά µε τη νοµοθεσία και τα πρότυπα 

της Ένωσης. Η µοναδική 
εµπειρογνωµοσύνη του είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για την υπέρβαση των 

ασυµµετριών στην ενηµέρωση και τη 

µείωση του κόστους συναλλαγών που 

σχετίζεται µε διασυνοριακές συναλλαγές. 

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network 
(«το δίκτυο») απέδειξε την προστιθέµενη 
αξία του για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως 

υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για 
υπηρεσίες στήριξης επιχειρήσεων, 
βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν 

την ανταγωνιστικότητά τους και να 

διερευνήσουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες 

στην ενιαία αγορά και σε τρίτες χώρες. Ο 
εξορθολογισµός των µεθοδολογιών και 

των µεθόδων εργασίας και των διατάξεων 

ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες 

στήριξης των επιχειρήσεων µπορεί να 

επιτευχθεί µόνον σε επίπεδο Ένωσης. 
Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να 

βρουν εταίρους για επιχειρηµατική 

συνεργασία ή µεταφορά τεχνολογίας στην 
ενιαία αγορά και σε τρίτες χώρες, να 
εξασφαλίσουν συµβουλές σχετικά µε 

πηγές χρηµατοδότησης καθώς και σε 

θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

οικοκαινοτοµίας και βιώσιµης παραγωγής. 
Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις 

σχετικά µε τη νοµοθεσία και τα πρότυπα 

της Ένωσης. Η µοναδική 
εµπειρογνωµοσύνη του είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για την υπέρβαση των 

ασυµµετριών στην ενηµέρωση και τη 

µείωση του κόστους συναλλαγών που 

σχετίζεται µε διασυνοριακές συναλλαγές. 
Ωστόσο, η απόδοση του δικτύου πρέπει 
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να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την υιοθέτηση από 
τις ΜΜΕ των προτεινόµενων υπηρεσιών, 
κυρίως µε τη στενότερη συνεργασία 
µεταξύ του δικτύου και των εθνικών 
σηµείων επαφής (ΕΣΕ) του 
προγράµµατος Ορίζων 2020, περαιτέρω 
ενσωµάτωση διεθνοποιηµένων και 
καινοτόµων υπηρεσιών, ενίσχυση της 
συνεργασίας του δικτύου µε άλλους 
φορείς και υφιστάµενες δοµές στήριξης, 
ενίσχυση των διαβουλεύσεων µε 
οργανώσεις υποδοχής, περιορίζοντας τη 
γραφειοκρατία, βελτιώνοντας την 
υποστήριξη ΤΠ, ενισχύοντας το προφίλ 
του δικτύου και βελτιώνοντας την 
γεωγραφική κάλυψη του δικτύου. Με την 
προοπτική της περαιτέρω βελτίωσης των 
επιδόσεων του δικτύου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβεί σε εκτίµηση των 
διαφόρων δοµών διακυβέρνησης και να 
διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ του 
δικτύου και των σχετικών 
ενδιαφεροµένων µερών όπως οργανώσεις 
που εκπροσωπούν ΜΜΕ και φορείς 
υποστήριξης της καινοτοµίας. Τα 
καθήκοντα του δικτύου πρέπει να 
περιγράφονται στο πρόγραµµα, όπου θα 
περιλαµβάνεται και η ενηµέρωση, η 
ανατροφοδότηση, η συνεργασία των 
επιχειρήσεων και οι υπηρεσίες 
διεθνοποίησης στην ενιαία αγορά και τις 
τρίτες χώρες, καινοτόµες επιχειρήσεις 
και επιχειρήσεις που ενθαρρύνουν τη 
συµµετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραµµα 
Ορίζων 2020, αξιοποιώντας την επιτυχή 
εµπειρία µε το έβδοµο πρόγραµµα 
πλαίσιο (ΠΠ7). 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η περιορισµένη διεθνοποίηση των 

ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 

Ευρώπης επηρεάζει την 

ανταγωνιστικότητά τους. Σύµφωνα µε 

ορισµένες εκτιµήσεις, επί του παρόντος 

25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 

έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 

εκ των οποίων µόνον 13% εξάγουν εκτός 

της Ένωσης σε τακτική βάση και µόνον 

2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 

Σύµφωνα µε τη Small Business Act, η 

οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη 

µέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις 

ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 

των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ 

στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 

επιχειρηµατικών οργανώσεων σε 

περισσότερες από 20 αγορές στο 

εξωτερικό. Παρέχει οικονοµική βοήθεια 

στο Κέντρο Βιοµηχανικής Συνεργασίας 

ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηµατικούς φορείς 

στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη 

Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την 

Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ 

της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και 

στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για 

θέµατα ∆∆Ι σε σχέση µε την Κίνα. 

∆ηµιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέµενη 

αξία από τον συνδυασµό των εθνικών 

προσπαθειών στον συγκεκριµένο τοµέα, 

αποφεύγοντας την επανάληψη, 

προωθώντας τη συνεργασία και 

παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα 

διέθεταν κρίσιµη µάζα εάν παρέχονταν σε 

εθνικό επίπεδο. 

(14) Η περιορισµένη διεθνοποίηση των 

ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της 

Ευρώπης επηρεάζει την 

ανταγωνιστικότητά τους. Σύµφωνα µε 

ορισµένες εκτιµήσεις, επί του παρόντος 

25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή 

έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, 

εκ των οποίων µόνον 13% εξάγουν εκτός 

της Ένωσης σε τακτική βάση και µόνον 

2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. 

Επιπροσθέτως, Έρευνα του 
Ευρωβαρόµετρου για το 2012 δείχνει το 
ανεκµετάλλευτο δυναµικό ανάπτυξης των 
ΜΜΕ της ΕΕ στις πράσινες αγορές, 
εντός και εκτός της Ένωσης, από 
πλευράς διεθνοποίησης και πρόσβασης 
στις δηµόσιες συµβάσεις. Σύµφωνα µε τη 
Small Business Act, η οποία ζήτησε από 

την Ένωση και τα κράτη µέλη να 

στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ 

να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των 

αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ στηρίζει 

ένα δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρηµατικών 

οργανώσεων σε περισσότερες από 20 

αγορές στο εξωτερικό. Παρέχει οικονοµική 

βοήθεια στο Κέντρο Βιοµηχανικής 

Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, σε 

επιχειρηµατικούς φορείς στο Χονγκ 

Κονγκ, στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη 

καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις 

Επιχειρήσεις και την Τεχνολογία στην 

Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ της ΕΕ στην Κίνα 

και στην Ταϊλάνδη και στο γραφείο 

βοήθειας των ΜΜΕ για θέµατα ∆∆Ι σε 

σχέση µε την Κίνα. ∆ηµιουργείται 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία από τον 

συνδυασµό των εθνικών προσπαθειών 

στον συγκεκριµένο τοµέα, αποφεύγοντας 

την επανάληψη, προωθώντας τη 

συνεργασία και παρέχοντας υπηρεσίες οι 

οποίες δεν θα διέθεταν κρίσιµη µάζα εάν 

παρέχονταν σε εθνικό επίπεδο. Οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν 
πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τα πρότυπα και 
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τους κανόνες δηµοσίων προµηθειών και 
τις ευκαιρίες. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα 

κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να 

δηµιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Τα συµφέροντα των ΜΜΕ 
και οι τοµείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την 

ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισµού για τις 

ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και 

γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. 

(15) Για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα 

κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να 

δηµιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, σύµφωνα µε τις αρχές της 
SBA, ιδιαίτερα την αρχή ‘Προτεραιότητα 
στις µικρές επιχειρήσεις’. Χρειάζονται 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την 

ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισµού για τις 

ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και 

γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις µε όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόµενους φορείς, µεταξύ άλλων 
τις οργανώσεις εκπροσώπησης των 
συµφερόντων των ΜΜΕ.  

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Το πρόγραµµα θα πρέπει επίσης να 
παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη 
πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία 
µεταξύ υπευθύνων διαµόρφωσης 
πολιτικής και οργανώσεων 
εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Οι ανωτέρω 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε προγράµµατα 
και στη µείωση του συνολικού 
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διοικητικού φόρτου περιλαµβανοµένου 
και εκείνου που προκύπτει από τις 
κανονιστικές ρυθµίσεις. Το θέµα αυτό 
πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο διεργασίας 
που περιλαµβάνει διαβούλευση ευρέος 
φάσµατος φορέων και κατάλληλων 
οµάδων εµπειρογνωµόνων, µε σκοπό την 
προώθηση της απλούστευσης και της 
καλύτερης ρύθµισης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισµού 
στην ενιαία αγορά και συνοχή µε άλλους 
στόχους πολιτικής. Οι υφιστάµενες δοµές 
όπως το εντεταλµένο δίκτυο ΜΜΕ, 
πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Το COSME θα πρέπει να 
συµβάλει στους στόχους αυτούς και στις 
προσπάθειες της Ένωσης να καταρτίζει 
τακτικό πίνακα επιδόσεων για τη µείωση 
του διοικητικού φόρτου. Ο πίνακας 
επιδόσεων πρέπει να µετρά τον αντίκτυπο 
της σχετικής κανονιστικής ρύθµισης της 
ΕΕ στο πλαίσιο προϋποθέσεων για τις 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Η 
ενέργεια αυτή ελπίζεται ότι θα συµβάλει 
στην ευρύτερη στρατηγική της 
Επιτροπής για µείωση του διοικητικού 
φόρτου µε µετρίσιµο τρόπο, µε βάση την 
κατάρτιση κατάλληλων δεικτών και 
µεθοδολογιών.   

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Η δηµιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της 
Ένωσης θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω 
µέτρων για τη βελτίωση του σχεδιασµού, 
της εφαρµογής και της αξιολόγησης 
πολιτικών, καθώς και µέτρων για την 
ενθάρρυνση της συνεργασίας στη 
διαµόρφωση πολιτικής και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τα εν λόγω 
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µέτρα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν 
µελέτες, εκτιµήσεις επιπτώσεων, 
αξιολογήσεις και συνέδρια. 

(Βλ. άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)) 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15γ) Για να βελτιωθεί περαιτέρω η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, η ευρωπαϊκή αγορά 
δηµοσίων συµβάσεων πρέπει να καταστεί 
εύκολα προσβάσιµη στις ΜΜΕ. Για να 
επιτευχθεί αφενός µείωση του κόστους 
και αφετέρου αυξηµένη συµµετοχή των 
ΜΜΕ, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι 
ηλεκτρονικές δηµοπρασίες σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση της Επιτροπής 
«στρατηγική και τις ηλεκτρονικές 
δηµοπρασίες»1 και την οδηγία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις2.  

 _______________ 

 
1 COM(2012)0179. 

 2 COM(2011)0896. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15δ) Η ορθή εφαρµογή, επιβολή και 
παρακολούθηση της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών για τις διαφορές σε 
θέµατα καταναλωτών από την Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη θα καθιστούσε την 
επίλυση των διαφορών ταχύτερη, 
λιγότερο δαπανηρή και λιγότερο 
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γραφειοκρατική τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους εµπόρους 
και, εποµένως, θα ενθάρρυνε τις ΜΜΕ να 
συµµετέχουν πληρέστερα στην ενιαία 
αγορά και να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους. 

 

 

Τροπολογία 27 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15ε) Καθώς η ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
αποτελεί κοµβικής σηµασίας στοιχείο στο 
ευρωπαϊκό εµπόριο, πρέπει να προωθηθεί 
η αµοιβαία αναγνώριση και 
διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, της ηλεκτρονικής 
εξακρίβωσης ταυτότητας, της 
ηλεκτρονικής υπογραφής και της 
υποδοµής ιδιωτικού κλειδιού (ΥΙΚ), 
προκειµένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων 
αυτών. 

Αιτιολόγηση 

Τα εν λόγω µέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα προς όφελος των ΜΜΕ που 

αντιµετωπίζουν σοβαρά εµπόδια στους τοµείς του διασυνοριακού εµπορίου. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 στ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15στ) Το πρόγραµµα µπορεί επίσης να 
στηρίζει πρωτοβουλίες για την 
επιτάχυνση της ανάδυσης 
ανταγωνιστικών και βιώσιµων κλάδων, 
βάσει των πιο ανταγωνιστικών 
επιχειρηµατικών µοντέλων, βελτιωµένων 
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προϊόντων και διαδικασιών, 
οργανωτικών δοµών ή τροποποιηµένων 
αλυσίδων αξίας. Παρότι το πρόγραµµα 
θα πρέπει να εστιάζει σε διατοµεακές 
πρωτοβουλίες, µπορεί εξίσου να στηρίζει 
ειδικές ανά τοµέα πρωτοβουλίες σε 
τοµείς στους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως οι ΜΜΕ και 
παρουσιάζουν υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως ο τουρισµός, 
στον οποίο µπορεί να επιδειχθεί 
προστιθέµενη αξία σε επίπεδο Ένωσης. 

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 3) 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 ζ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15ζ) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της 
Επιτροπής µε τίτλο «Αξιοποιώντας τα 
οφέλη της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για 
την Ευρώπη»1, η ηλεκτρονική 
τιµολόγηση αποτελεί σηµαντικό εργαλείο 
στα χέρια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
για τη µείωση του κόστους της 
τιµολόγησης και την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητάς τους. Η 
ηλεκτρονική τιµολόγηση έχει και άλλα 
οφέλη όπως η αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας, η ταχύτερη χρόνοι 
πληρωµής, η µείωση των σφαλµάτων, η 
καλύτερη είσπραξη ΦΠΑ, και το 
χαµηλότερο κόστος. 

 _______________ 

 1 COM(2010)0712. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το 

σχετικά αδύναµο επιχειρηµατικό πνεύµα 

στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της 
Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) 
θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούµενοι 

σε σύγκριση µε 55% του πληθυσµού στις 

Ηνωµένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η 
επίδειξη και τα καταλυτικά 
αποτελέσµατα, για παράδειγµα, 
ευρωπαϊκά βραβεία και διασκέψεις, 
καθώς και τα µέτρα βελτίωσης της 
συνοχής και συνεκτικότητας, όπως 

συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές 

βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

(16) Ένας άλλος παράγοντας που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το 

σχετικά αδύναµο επιχειρηµατικό πνεύµα 

στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της 
Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) 
θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούµενοι 

σε σύγκριση µε 55% του πληθυσµού στις 

Ηνωµένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. 
Σύµφωνα µε την SBA, ένα επιχειρηµατικό 
περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας πρέπει να παρέχει 
ικανοποιητικό πλαίσιο προϋποθέσεων για 
όλες τις καταστάσεις µε τις οποίες 
βρίσκονται αντιµέτωποι οι 
επιχειρηµατίες, συµπεριλαµβανοµένης 
της σύστασης, της ανάπτυξης, της 
µεταβίβασης και της πτώχευσης (παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας). Τα µέτρα βελτίωσης 
της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως 

συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές 

βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. 

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 7) 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές 
δηµόσιων συµβάσεων παρεµποδίζεται 
συχνά από τον υπερβολικό διοικητικό 
φόρτο που δυσχεραίνει τις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή και 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
απλοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις, 
ούτως ώστε να τονωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να 
δηµιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού 
για τις ΜΜΕ. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός, οι 
δηµογραφικές αλλαγές, οι δηµοσιονοµικοί 

περιορισµοί και οι αναδυόµενες 

κοινωνικές τάσεις δηµιουργούν 

προκλήσεις και ευκαιρίες για ορισµένους 
επιχειρηµατικούς τοµείς. Για παράδειγµα, 
οι τοµείς που βασίζονται στον σχεδιασµό 
οι οποίοι αντιµετωπίζουν παγκόσµιες 
προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από 

υψηλό ποσοστό ΜΜΕ πρέπει να 

προσαρµοστούν προκειµένου να δρέψουν 
τα οφέλη και να αξιοποιήσουν τις 
ανεκµετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής 

ζήτησης για εξατοµικευµένα προϊόντα που 

απευθύνονται σε όλους. Καθώς οι 
προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις 

ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριµένους 

τοµείς, είναι αναγκαία µια συντονισµένη 

προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης. 

(17) Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός, οι 
δηµογραφικές αλλαγές, οι δηµοσιονοµικοί 

περιορισµοί και οι αναδυόµενες 

κοινωνικές τάσεις δηµιουργούν 

προκλήσεις και ευκαιρίες για πολλούς 
τοµείς οι οποίοι αντιµετωπίζουν 

παγκόσµιες προκλήσεις και 

χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 

ΜΜΕ. Για παράδειγµα, οι τοµείς που 
βασίζονται στον σχεδιασµό πρέπει να 
προσαρµοστούν προκειµένου να 

αξιοποιήσουν τις ανεκµετάλλευτες 

δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για 

εξατοµικευµένα προϊόντα που 

απευθύνονται σε όλους. Τα καταναλωτικά 
προϊόντα που βασίζονται στο σχεδιασµό 
αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό τοµέα 
της οικονοµίας στην Ένωση και οι 
επιχειρήσεις του εν λόγω τοµέα 
συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη 
και στην απασχόληση. Καθώς οι 
προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις 

ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριµένους 

τοµείς, είναι αναγκαία µια συντονισµένη 

προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης, ούτως 
ώστε να δηµιουργηθεί πρόσθετη 
ανάπτυξη. 

Αιτιολόγηση 

Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στο σχεδιασµό αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό 

τοµέα της οικονοµίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τοµέα συµβάλλουν 

σηµαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα πρέπει να 

στηρίξει τις επιχειρήσεις στον τοµέα αυτό, ο οποίος ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από υψηλό 

ποσοστό ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  33 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Το πρόγραµµα πρέπει επίσης να 
στηρίξει συγκεκριµένες δράσεις για την 
εφαρµογή της πρωτοβουλίας Small 
Business Act που αποσκοπεί στην αύξηση 
της συνειδητοποίησης των ΜΜΕ όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
θέµατα και να τις βοηθήσει στην 
εφαρµογή της νοµοθεσίας, αξιολογώντας 
τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
επιδόσεις τους και αναβαθµίζοντας τις 
δεξιότητες και ικανότητές τους. 

Αιτιολόγηση 

Αρχή 9, όπως ορίζεται στο Small Business Act (SBA): να επιτραπεί στις ΜΜΕ να µετατρέψουν 

τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 µε 

τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισµός στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο 

πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό», η 

οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του τον 

Οκτώβριο του 2010, ο τουρισµός είναι 

σηµαντικός κλάδος της οικονοµίας της 

Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριµένου κλάδου συνεισφέρουν 

σηµαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και 

εµφανίζουν σηµαντικές δυνατότητες για 

την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν 

δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 µε 

τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισµός στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο 

πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό», η 

οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του τον 

Οκτώβριο του 2010, ο τουρισµός είναι 

σηµαντικός κλάδος της οικονοµίας της 

Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του 
συγκεκριµένου κλάδου συνεισφέρουν 

σηµαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και 

εµφανίζουν σηµαντικές δυνατότητες για 

την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν 

δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η 



 

 

 PE519.316/ 25 

 EL 

 EL 

συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη 

σηµασία του τουρισµού αναφέροντας τις 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Ένωσης 

στον τοµέα αυτό, οι οποίες συµπληρώνουν 

τις δράσεις των κρατών µελών. Υπάρχει 
σαφής προστιθέµενη αξία για την 
πρωτοβουλία της Ένωσης στον κλάδο του 
τουρισµού σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για 
την παροχή δεδοµένων και ανάλυσης, την 

ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών 
προώθησης και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. 

συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη 

σηµασία του τουρισµού αναφέροντας τις 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Ένωσης 

στον τοµέα αυτό, οι οποίες συµπληρώνουν 

τις δράσεις των κρατών µελών. Το 
πρόγραµµα θα πρέπει να στηρίζει 
πρωτοβουλίες µε σαφή ευρωπαϊκή 
προστιθέµενη αξία στον κλάδο του 

τουρισµού -  που αντιπροσωπεύει το 10% 
του ΑΕγχΠ και το 12% της συνολικής 
απασχόλησης - ιδίως για την παροχή 
δεδοµένων και ανάλυσης, την ανάπτυξη 
κοινής προσέγγισης για την παροχή 
υπηρεσιών ποιότητας και την 
διευκόλυνση της διεθνικής συνεργασίας 
και των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Επιπλέον των µέτρων που 
περιέχονται στο πρόγραµµα εργασίας, η 
Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει τακτικά 
µέτρα στήριξης για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της Ένωσης. Εκτός από την ανάλυση και 
την ανάπτυξη πολιτικής, τα εν λόγω 
µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν κατά 
κύριο λόγο εκτιµήσεις επιπτώσεων των 
µέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη συνάφεια για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ. Οι εκτιµήσεις 
επιπτώσεων πρέπει να άπτονται του 
αντικτύπου που έχει µια πρόταση 
πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων µέσω των επιπτώσεών της 
στο κόστος της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, στην ικανότητα των 
τοµέων που επηρεάζονται για καινοτοµία, 
καθώς και στη διεθνή τους 
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ανταγωνιστικότητα («εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας»). Οι εκτιµήσεις 
επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
επίσης ξεχωριστή ενότητα για τις ΜΜΕ, 
η οποία θα περιέχει προκαταρκτική 
αξιολόγηση των επιχειρήσεων που 
ενδέχεται να επηρεάζονται, µέτρηση του 
αντικτύπου για τις ΜΜΕ (ανάλυση 
κόστους-οφέλους) και µέτρα µετριασµού 
των επιπτώσεων, εφόσον ενδείκνυται 
(«δοκιµασία ΜΜΕ). Η δοκιµασία ΜΜΕ 
θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση 
στις πολύ µικρές επιχειρήσεις. 

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)) 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18β) Η Ένωση αποτελεί τον πρώτο 
τουριστικό προορισµό παγκοσµίως από 
άποψη διεθνών αφίξεων και είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή η υπεροχή µε 
την αντιµετώπιση των προκλήσεων που 
δηµιουργούν, κατά πρώτο λόγο, ο 
µεγαλύτερος παγκόσµιος ανταγωνισµός 
και η διαρκώς µεταβαλλόµενη ζήτηση 
της αγοράς και, κατά δεύτερο λόγο, η 
ανάγκη εξασφάλισης µεγαλύτερης και 
µονιµότερης βιωσιµότητας. 

Αιτιολόγηση 

Βλ. παραπάνω. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Το πρόγραµµα θα πρέπει να αναφέρει 
τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό 

δηµοσιονοµικό κονδύλιο για την επιδίωξη 

των εν λόγω στόχων, τους διάφορους 

τύπους µέτρων εφαρµογής και τις 

ρυθµίσεις για την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση και για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. 

(19) Το πρόγραµµα θα πρέπει να αναφέρει 
τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό 

δηµοσιονοµικό κονδύλιο για την επιδίωξη 

των εν λόγω στόχων, τους διάφορους 

τύπους µέτρων εφαρµογής και τις 
διαφανείς ρυθµίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση και 

για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
συµπληρώνει άλλα προγράµµατα της 

Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 

κάθε µέσο πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα 

µε τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, 
τα ίδια επιλέξιµα έξοδα δεν πρέπει να 

χρηµατοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο 
την επίτευξη προστιθέµενης αξίας και 

σηµαντικού αντικτύπου της 

χρηµατοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να 

αναπτυχθούν στενές συνέργειες µεταξύ του 

προγράµµατος, άλλων προγραµµάτων της 

Ένωσης και των διαρθρωτικών ταµείων. 

(20) Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
συµπληρώνει άλλα προγράµµατα της 

Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι 

κάθε µέσο πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα 

µε τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, 
τα ίδια επιλέξιµα έξοδα δεν πρέπει να 

χρηµατοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο 
την επίτευξη προστιθέµενης αξίας και 

σηµαντικού αντικτύπου της 

χρηµατοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να 

αναπτυχθούν στενές συνέργειες µεταξύ του 

προγράµµατος, άλλων προγραµµάτων της 

Ένωσης, ιδίως του Ορίζων 2020 και των 
διαρθρωτικών ταµείων. Οι συνέργειες 
αυτές µπορούν επίσης να αξιοποιήσουν 
την από κάτω προς τα πάνω εθνική και 
περιφερειακή εµπειρία από τα 
προγράµµατα Eureka και Eurostars όσον 
αφορά την υποστήριξη της καινοτοµίας 
στις ΜΜΕ και την ερευνητική 
δραστηριότητα. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Είναι ανάγκη να µεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος του προγράµµατος µε την 
κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη 
µόχλευση δηµόσιων και ιδιωτικών 
χρηµατοπιστωτικών πόρων. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Οι αποφάσεις σχετικά µε τη 
χορήγηση χρηµατοδοτικής βοήθειας σε 
ΜΜΕ πρέπει να λαµβάνονται µε διαφανή 
διαδικασία. Η χορήγηση τέτοιας 
στήριξης και η καταβολή της πρέπει να 
είναι διαφανείς, χωρίς γραφειοκρατία και 
σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (21β) Το πρόγραµµα πρέπει να αποβλέπει 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
τεχνικά, επιστηµονικά και επιχειρηµατικά 
δίκτυα στήριξης και να παρέχει 
κατάλληλη καθοδήγηση σε θέµατα 
κατάρτισης αλλά και προγράµµατα 
στήριξης και παρακολούθησης σε όσους 
ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν ΜΜΕ - 
ειδικότερα σε νέους και γυναίκες - µε 
σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επιχειρηµατικότητας, γνώσεων, 
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επιχειρηµατικού πνεύµατος και 
εµπιστοσύνης. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία και το δηµοκρατικό έλεγχο 
καινοτόµων χρηµατοπιστωτικών µέσων 
και µηχανισµών που σχετίζονται µε τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης, ιδίως όσον 
αφορά τόσο την αναµενόµενη όσο και την 
υλοποιούµενη, συµβολή τους στην 
επίτευξη στόχων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Η Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο και τα πρωτόκολλα 

συµφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη 

συµµετοχή των οικείων χωρών σε 

προγράµµατα της Ένωσης. Η συµµετοχή 

τρίτων χωρών πρέπει να είναι εφικτή, όταν 

οι συµφωνίες και οι διαδικασίες 

προβλέπουν κάτι τέτοιο. 

(24) Η Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο και τα πρωτόκολλα 

συµφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη 

συµµετοχή των οικείων χωρών σε 

προγράµµατα της Ένωσης. Η συµµετοχή 

τρίτων χωρών πρέπει να είναι εφικτή, όταν 

οι συµφωνίες και οι διαδικασίες 

προβλέπουν κάτι τέτοιο. Η συµµετοχή στο 
πρόγραµµα θα πρέπει να είναι εξίσου 
ανοικτή σε οντότητες που είναι 
εγκατεστηµένες σε άλλες τρίτες χώρες, 
αλλά οι εν λόγω οντότητες δεν θα πρέπει 
να λαµβάνουν κατ’ αρχήν οικονοµικές 
συνεισφορές από την Ένωση.  
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Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24α) Είναι σηµαντικό να διασφαλιστούν 
η χρηστή οικονοµική διαχείριση του 
προγράµµατος και η όσο το δυνατόν 
αποτελεσµατικότερη και απλούστερη για 
τους συµµετέχοντες εφαρµογή του, ενώ 
παράλληλα θα κατοχυρώνονται η 
ασφάλεια δικαίου και η προσβασιµότητα 
όλων των συµµετεχόντων στο 
πρόγραµµα. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Το πρόγραµµα πρέπει να 

παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε 

να µπορεί να αναπροσαρµοστεί. 

(25) Το πρόγραµµα πρέπει να 

παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε 

να µπορεί να αναπροσαρµοστεί. Πρέπει να 
υποβάλλεται ετήσια έκθεση όσον αφορά 
την εφαρµογή του στην οποία θα 
αποτυπώνεται η πρόοδος που επετεύχθη 
και οι σχεδιαζόµενες δραστηριότητες· 
πρέπει να υποβάλλεται στην αρµόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Η εφαρµογή του προγράµµατος 
πρέπει να παρακολουθείται σε ετήσια 
βάση µε τη βοήθεια βασικών δεικτών για 
την αξιολόγηση αποτελεσµάτων και 
επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί, 
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συµπεριλαµβανοµένων σχετικών 
γραµµών βάσης, πρέπει να παρέχουν την 
ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του 
βαθµού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι του προγράµµατος.  

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Ορισµός 

 Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού «ΜΜΕ» νοούνται οι πολύ 
µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 
2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων 
επιχειρήσεων1. 

 _______________ 

 1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραµµα συµβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 

κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στις συγκεκριµένες ανάγκες των ΜΜΕ σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο: 

1. Το πρόγραµµα συµβάλλει στην επίτευξη 
των γενικών στόχων που περιγράφονται 

κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στις συγκεκριµένες ανάγκες των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ: 

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού· 

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ· 

β) ενθάρρυνση επιχειρηµατικής β) ενθάρρυνση επιχειρηµατικής 
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νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και 

της ανάπτυξης ΜΜΕ. 

νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και 

της ανάπτυξης των ΜΜΕ. 

2. Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 

1 µετράται από τους ακόλουθους δείκτες: 

2. Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 

1 µετράται από τους ακόλουθους δείκτες: 

α) ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της 

βιοµηχανίας της Ένωσης σε σχέση µε την 

αύξηση του συνολικού Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ), 

α) ποσοστό ανάπτυξης των κλάδων της 

βιοµηχανίας και των υπηρεσιών της 
Ένωσης σε σχέση µε την αύξηση του 

συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕγχΠ), 

 αα) µεταβολές στον διοικητικό φόρτο 
τόσο των νέων όσο και των υφιστάµενων 
ΜΜΕ, 

β) Αύξηση της παραγωγής του τοµέα της 
µεταποίησης στις οικολογικές βιοµηχανίες 
της Ένωσης, 

β) αύξηση των ΜΜΕ όσον αφορά την 
προστιθέµενη αξία, µεταξύ άλλων και 
στις οικολογικές βιοµηχανίες,  

 βα) µεταβολές στο ποσοστό απασχόλησης 
των ΜΜΕ, 

γ) µεταβολές στον διοικητικό φόρτο των 
ΜΜΕ, 

γ) µεταβολές στο ποσοστό των πολιτών 
που επιθυµούν να είναι 
αυτοαπασχολούµενοι. 

δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη 
προστιθέµενης αξίας και αριθµού 
υπαλλήλων, 

 

ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ.  

 2α. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους 
στόχους µέτρησης και επιδόσεων για 
τους δείκτες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
παρατίθενται στο παράρτηµα Ι. 

3. Το πρόγραµµα στηρίζει την υλοποίηση 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 

συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου 

«έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το 

πρόγραµµα συµβάλλει στον βασικό στόχο 

που αφορά την απασχόληση. 

3. Το πρόγραµµα στηρίζει την υλοποίηση 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 

συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου 

«έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το 

πρόγραµµα συµβάλλει στον βασικό στόχο 

που αφορά την απασχόληση. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος 

είναι οι ακόλουθοι: 

1. Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος 

είναι οι ακόλουθοι: 

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων 

για την ανταγωνιστικότητα και τη 

βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 

επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού· 

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων 

για την ανταγωνιστικότητα και τη 

βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων 

στον κλάδο του τουρισµού· 

 αα) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
σε χρηµατοδότηση υπό µορφή µετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων· 

β) προώθηση της επιχειρηµατικότητας, 

µεταξύ άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-

στόχους· 

β) προώθηση της επιχειρηµατικότητας και 
της επιχειρηµατικής νοοτροπίας, µεταξύ 
άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους· 

γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηµατοδότηση υπό µορφή µετοχικού 
κεφαλαίου και δανείων· 

 

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές 
εντός της Ένωσης και παγκοσµίως. 

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές, 
εντός της Ένωσης, αλλά και σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 

 1α. Οι ενέργειες στο πλαίσιο των ειδικών 
στόχων συµβάλλουν στην εφαρµογή της 
αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές 
επιχειρήσεις» όπως ορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής  «Μια Small 
Business Act για την Ευρώπη» της 25ης 
Ιουνίου 2008·  

2. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος 

θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη 

προσαρµογής των επιχειρήσεων σε µια 

οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 

του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιµατική 

αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη 

χρήση της ενέργειας και των πόρων. 

2. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος 

θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη 

προσαρµογής των επιχειρήσεων σε µια 

οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 

του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιµατική 

αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη 

χρήση της ενέργειας και των πόρων. 

3. Για τη µέτρηση του αντικτύπου του 

προγράµµατος όσον αφορά την επίτευξη 

των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, χρησιµοποιούνται δείκτες 

επίδοσης. Οι εν λόγω δείκτες παρατίθενται 

στο παράρτηµα I. 

3. Για τη µέτρηση του αντικτύπου του 

προγράµµατος όσον αφορά την επίτευξη 

των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, χρησιµοποιούνται δείκτες 

επίδοσης. Οι εν λόγω δείκτες παρατίθενται 

στο παράρτηµα I. 
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Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράµµατος ανέρχεται 

σε 2,522 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των 

οποίων περίπου 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ 

διατίθεται σε χρηµατοδοτικά µέσα. 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράµµατος ανέρχεται 

σε [2,522 δισεκατοµµύρια] ευρώ, εκ των 
οποίων τουλάχιστον 60% διατίθεται σε 

χρηµατοδοτικά µέσα. Η Επιτροπή µπορεί 
να αποφασίσει, µε πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, να αυξήσει το µερίδιο 
που διατίθεται σε χρηµατοδοτικά µέσα σε 
περίπτωση σηµαντικής έλλειψης 
ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης ή σε περίπτωση που πρόσθετα 
κονδύλια από άλλες πηγές καθίστανται 
διαθέσιµα. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο που 

θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισµού µπορεί επίσης να καλύπτει 

δαπάνες που σχετίζονται µε 

δραστηριότητες προετοιµασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 

απαιτούνται για τη διαχείριση του 

προγράµµατος και την επίτευξη των 

στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες για 

µελέτες, συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, 

δράσεις ενηµέρωσης και επικοινωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένης εταιρικής 

επικοινωνίας των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθµό 

που σχετίζονται µε τους γενικούς στόχους 

του παρόντος κανονισµού, δαπάνες που 

σχετίζονται µε δίκτυα ΤΠ τα οποία 

επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 

2. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο που 

θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισµού µπορεί επίσης να καλύπτει 

δαπάνες που σχετίζονται µε 

δραστηριότητες προετοιµασίας, 

παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 

ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 

απαιτούνται για τη διαχείριση του 

προγράµµατος και την επίτευξη των 

στόχων του, και ειδικότερα: 
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στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας που πραγµατοποιεί η Επιτροπή 

για τη διαχείριση του προγράµµατος. 

 - δαπάνες για µελέτες, 

 - συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, 

 - δράσεις ενηµέρωσης και επικοινωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένης εταιρικής 

επικοινωνίας των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθµό 

που σχετίζονται µε τους γενικούς στόχους 

του προγράµµατος, 

 - δαπάνες που σχετίζονται µε δίκτυα ΤΠ τα 

οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία 

και στην ανταλλαγή πληροφοριών, 

 - άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 

βοήθειας που πραγµατοποιεί η Επιτροπή 

για τη διαχείριση του προγράµµατος. 

Αυτές οι δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 5% 
της αξίας του χρηµατοδοτικού κονδυλίου. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
αναφέρονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2001 
για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών 
και εδαφών µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(«Overseas association»)1· 

 _______________ 

 1 ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οντότητες εγκαταστηµένες στις χώρες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην 
περίπτωση που δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν 
λόγω παράγραφο ή εάν οι εν λόγω χώρες 
αποφασίσουν να µην ενταχθούν στο 
πρόγραµµα, ή οντότητες εγκαταστηµένες 
σε άλλες τρίτες χώρες µπορούν να 
συµµετάσχουν σε δράσεις στο πλαίσιο 
του προγράµµατος. 

2. Οντότητα εγκατεστηµένη σε χώρα 
αναφερόµενη στην παράγραφο 1 δύναται 
να συµµετέχει σε µέρη του 
προγράµµατος, εφόσον η εν λόγω χώρα 
συµµετέχει υπό τους όρους που 
καθορίζονται στις αντίστοιχες συµφωνίες 
της παραγράφου 1. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι εν λόγω οντότητες δεν δικαιούνται 
να λάβουν οικονοµικές συνεισφορές από 
την Ένωση, παρά µόνον εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για το πρόγραµµα, ιδίως 
όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και 
την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων 
της Ένωσης. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει 
για τις οντότητες που έχουν 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

∆ιαγράφεται 

(Βλ. άρθρο 5 α (νέο)) 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 

 Συµµετοχή οντοτήτων από µη 
συµµετέχουσες χώρες 

 1. Σε µέρη του προγράµµατος στα οποία 
δεν συµµετέχει χώρα εκ των 
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αναφεροµένων στο άρθρο 5, µπορούν να 
συµµετέχουν οντότητες εγκατεστηµένες 
σε αυτήν τη χώρα. Οντότητες 
εγκαταστηµένες σε άλλες τρίτες χώρες 
µπορούν επίσης να συµµετέχουν σε 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος. 

 2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 
οντότητες δεν δικαιούνται να λάβουν 
οικονοµικές συνεισφορές από την Ένωση, 
παρά µόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο 
για το πρόγραµµα, ιδίως όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση 
στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης. Η 
εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις 
οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα. 

(Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2) 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου 

προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα 

και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της 

Ένωσης 

∆ράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου 

προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα 

και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της 

Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ  

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, προκειµένου να 

ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα, η συνοχή 

και η συνεκτικότητα των εθνικών 

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση των βασικών προϋποθέσεων για 
την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, προκειµένου να 

ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα, η συνοχή 

και η συνεκτικότητα των εθνικών και 
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πολιτικών που προωθούν την 

ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιµότητα και 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη. 

περιφερειακών πολιτικών που προωθούν 
την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιµότητα 

και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη, µε ειδική έµφαση στις 
επιχειρήσεις µε υψηλό δυναµικό 
οικονοµικής ανάπτυξης. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει δράσεις 
µε σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας. Οι εν λόγω δράσεις 
µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

2. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει δράσεις 
µε σκοπό την κατάρτιση νέων στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι εν 
λόγω δράσεις µπορεί να περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα: 

α) µέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασµού, 
της εφαρµογής και της αξιολόγησης 

πολιτικών που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα 

των επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης 
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, 
και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδοµών, οµάδων και 
δικτύων επιχειρήσεων παγκόσµιας 
κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και 
ανάπτυξης βιώσιµων προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών· 

α) µέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασµού, 
της εφαρµογής και της αξιολόγησης 

πολιτικών που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα 

των επιχειρήσεων και για τη στήριξη των 
επιχειρηµατικών δικτύων, της διεθνικής 
λειτουργίας και συνεργασίας οµάδων 
καθώς και την ανάπτυξη βιώσιµων 
προϊόντων, τεχνολογιών, υπηρεσιών και 
διεργασιών· 

 αα) µέτρα για τη βελτίωση του πλαισίου 
προϋποθέσεων για επιχειρήσεις, ιδιαίτερα  
µέσω της µείωσης του διοικητικού 
φόρτου. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

 - στήριξη για την καθιέρωση πίνακα 
επιδόσεων που µετρά τον αντίκτυπο της 
σχετικής κανονιστικής ρύθµισης της ΕΕ 
στις προϋποθέσεις πλαίσιο για τις 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, 

 - σύσταση ή στήριξη ανεξάρτητης 
οµάδας εµπειρογνωµόνων που θα 
συµβουλεύουν την Επιτροπή σχετικά µε 
τη µείωση του διοικητικού φόρτου και 
την απλοποίηση των κανονιστικών 
ρυθµίσεων της Ένωσης, 

 - ενηµέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών που αφορούν τη συστηµατική 
εφαρµογή δοκιµής ΜΜΕ στη µεταφορά 
της ενωσιακής νοµοθεσίας στο εθνικό 
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δίκαιο· 

β) µέτρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας στη διαµόρφωση πολιτικής 

και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

µεταξύ των κρατών µελών, άλλων χωρών 

που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των 

βασικών ανταγωνιστών της Ένωσης, και 
για την αντιµετώπιση διεθνών πτυχών των 

πολιτικών ανταγωνιστικότητας· 

β) µέτρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας στη διαµόρφωση πολιτικής 

και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

µεταξύ των κρατών µελών, άλλων χωρών 

που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των 

βασικών παγκόσµιων εµπορικών εταίρων, 
και για την αντιµετώπιση διεθνών πτυχών 

των πολιτικών ανταγωνιστικότητας· 

γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για 
τις ΜΜΕ και τη συνεργασία µεταξύ 

υπευθύνων διαµόρφωσης πολιτικής, ιδίως 

µε σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας 

πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράµµατα 

και στα µέτρα. 

γ) στήριξη για την ανάπτυξη 
τεκµηριωµένης πολιτικής για τις ΜΜΕ 
και τη συνεργασία µεταξύ υπευθύνων 

διαµόρφωσης πολιτικής και των 
οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ, 
ιδίως µε σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας 

πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράµµατα 
σε επίπεδο Ένωσης, σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, περιλαµβανοµένων 
και του προγράµµατος Ορίζων 2020 και 
των διαρθρωτικών ταµείων, και τη 
στήριξη µέτρων για τις ΜΜΕ· 

3. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει 
πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της 

ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει 

διατοµεακών δραστηριοτήτων σε 

επιχειρηµατικούς τοµείς που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 

ΜΜΕ και µε υψηλή συνεισφορά στο 

ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα τονώσουν την ανάπτυξη νέων 

αγορών και την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει των πιο 
ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών 
µοντέλων ή τροποποιηµένων αλυσίδων 
αξίας. Θα περιλαµβάνουν πρωτοβουλίες 
βελτίωσης της παραγωγικότητας, της 

απόδοσης των πόρων, της βιωσιµότητας 

και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

3. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει 
πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της 

ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει, 
κατά περίπτωση, διατοµεακών 
δραστηριοτήτων σε επιχειρηµατικούς 

τοµείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

ποσοστό ΜΜΕ και µε υψηλή συνεισφορά 

στο ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές τονώνουν την ανάπτυξη νέων 

αγορών και την υιοθέτηση νέων 
επιχειρηµατικών µοντέλων καθώς και την 
εµπορική χρήση σχετικών ιδεών για νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών 

περιλαµβάνονται πρωτοβουλίες βελτίωσης 

της παραγωγικότητας, της απόδοσης των 

πόρων και της ενέργειας, της 
βιωσιµότητας και της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης.  

 3α. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει 
επίσης τοµεακές δραστηριότητες για τους 
σκοπούς αυτούς, σε τοµείς που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
ΜΜΕ και µε υψηλή συνεισφορά στο 
ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως είναι ο κλάδος 
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του τουρισµού. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή συµβάλλει στην προώθηση 
της επιχειρηµατικότητας βελτιώνοντας το 

πλαίσιο των προϋποθέσεων που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει 
ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον ευνοϊκό 

για την ανάπτυξη και τη µεγέθυνση των 
επιχειρήσεων. 

1. Η Επιτροπή συµβάλλει στην προώθηση 
της επιχειρηµατικότητας και της 
επιχειρηµατικής νοοτροπίας µειώνοντας 
τα εµπόδια στη σύσταση επιχειρήσεων 
και βελτιώνοντας το πλαίσιο των 
προϋποθέσεων που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Η 
Επιτροπή στηρίζει ένα επιχειρηµατικό 

περιβάλλον ευνοϊκό για τη βιώσιµη 
ίδρυση, την ανάπτυξη, τη µεταβίβαση, τη 
µεγέθυνση των επιχειρήσεων και την 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε αυτές. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θεσπίζεται η δράση «Erasmus για νέους 
επιχειρηµατίες» µε στόχο την ανάπτυξη 
επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και 
νοοτροπιών. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει µέτρα 
κρατών µελών για την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και 

3. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει µέτρα 
κρατών µελών για την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και 
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επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και στάσεων, 

ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους 

επιχειρηµατίες. 

επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, νοοτροπιών 
και στάσεων, ιδίως στους τοµείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς 
και στους δυνητικούς και στους νέους 
επιχειρηµατίες. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει 
µέτρα για να ενισχύει την εκπαίδευση εν 
δυνάµει επιχειρηµατιών µε τα 
προγράµµατα της δια βίου µάθησης ή το 
Erasmus για όλους, ιδίως το «Erasmus 
για νέους επιχειρηµατίες», µε σκοπό να 
βελτιωθεί η τεχνολογική τους ικανότητα 
και η διοίκηση επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση 

κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής 
τους, και οι οποίες είναι συµπληρωµατικές 

προς τη χρήση από τα κράτη µέλη 

χρηµατοδοτικών µέσων για τις ΜΜΕ σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να 
εξασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα, οι 

δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό 

συντονισµό µε τις δράσεις που 

αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των 
εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν τη 
χρηµατοδότηση τόσο µε µετοχικά 
κεφάλαια όσο και µε δάνεια. 

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση και τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηµατοδότηση κατά τις φάσεις σύστασης, 
ανάπτυξης και µεταβίβασής τους, και οι 
οποίες είναι συµπληρωµατικές προς τη 

χρήση από τα κράτη µέλη χρηµατοδοτικών 

µέσων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Για να 
εξασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα, οι 

δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό 

συντονισµό µε τις δράσεις που 

αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής, του προγράµµατος «Ορίζοντας 
2020» και σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων 
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είναι να τονώσουν την παροχή και 
κάλυψη χρηµατοδότησης µε µετοχικά 
κεφάλαια και µε δάνεια, στα οποία µπορεί 
να περιλαµβάνονται κεφάλαια έναρξης, 
κεφάλαια «επενδυτικών αγγέλων» και 
οιονεί ίδια κεφάλαια. Η Επιτροπή 
αποδίδει προσοχή στην προβολή της 
χρηµατοδότησης που χορηγεί η ΕΕ στις 
ΜΜΕ ώστε να διασφαλίσει ότι η 
υποστήριξη της ΕΕ να γίνεται γνωστή και 
να αναγνωρίζεται. 

2. Στο πλαίσιο των δράσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 

Επιτροπή αναπτύσσει µέτρα, ανάλογα µε 

τη ζήτηση της αγοράς, για τη βελτίωση της 

διασυνοριακής και της πολυεθνικής 

χρηµατοδότησης, βοηθώντας µε τον τρόπο 

αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις 

δραστηριότητές τους τηρώντας τις 

διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας. 

2. Στο πλαίσιο των δράσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 

Επιτροπή αναπτύσσει µέτρα, ανάλογα µε 

τη ζήτηση της αγοράς, για τη βελτίωση της 

διασυνοριακής και της πολυεθνικής 

χρηµατοδότησης, βοηθώντας µε τον τρόπο 

αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις 

δραστηριότητές τους ή να δηµιουργήσουν 

συµµαχίες και συγχωνεύσεις µε άλλες 

ΜΜΕ, τηρώντας τις διατάξεις της 

ενωσιακής νοµοθεσίας. 

 Η Επιτροπή µπορεί επίσης να εξετάσει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης άλλων 
καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων, 
όπως η συµµετοχική χρηµατοδότηση, 
ανάλογα µε τη ζήτηση της αγοράς. 

3. Λεπτοµέρειες για τις δράσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου παρατίθενται στο 
παράρτηµα II. 

3. Λεπτοµέρειες για τις δράσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου παρατίθενται στα άρθρα 
14α και 14β. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειµένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 

πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 

Network. 

1. Προκειµένου να συνεχιστεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της 

πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης 
στις αγορές, η Επιτροπή συνεχίζει τη 
στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe 

Network σύµφωνα µε το άρθρο 9α. 
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2. Η Επιτροπή µπορεί να στηρίζει δράσεις 
για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 

στην ενιαία αγορά, συµπεριλαµβανοµένων 

της παροχής υπηρεσιών και της 

ευαισθητοποίησης. 

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην 

ενιαία αγορά, συµπεριλαµβανοµένων της 

παροχής υπηρεσιών και της 

ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις 
πρωτοβουλίες, τα προγράµµατα και τη 
νοµοθεσία της ΕΕ, µεταξύ άλλων και µε 
σκοπό να διευκολυνθεί η συµµόρφωση 
προς τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της 
ΕΕ. 

3. Ειδικά µέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 

της Ένωσης και την ενίσχυση των 

υφιστάµενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 

λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ µπορούν να 
υποστηρίζονται µέσω του προγράµµατος 

όσον αφορά τα πρότυπα και τα δικαιώµατα 

διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες 

προτεραιότητας. 

3. Ειδικά µέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός 

της Ένωσης και την ενίσχυση των 

υφιστάµενων υπηρεσιών στήριξης στις εν 

λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ µπορούν να 
υποστηρίζονται µέσω του προγράµµατος 

όσον αφορά πληροφορίες για τα 
υφιστάµενα εµπόδια που δυσχεραίνουν 
την είσοδο στην αγορά καθώς και για τις 
δηµόσιες συµβάσεις, τα πρότυπα και τα 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και 
τις διαδικασίες εκτελωνισµού σε τρίτες 
χώρες προτεραιότητας. Τα µέτρα αυτά 
συµπληρώνουν αλλά δεν επικαλύπτουν τις 
υφιστάµενες δράσεις προώθησης του 
εµπορίου. 

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράµµατος µπορεί να στοχεύουν την 

ενθάρρυνση της διεθνούς βιοµηχανικής 
συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του 

βιοµηχανικού και κανονιστικού διαλόγου 

µε τρίτες χώρες. Ειδικά µέτρα µπορεί να 
στοχεύουν τη µείωση των διαφορών 

µεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών 

όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για 
βιοµηχανικά προϊόντα, τη βιοµηχανική 
πολιτική και τη βελτίωση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράµµατος µπορεί να στοχεύουν την 

ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του βιοµηχανικού 

και κανονιστικού διαλόγου µε τρίτες 

χώρες. Ειδικά µέτρα µπορεί να στοχεύουν 
τη µείωση των διαφορών µεταξύ της 

Ένωσης και άλλων χωρών όσον αφορά 

κανονιστικά πλαίσια για προϊόντα, την 
επιχειρηµατική και τη βιοµηχανική 
πολιτική και τη βελτίωση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 ∆ίκτυο Enterprise Europe Network 

 1. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες του δικτύου Enterprise 
Europe Network («το δίκτυο») 
συνεχίζονται και ενισχύονται. Το δίκτυο 
θα παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων στις ΜΜΕ της 
Ένωσης που επιζητούν να διερευνήσουν 
δυνατότητες στην ενιαία αγορά και σε 
τρίτες χώρες. 

 2. Λαµβανοµένης υπόψη της 
αποδεδειγµένης πείρας και των 
ικανοτήτων των υφισταµένων εθνικών 
δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων, 
οι ενέργειες στο πλαίσιο του δικτύου 
µπορούν να περιλαµβάνουν, χωρίς να 
περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα: 

 α) ενηµέρωση και παροχή συµβουλών, 
µεταξύ άλλων σχετικά µε υπηρεσίες 
διεθνοποίησης στην ενιαία αγορά και τις 
τρίτες χώρες, τη συνεργασία των 
επιχειρήσεων, την ανατροφοδότηση, τις 
ευκαιρίες χρηµατοδότησης, την 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και τα 
σχετικά προγράµµατα πλαισίωσης· 

 β) υπηρεσίες καινοτοµίας και µεταφοράς 
τόσο τεχνολογίας όσο και γνώσης· 
υπηρεσίες για την αύξηση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ στην ενεργειακή απόδοση, την 
κλιµατική και περιβαλλοντική 
τεχνογνωσία· 

 γ) υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της 
συµµετοχής των ΜΜΕ σε ενωσιακά 
προγράµµατα, µεταξύ άλλων το 
πρόγραµµα «Ορίζων 2020» και τα 
διαρθρωτικά ταµεία. 

 δ) στήριξη της ενίσχυσης των 
ικανοτήτων διαχείρισης για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ· 

 3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το 
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δίκτυο για λογαριασµό άλλων 
προγραµµάτων της Ένωσης 
χρηµατοδοτούνται από τα εν λόγω 
προγράµµατα. 

 4. Το δίκτυο δεν αντικαθιστά ούτε 
επικαλύπτει αλλά συµπληρώνει τη 
δραστηριότητα των υφιστάµενων 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στην επιχειρηµατική στήριξη των ΜΜΕ. 
Με την προοπτική της έγκρισης 
περαιτέρω µέτρων για τη βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου, η Επιτροπή 
αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα, τη 
διαχείριση και τη γεωγραφική κατανοµή 
του µε σκοπό τη βελτίωση της 
υιοθέτησης από τις ΜΜΕ των 
προτεινόµενων υπηρεσιών 
διασφαλίζοντας παράλληλα πιο 
ισορροπηµένη γεωγραφική κατανοµή. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφοι 1, 1 α (νέα) και 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειµένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραµµα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο 
πρόγραµµα εργασίας σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Στα ετήσια 
προγράµµατα εργασίας ορίζονται οι 

επιδιωκόµενοι στόχοι, τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα, η µέθοδος υλοποίησης και 
το συνολικό ποσό τους. Τα προγράµµατα 
περιλαµβάνουν επίσης περιγραφή των 
δράσεων που πρόκειται να 
χρηµατοδοτηθούν, αναφορά του ποσού 
που χορηγείται για κάθε δράση και 
ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, 
καθώς επίσης και τους ενδεδειγµένους 
δείκτες για την παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την 

παραγωγή αποτελεσµάτων και την 

επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις 

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραµµα 
εργασίας σύµφωνα µε πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 18. 
Στα ετήσια προγράµµατα εργασίας 

ορίζονται οι επιδιωκόµενοι στόχοι βάσει 
προηγούµενων διαβουλεύσεων, τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος 

υλοποίησης, το συνολικό ποσό τους και οι 
ενδεδειγµένοι δείκτες για την 
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας 

όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσµάτων 

και την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά 
τις επιχορηγήσεις, περιλαµβάνουν και τις 

προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια 

αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό 

συγχρηµατοδότησης. 
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επιχορηγήσεις, περιλαµβάνουν και τις 

προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια 

αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό 

συγχρηµατοδότησης. 

 1α. Η Επιτροπή εκτελεί τα ετήσια 
προγράµµατα εργασίας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 καθορίζοντας: 

 α) περιγραφή των ενεργειών που 
πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν· 

 β) αναφορά του ποσού που χορηγείται για 
κάθε ενέργεια· 

 γ) ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης. 

 1β. Τα µέτρα στήριξης τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α δεν 
περιλαµβάνονται στα ετήσια 
προγράµµατα εργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Η Επιτροπή µπορεί να προωθεί τη 
δηµιουργία ολοκληρωµένων και φιλικών 
προς το χρήστη επιγραµµικών 
συστηµάτων που παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε προγράµµατα που αφορούν τις 
ΜΜΕ διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα 
συστήµατα αυτά δεν επικαλύπτονται µε 
υφιστάµενες δικτυακές πύλες. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Επιπλέον των µέτρων που περιέχονται 1. Επιπλέον των µέτρων που περιέχονται 
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στο πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται 

στο άρθρο 10, η Επιτροπή λαµβάνει 

τακτικά µέτρα στήριξης, 

συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: 

στο πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται 

στο άρθρο 10, η Επιτροπή λαµβάνει 

τακτικά µέτρα στήριξης, 

συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: 

α) ανάλυση και παρακολούθηση τοµεακών 
και διατοµεακών ζητηµάτων 

ανταγωνιστικότητας· 

α) ανάλυση και παρακολούθηση τοµεακών 
και διατοµεακών ζητηµάτων 

ανταγωνιστικότητας· 

β) εντοπισµός ορθών πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής, και περαιτέρω 

ανάπτυξή τους· 

β) εντοπισµός και διάδοση ορθών 
πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής, 

και περαιτέρω ανάπτυξή τους· 

γ) εκτίµηση επιπτώσεων των µέτρων της 
Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, µε σκοπό τον προσδιορισµό 

τοµέων της ισχύουσας νοµοθεσίας οι 

οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή τοµέων 
στους οποίους πρέπει να προταθούν νέα 
νοµοθετικά µέτρα· 

γ) έλεγχοι καταλληλότητας της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας και εκτίµηση 
επιπτώσεων των νέων µέτρων της Ένωσης 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για 

την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

µε σκοπό τον προσδιορισµό τοµέων της 

ισχύουσας νοµοθεσίας οι οποίοι πρέπει να 
απλουστευθούν και προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της 
επιβάρυνσης των ΜΜΕ σε τοµείς στους 
οποίους προτείνονται νέα νοµοθετικά 
µέτρα. Λιγότερο επαχθή καθεστώτα για 
ΜΜΕ ή εξαιρέσεις ειδικά για 
µικροεπιχειρήσεις καταδεικνύονται από 
τη δοκιµασία ΜΜΕ και δεν 
παρεµβαίνουν στις θεµελιώδεις 
απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά µε την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία, τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα των εργαζοµένων 
της ΕΕ ή τις θεµελιώδεις αρχές της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· 

δ) αξιολόγηση της νοµοθεσίας που 
επηρεάζει τις επιχειρήσεις, της ειδικής 
βιοµηχανικής πολιτικής και µέτρων 

σχετικών µε την ανταγωνιστικότητα. 

δ) αξιολόγηση της νοµοθεσίας που 
επηρεάζει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, της βιοµηχανικής πολιτικής και 
µέτρων σχετικών µε την 

ανταγωνιστικότητα· 

 δα) παρακολούθηση της συνέχειας που 
δίδεται και αξιολόγηση της εφαρµογής 
της αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές 
επιχειρήσεις» όπως ορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής  «Μια Small 
Business Act για την Ευρώπη» της 25ης 
Ιουνίου 2008. 

2. Τα µέτρα στήριξης τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 

2. Τα µέτρα στήριξης τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 



 

 

 PE519.316/ 48 

 EL 

 EL 

περιλαµβάνονται στα ετήσια προγράµµατα 

εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10. 

περιλαµβάνονται στα ετήσια προγράµµατα 

εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 
και δεν κοστίζουν περισσότερο από 
[2,5%] του συνολικού χρηµατοδοτικού 
φακέλου του προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των 

υποστηριζόµενων δράσεων όσον αφορά τη 

δηµοσιονοµική εκτέλεση, τα 

αποτελέσµατα και, όπου είναι εφικτό, τον 

αντίκτυπο. Η έκθεση περιλαµβάνει 
πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που 

συνδέονται µε το κλίµα και για τον 

αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων 

που συνδέονται µε την αλλαγή του 

κλίµατος, στο µέτρο κατά το οποίο η 

συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν 

επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική 

επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. 

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των 

υποστηριζόµενων δράσεων όσον αφορά τη 

δηµοσιονοµική εκτέλεση, τα 

αποτελέσµατα και, όπου είναι εφικτό, τον 

αντίκτυπο. Η έκθεση περιλαµβάνει 
βασικές πληροφορίες για τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, καθώς και 
ανώνυµες βασικές πληροφορίες για τους 
αιτούντες επιχορηγήσεις, εφόσον είναι 
διαθέσιµες. Η έκθεση περιλαµβάνει 
επίσης πληροφορίες για το ποσό των 
δαπανών που συνδέονται µε το κλίµα και 

για τον αντίκτυπο της υποστήριξης των 

στόχων που συνδέονται µε την αλλαγή του 

κλίµατος, στο µέτρο κατά το οποίο η 

συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν 

επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική 

επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Η ετήσια 
έκθεση υποβάλλεται στην αρµόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και δηµοσιοποιείται. 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες για τους δικαιούχους επιχορηγήσεων και τους αιτούντες επιχορηγήσεις θα ήταν 

χρήσιµες για την αξιολόγηση των επιχορηγήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο του 

προγράµµατος. 
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Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εκπονείται έκθεση αξιολόγησης σχετικά 

µε τον πιο µακροπρόθεσµο αντίκτυπο και 

τη βιωσιµότητα των συνεπειών των 

µέτρων, ώστε να συνεισφέρει στην 
απόφαση για την ενδεχόµενη ανανέωση, 
τροποποίηση ή αναστολή ενός 
επακόλουθου µέτρου. 

4. Εκπονείται έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης σχετικά µε τον πιο 

µακροπρόθεσµο αντίκτυπο και τη 

βιωσιµότητα των συνεπειών των µέτρων. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Αναπτύσσεται ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων ως βάση για την 
αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των 
στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται 
στο πλαίσιο του προγράµµατος. Οι 
µετρήσεις πραγµατοποιούνται σε σχέση 
µε προκαθορισµένες τιµές αναφοράς, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
πριν από την υλοποίηση των δράσεων. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Καθόσον οι δείκτες θα καθοριστούν από τους συννοµοθέτες στον παρόντα κανονισµό δεν 

υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Προκειµένου τα κεφάλαια να 
καταλήγουν στις ΜΜΕ, θα πρέπει να 
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δηµιουργηθεί ένα σύστηµα 
παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί ότι 
οι τράπεζες θα χρησιµοποιούν τα 
κεφάλαια και τις εγγυήσεις για την 
αύξηση της χορήγησης δανείων στις 
ΜΜΕ. Τούτο µπορεί να περιλαµβάνει 
συστήµατα υποβολής εκθέσεων και έναν 
κώδικα δεοντολογίας για τις τράπεζες 
που χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ. Το 
σύστηµα παρακολούθησης διασφαλίζει 
επίσης ότι δεν λαµβάνουν µόνο οι 
επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους δάνεια 
από πόρους της Ένωσης, αλλά και οι 
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραµµα 

εφαρµόζονται µε στόχο τη διευκόλυνση 

της χρηµατοδότησης ΜΜΕ 
προσανατολισµένων στην ανάπτυξη. Τα 
χρηµατοδοτικά µέσα περιλαµβάνουν µια 

διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου και µια 

διευκόλυνση εγγύησης δανείων. 

1. Τα χρηµατοδοτικά µέσα που 
προβλέπονται από το πρόγραµµα 

εφαρµόζονται µε στόχο τη διευκόλυνση 

της χρηµατοδότησης ΜΜΕ κατά τις 
φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και 
µεταβίβασης χωρίς διακρίσεις βάσει της 
δραστηριότητας ή των διαστάσεων της 
αγοράς. Τα χρηµατοδοτικά µέσα 
περιλαµβάνουν µια διευκόλυνση µετοχικού 

κεφαλαίου και µια διευκόλυνση εγγύησης 

δανείων.  

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα χρηµατοδοτικά µέσα για ΜΜΕ 
προσανατολισµένες στην ανάπτυξη 
µπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 

συνδυάζονται µε άλλα χρηµατοδοτικά 

2. Τα χρηµατοδοτικά µέσα για τις ΜΜΕ 
µπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 

συνδυάζονται µε άλλα χρηµατοδοτικά 

µέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη 
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µέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη 

µέλη και τις αρχές διαχείρισής τους 

σύµφωνα µε το [άρθρο 33 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισµός για τα 
διαρθρωτικά ταµεία)], και µε 

επιχορηγήσεις χρηµατοδοτούµενες από την 

Ένωση, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισµού. 

µέλη και τις αρχές διαχείρισής τους 

σύµφωνα µε το [άρθρο 33 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισµός για τα 
διαρθρωτικά ταµεία)], και µε 

επιχορηγήσεις χρηµατοδοτούµενες από την 

Ένωση, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι διευκολύνσεις µετοχικού 
κεφαλαίου και εγγύησης δανείων είναι 
συµπληρωµατικές µε τη χρήση των 
χρηµατοδοτικών µέσων για τις ΜΜΕ από 
τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και µε τη χρήση των 
χρηµατοδοτικών µέσων για τις ΜΜΕ από 
τα κράτη µέλη στο πλαίσιο εθνικών 
προγραµµάτων προώθησης. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµη η µεταφορά του παρόντος κειµένου από το παράρτηµα 

ΙΙ στο άρθρο 14. Επιπλέον, οι ανωτέρω διευκολύνσεις θα πρέπει να είναι εξίσου 

συµπληρωµατικές µε τη χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο εθνικών 

προγραµµάτων προώθησης. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Οι διευκολύνσεις µετοχικού 
κεφαλαίου και εγγύησης δανείων 
µπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
να καθιστούν δυνατή τη σώρευση 
χρηµατοδοτικών πόρων µε τα κράτη 
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µέλη που επιθυµούν να συνεισφέρουν 
µέρος των ποσών που τους διατίθενται 
από τα διαρθρωτικά ταµεία σύµφωνα µε 
το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του κανονισµού για τα διαρθρωτικά 
ταµεία]. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι διευκολύνσεις µετοχικού 
κεφαλαίου και εγγύησης δανείων 
συµµορφώνονται προς τις διατάξεις που 
αφορούν τα χρηµατοδοτικά µέσα, οι 
οποίες καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για 
τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1, καθώς και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αντικαθιστά τους κανόνες εφαρµογής. 

 ______________ 

 1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµη η µεταφορά του παρόντος κειµένου από το παράρτηµα 

ΙΙ στο άρθρο 14. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα χρηµατοδοτικά µέσα στο πλαίσιο 
του προγράµµατος υλοποιούνται σε στενό 
συντονισµό µε τις διευκολύνσεις χρέους 
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και µετοχικών κεφαλαίων του 
προγράµµατος Ορίζων 2020 µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενιαίου µέσου για τους 
χρηµατοπιστωτικoύς διαµεσολαβητές και 
για να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα να 
εντοπίζουν το πρόγραµµα που αντιστοιχεί 
καλύτερα στις ανάγκες τους µέσω κοινής 
πηγής πληροφόρησης. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να αποσαφηνιστεί ότι ενώ δεν µπορεί να αναµένεται από τους 

χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές να συµµετάσχουν σε χρηµατοδοτικά µέσα τόσο στο 

πλαίσιο του COSME όσο και του Ορίζοντα 2020, αµφότερα τα προγράµµατα πρέπει να 

συντονίζονται στενά προκειµένου να παρέχουν µέσο για τους διαµεσολαβητές και για να 

καθοδηγούν τις ΜΜΕ στο πρόγραµµα στήριξης που αντιστοιχεί καλύτερα στις ανάγκες τους µε 

µια κοινή πηγή πληροφόρησης, δηλαδή µέσω αποκλειστικής ιστοσελίδας της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3γ. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
λαµβάνουν επαρκή µέτρα για τη διάδοση 
των πληροφοριών σχετικά µε τα 
διαθέσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα στις 
ΜΜΕ και τους διαµεσολαβητές. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3δ. Τα έσοδα και οι επιστροφές ποσών 
που συνδέονται µε τη δεύτερη θυρίδα του 
µηχανισµού υψηλής ανάπτυξης και 
καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF 2) 
δυνάµει της απόφασης αριθ. 
1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη 
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θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 
(2007-2013)1 διατίθενται στα 
χρηµατοδοτικά µέσα του παρόντος 
προγράµµατος. 

 ______________ 

 1 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 15.  

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιµη η µεταφορά του παρόντος κειµένου από το παράρτηµα 

ΙΙ στο άρθρο 14. Τα έσοδα και οι επιστροφές ποσών που συνδέονται µε το GIF 2 διατίθενται 

στα χρηµατοδοτικά µέσα του παρόντος προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3ε. Τα χρηµατοδοτικά µέσα για τις ΜΜΕ 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τη συναφή 
νοµοθεσία της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Οι όροι αποκλεισµού 
οιουδήποτε χρηµατοδοτικού µέσου από 
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
αναφέρονται ρητώς στις κατευθυντήριες 
γραµµές και τα εγχειρίδια του 
προγράµµατος. 

Αιτιολόγηση 

Για να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο COSME, οι όροι 

αποκλεισµού οιουδήποτε χρηµατοδοτικού µέσου από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

(π.χ. τα κατώτατα όρια, ή οι συµβατικοί όροι) αναφέρονται ρητώς στις κατευθυντήριες γραµµές 

και τα εγχειρίδια του προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 



 

 

 PE519.316/ 55 

 EL 

 EL 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 4 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός], τα 

έσοδα και οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται από ένα 

χρηµατοδοτικό µέσο αποδίδονται στο 

συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό µέσο. Όσον 
αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα που έχουν 

ήδη θεσπιστεί στο πολυετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 

2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται από πράξεις που 

ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο 

αποδίδονται στο χρηµατοδοτικό µέσο κατά 

την περίοδο 2014-2020. 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 
στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός 

κανονισµός], τα έσοδα και οι πληρωµές 

που πραγµατοποιούνται από ένα 

χρηµατοδοτικό µέσο αποδίδονται στο 

συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό µέσο. Όσον 
αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα που έχουν 

ήδη θεσπιστεί στο πολυετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 

2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται από πράξεις που 

ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο 

αποδίδονται στο χρηµατοδοτικό µέσο κατά 

την περίοδο 2014-2020. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14α 

 ∆ιευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για 
την ανάπτυξη 

 1. Η ∆ιευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου 
για την ανάπτυξη (EFG) επικεντρώνεται 
σε ταµεία τα οποία παρέχουν: 
επιχειρηµατικά κεφάλαια και ενδιάµεση 
χρηµατοδότηση, όπως δάνεια µειωµένης 
εξασφάλισης και συµµετοχικά δάνεια, σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο 
επέκτασης και ανάπτυξης, ιδίως σε όσες 
λειτουργούν διασυνοριακά, ενώ 
παράλληλα διαθέτουν τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιούν επενδύσεις σε κεφάλαια 
που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο σε 
συνδυασµό µε τη διευκόλυνση µετοχικού 
κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του 
Ορίζοντος 2020 και να παρέχουν 
διευκολύνσεις κοινής επένδυσης σε 
επιχειρηµατικούς αγγέλους. Στις 



 

 

 PE519.316/ 56 

 EL 

 EL 

περιπτώσεις επένδυσης σε πρώιµο 
στάδιο, η επένδυση της EFG δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής 
επένδυσης της Ένωσης, εκτός από 
περιπτώσεις κεφαλαίων που αφορούν 
πολλά στάδια και οργανισµών 
επενδύσεων σε µερίδια άλλων 
οργανισµών («funds-of-funds»), οπότε η 
χρηµατοδότηση από την EFG και η 
διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για την 
Ε&Κ παρέχονται κατ’ αναλογία, µε βάση 
την επενδυτική πολιτική των ταµείων. Η 
Επιτροπή αποφεύγει τα κεφάλαια 
εξαγοράς ή αντικατάστασης που 
προορίζονται για τη διάλυση µιας 
εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η 
Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να 
τροποποιήσει το όριο του 20% εφόσον 
σηµειωθεί αλλαγή των συνθηκών στην 
αγορά.  

 2. Η EFG εφαρµόζεται µε τη µορφή 
θυρίδας ενός ενιαίου χρηµατοπιστωτικού 
εργαλείου της Ένωσης για τη 
χρηµατοδότηση µετοχικών κεφαλαίων 
που υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων της Ένωσης και την Ε&Κ 
από το πρώιµο στάδιο 
(περιλαµβανοµένης της εκκίνησης) έως 
το στάδιο ανάπτυξης και υποστηρίζεται 
µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα 
«Ορίζοντας 2020» και από το παρόν 
πρόγραµµα. 

 Η διευκόλυνση EFG και η διευκόλυνση 
µετοχικού κεφαλαίου για την Ε&Κ που θα 
συσταθεί δυνάµει του προγράµµατος 
«Ορίζοντας 2020» χρησιµοποιούν τον ίδιο 
µηχανισµό. 

 3. Η στήριξη από την EFG παρέχεται υπό 
µορφή µιας από τις ακόλουθες 
επενδύσεις: 

 α) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα οποία 
έχει ανατεθεί η εφαρµογή για λογαριασµό 
της Επιτροπής· ή 
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 β) µέσω δηµοσίων ή ιδιωτικών 
οργανισµών επενδύσεων σε µερίδια 
άλλων οργανισµών (funds-of-funds) ή 
επενδυτικών οχηµάτων που επενδύουν 
διασυνοριακά και ιδρύονται από το ΕΤΕ 
ή από άλλες οντότητες στις οποίες έχει 
ανατεθεί η εφαρµογή για λογαριασµό της 
Επιτροπής, µαζί µε ιδιωτικούς επενδυτές 
και/ή δηµόσια χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και παράγοντες 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου που 
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 

 4. Η EFG επενδύει σε ενδιάµεσα 
κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου που 
επενδύουν σε ΜΜΕ, κατά κανόνα στις 
φάσεις επέκτασης και ανάπτυξής τους. Οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο της EFG θα είναι 
µακροπρόθεσµες, ήτοι κατά κανόνα µε 
συµµετοχή 5 έως 15 ετών στα κεφάλαια 
επιχειρηµατικού κινδύνου. Εν πάση 
περιπτώσει, η διάρκεια των επενδύσεων 
στο πλαίσιο της EFG δεν θα υπερβαίνει 
τα 20 έτη από τον χρόνο υπογραφής της 
συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής και 
του φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η 
εφαρµογή. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14β 

 Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων 

 1. Η «∆ιευκόλυνση εγγύησης δανείων» 
(«Loan Guarantee Facility» – LGF) 
παρέχεται από το ΕΤΕ ή από άλλες 
οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η 
εφαρµογή για λογαριασµό της Επιτροπής. 
Η διευκόλυνση παρέχει: 

 α) αντεγγυήσεις και άλλες ρυθµίσεις 
επιµερισµού του κινδύνου για συστήµατα 
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εγγυήσεων· 

 β) άµεσες εγγυήσεις και άλλες ρυθµίσεις 
επιµερισµού του κινδύνου για κάθε άλλον 
χρηµατοπιστωτικό διαµεσολαβητή που 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας· 

 2. Η LGF εφαρµόζεται ως τµήµα ενός 
ενιαίου χρηµατοπιστωτικού µέσου της 
ΕΕ για τη δανειοδότηση της ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων της Ένωσης και της 
Ε&Κ, χρησιµοποιώντας τον ίδιο 
µηχανισµό µε τη θυρίδα εγγύησης 
δανείων που λειτουργεί βάσει της 
ζήτησης των ΜΜΕ για την Ε&Κ στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Ορίζων 2020 
(RSI II). 

 3. Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων 
(LGF) συνίσταται στα εξής: 

 α) χρηµατοδότηση του χρέους µε δάνεια, 
όπου περιλαµβάνονται τα δάνεια 
µειωµένης εξασφάλισης και τα 
συµµετοχικά δάνεια, ή χρονοµίσθωση, 
που περιορίζουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ για την 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είτε λόγω 
του αντιληπτού υψηλού κινδύνου ή λόγω 
έλλειψης επαρκών διαθεσίµων 
εξασφαλίσεων· 

 β) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε 
ΜΜΕ, η οποία στοχεύει στην 
κινητοποίηση πρόσθετων 
χρηµατοδοτήσεων µε δανειακά κεφάλαια 
για τις ΜΜΕ βάσει των συµφωνιών για 
τον επιµερισµό των κινδύνων µε τα 
συγκεκριµένα ιδρύµατα. Προϋπόθεση για 
την υποστήριξη των συναλλαγών αυτών 
είναι η ανάληψη της υποχρέωσης από τα 
ιδρύµατα να αφιερώσουν ένα σηµαντικό 
µέρος της ρευστότητας που προκύπτει 
από την κινητοποίηση κεφαλαίων για τη 
χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος. Το ποσό 
της νέας χρηµατοδότησης του χρέους 
υπολογίζεται σε σχέση µε το ποσό του 
εγγυηµένου κινδύνου χαρτοφυλακίου. Το 
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ποσό και η χρονική περίοδος συζητούνται 
ατοµικά µε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα. 

 4. Εκτός από τα δάνεια που 
περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια 
έως το ποσό των 150.000 ευρώ και µε 
ελάχιστη διάρκεια 12 µήνες. Η LGF 
καλύπτει επίσης δάνεια άνω των 150.000 
ευρώ, σε περίπτωση που οι ΜΜΕ δεν 
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας στο 
πλαίσιο της θυρίδας του προγράµµατος 
«Ορίζοντας 2020» για τις ΜΜΕ στη 
δανειακή διευκόλυνση και µε ελάχιστη 
διάρκεια 12 µήνες. Η Επιτροπή µπορεί να 
προτείνει ενέργειες ενηµέρωσης που θα 
έχουν τις ΜΜΕ ως κοινό στο οποίο θα 
απευθύνονται. 

 5. Η LGF είναι σχεδιασµένη κατά τρόπον 
ώστε να είναι δυνατή η υποβολή 
εκθέσεων σχετικά µε τον αριθµό και τα 
ποσά των δανείων µέσω των οποίων 
υποστηρίζονται οι καινοτόµες ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε 

το άρθρο 18, σχετικά µε αλλαγές των 
επιµέρους στοιχείων των ειδικών 
δράσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα 
ΙΙ του παρόντος κανονισµού, εάν το 
επιβάλλει η εξέλιξη της οικονοµικής 

κατάστασης ή σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί από το 

πρόγραµµα-πλαίσιο για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, το 

µηχανισµό διευκόλυνσης εγγύησης 

δανείων (LGF) και το µέσο επιµερισµού 
του κινδύνου (RSI) του 7ου προγράµµατος-
πλαισίου για το µηχανισµό 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε 

το άρθρο 18, σχετικά µε αλλαγές των 
δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και στο παράρτηµα Ι, 
αλλαγές στον προϋπολογισµό για τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
καθώς και στα ίδια τα χρηµατοπιστωτικά 
µέσα που αναφέρονται στα άρθρα 14, 14α 
και 14β, εάν το επιβάλλει η εξέλιξη της 
οικονοµικής κατάστασης ή σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί από το 

πρόγραµµα-πλαίσιο για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, το 
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χρηµατοδότησης κατανοµής των κινδύνων. µηχανισµό διευκόλυνσης εγγύησης 

δανείων (LGF) και το µέσο επιµερισµού 
του κινδύνου (RSI) του 7ου 
προγράµµατος-πλαισίου για το µηχανισµό 

χρηµατοδότησης κατανοµής των κινδύνων. 

(Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 14, άρθρο 14α (νέο) και άρθρο 14β (νέο)) 
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Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα I – Γενικός στόχος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Γενικός στόχος: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού 

∆είκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσµος στόχος και ορόσηµο (2020) 

Αύξηση της βιοµηχανικής 
ανταγωνιστικότητας. 

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Ετήσια αύξηση 1% και αύξηση 5% το 2015. 

Μεταβολή του διοικητικού φόρτου για τις 

ΜΜΕ (αριθµός ηµερών για την ίδρυση 

µιας νέας επιχείρησης). 

2009: -3,1% αριθµός ηµερών για την ίδρυση 
νέας ΜΜΕ: 7 εργάσιµες ηµέρες. 

Μείωση του αριθµού των ηµερών για την 

ίδρυση νέας ΜΜΕ: 3 εργάσιµες ηµέρες το 
2020. 

Αύξηση της µεταποιητικής παραγωγής 

της ΕΕ στις οικολογικές βιοµηχανίες (% 

µεταβολής από το προηγούµενο έτος). 

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια. Ετήσια αύξηση 8% κατά µέσο όρο κατά την 

επόµενη δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται 

στόχος αύξησης της παραγωγής κατά 50%. 

 

 

Τροπολογία  

Γενικός στόχος: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και 
ιδίως των ΜΜΕ  
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∆είκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσµος στόχος και ορόσηµο (2020) 

ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της 
βιοµηχανίας και των υπηρεσιών της 
Ένωσης σε σχέση µε την αύξηση του 
συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕγχΠ),  

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Ετήσια αύξηση 1%. 

Μεταβολές του διοικητικού φόρτου για 
τις νέες και τις υπάρχουσες ΜΜΕ 
(αριθµός ηµερών και κόστος για την 
ίδρυση µιας νέας επιχείρησης, χρόνος που 
απαιτείται για την πλήρη αδειοδότηση 
και την έναρξη και άσκηση της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας µιας 
επιχείρησης) 

Αριθµός ηµερών για την έναρξη νέας ΜΜΕ 

το 2011:  6,5 εργάσιµες ηµέρες.  
3 εργάσιµες ηµέρες το 2020.  

 Κόστος της εναρκτήριας φάσης: € 379. Μείωση του κόστους της εναρκτήριας 
φάσης στα € 100.1 

 Αριθµός των κρατών µελών που 
συµµορφώνονται στον στόχο της SBA για 
µείωση του χρόνου που απαιτείται για τη 
λήψη των οριστικών αδειών (όπου 
περιλαµβάνονται και οι περιβαλλοντικές 
άδειες) για την έναρξη και άσκηση της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας µιας 
επιχείρησης στον ένα µήνα: 2 

Αριθµός των κρατών µελών που 
συµµορφώνονται στον στόχο της SBA για 
µείωση του χρόνου που απαιτείται για τη 
λήψη των οριστικών αδειών (όπου 
περιλαµβάνονται και οι περιβαλλοντικές 
άδειες) για την έναρξη και άσκηση της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας µιας 
επιχείρησης στον ένα µήνα: 242 

 Αριθµός των κρατών µελών µε υπηρεσία 
µιας στάσης για την εκκίνηση επιχειρήσεων 

Αύξηση του αριθµού των κρατών µελών µε 
υπηρεσία µιας στάσης για την εκκίνηση 
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ούτως ώστε οι επιχειρηµατίες να µπορούν να 
ολοκληρώνουν όλες τις απαιτούµενες 
διαδικασίες (π.χ. εγγραφή στα µητρώα, 
εφορία, ΦΠΑ και κοινωνική ασφάλιση) 
µέσω ενιαίου διοικητικού σηµείου επαφής, 
είτε φυσικού (γραφείο) είτε εικονικού 
(διαδίκτυο), ή και τα δύο, το 2009: 18 

επιχειρήσεων σε 283 

Αύξηση της µεταποιητικής παραγωγής 

της ΕΕ στις οικολογικές βιοµηχανίες (% 

µεταβολής από το προηγούµενο έτος). 

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια. Ετήσια αύξηση 8% κατά µέσο όρο κατά την 

επόµενη δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται 

στόχος αύξησης της παραγωγής κατά 50%. 

  __________________ 

  1Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
«Ανταγωνιστικότητα», της 31ης Μαΐου 
2011, περιλαµβάνεται έκκληση προς τα 
κράτη µέλη «για τη µείωση, έως το 2012, 
του χρόνου σύστασης νέων επιχειρήσεων σε 
3 εργάσιµες ηµέρες και του αντίστοιχου 
κόστους στο ποσό των 100 ευρώ». 

  
2 Η ανασκόπηση SBA καλούσε τα κράτη 
µέλη να προχωρήσουν σε µείωση του χρόνου 
που απαιτείται για τη λήψη των οριστικών 
αδειών (όπου περιλαµβάνονται και οι 
περιβαλλοντικές άδειες) για την έναρξη και 
άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας 
µιας επιχείρησης στον ένα µήνα µέχρι τα 
τέλη του 2013». 24 κράτη µέλη έχουν ήδη 
µειώσει τον χρόνο αυτό στους 3 µήνες. 
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3 Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του εαρινού 
Συµβουλίου του 2006 «όλα τα κράτη µέλη 
πρέπει να αποκτήσουν υπηρεσία µιας 
στάσης ή ισοδύναµη διευκόλυνση ούτως 
ώστε όλες οι διατυπώσεις για την ίδρυση 
µιας επιχείρησης να µπορούν να 
ολοκληρώνονται σε ένα χώρο.» 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα I – Γενικός στόχος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Γενικός στόχος: 2. Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης 

ΜΜΕ 

∆είκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσµος στόχος και ορόσηµο (2020) 

Ανάπτυξη των ΜΜΕ όσον αφορά την 

προστιθέµενη αξία και τους υπαλλήλους.  
Το 2010 οι ΜΜΕ παρείχαν άνω του 58% του 

συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕ (ΑΠΑ)· 

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης 

προστιθέµενης αξίας των ΜΜΕ κατά 4% 

ετησίως·  

Ανάδραση από ΜΜΕ και άλλους 
τελικούς δικαιούχους σχετικά µε την 
προστιθέµενη αξία, τη σκοπιµότητα και 
τη συνάφεια του προγράµµατος (θα 
µετράται στις αξιολογήσεις του 

συνολικός αριθµός εργαζοµένων σε ΜΜΕ: 

87,5 εκατοµµύρια (67% των θέσεων 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα στην ΕΕ). 

ετήσια αύξηση των υπαλλήλων των ΜΜΕ 

κατά 1%. 
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προγράµµατος) µέσω του δικτύου 
Europe Enterprise Network (EEN) και 
επιγραµµικών ερευνών. 

Κύκλος εργασιών των ΜΜΕ (ΜΜΕ που 
ιδρύονται και κλείνουν) 

78% ικανοποίησης και θετικών σχολίων και 
παρατηρήσεων σχετικά µε την προστιθέµενη 
αξία του EEN.  

Αύξηση της ικανοποίησης σχετικά µε την 
προστιθέµενη αξία του EEN σε ποσοστό 
άνω του 80 %.  

 

 

Τροπολογία  

Γενικός στόχος: 2. Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης 

ΜΜΕ 

∆είκτης αντικτύπου Παρούσα κατάσταση Μακροπρόθεσµος στόχος και ορόσηµο 

(2020) 

Ανάπτυξη των ΜΜΕ όσον αφορά την 

προστιθέµενη αξία (Eurostat). 
Το 2010 οι ΜΜΕ παρείχαν άνω του 58% του 

συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕ (ΑΠΑ)· 

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης 

προστιθέµενης αξίας των ΜΜΕ κατά 4% 

ετησίως·  

Μεταβολές στο ποσοστό απασχόλησης 
των ΜΜΕ (Eurostat) 

συνολικός αριθµός εργαζοµένων σε ΜΜΕ το 
2010: 87,5 εκατοµµύρια (67% των θέσεων 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα στην ΕΕ). 

ετήσια αύξηση των υπαλλήλων των ΜΜΕ 

κατά 1%. 

Μεταβολές στο ποσοστό των πολιτών της 
ΕΕ που επιθυµούν να είναι 
αυτοαπασχολούµενοι 

Τα στοιχεία του 2007 και του 2009 είναι 
σταθερά σε 45%. 

Αύξηση του ποσοστού των πολιτών της ΕΕ 
που επιθυµούν να είναι αυτοαπασχολούµενοι 
σε 50-55% 
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Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού – ∆ραστηριότητες για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος:  Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού  

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

∆ραστηριότητες για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας 

  

Αριθµός µέτρων απλούστευσης που 

εγκρίθηκαν (σε τοµείς αρµοδιότητας της 

Γ∆ ENTR). 

Το πρόγραµµα απλούστευσης της Επιτροπής 
επικαιροποιήθηκε το 2010 και βρίσκεται στον 
σωστό δρόµο για τη µείωση της 
γραφειοκρατίας κατά 25 % το 2012. 
Υλοποιήθηκαν 5 µέτρα απλούστευσης 
ετησίως έως το 2010. 

Περίπου 7 µέτρα απλούστευσης ετησίως στον 

τοµέα αρµοδιότητας της Γ∆ ENTR.  

Αριθµός ελέγχων καταλληλότητας 

σχετικά µε την ποιότητα και την 
προστιθέµενη αξία των 
δραστηριοτήτων. 

∆ροµολογήθηκαν τέσσερις έλεγχοι 
καταλληλότητας, οι οποίοι περιελάµβαναν 
ενδιαφερόµενα µέρη το 2010 για τις πολιτικές 
στους τοµείς του περιβάλλοντος, των 
µεταφορών, της απασχόλησης και της 
βιοµηχανίας. Οι απαντήσεις περιελάµβαναν 
σχόλια για τη νοµοθεσία και την 

Η προσέγγιση των σχολίων και 
παρατηρήσεων µε ελέγχους καταλληλότητας 
θα επεκταθεί σε άλλες πολιτικές και θα έχει 
ως αποτέλεσµα απλουστεύσεις µε θετικό 
αντίκτυπο στη βιοµηχανία. Προβλέπονται 
έως δώδεκα έλεγχοι καταλληλότητας, µε 
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προστιθέµενη αξία δραστηριοτήτων. σκοπό τη βελτίωση της νοµοθεσίας. 

Βαθµός υιοθέτησης, από τις εταιρείες, 

ευρωπαϊκών προϊόντων και εργαλείων 

βιώσιµης παραγωγής, 

συµπεριλαµβανοµένων των ΕΜΑS, eco-

label και eco-design 

Περίπου 35 000 πιστοποιήσεις ISO 14001, 4 

500 καταχωρίσεις EMAS και 18 000 άδειες για 

το οικολογικό σήµα της ΕΕ (Ecolabel) 

Σηµαντικός αριθµός εταιρειών παρακολουθούν 

τις επιδόσεις τους, εφαρµόζουν συστήµατα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιτυγχάνουν 

βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων και 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Σηµαντικό 
µέρος της παραγωγής είναι προϊόντα που 
παράγονται µε αποδοτική χρήση των πόρων 
και είναι φιλικά προς το περιβάλλον 

 

 

Τροπολογία  

Ειδικός στόχος:  Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων 

της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (2017) Μακροπρόθεσµος στόχος 
(2020) 

∆ραστηριότητες για τη 

βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας  

   

Αριθµός µέτρων 

απλούστευσης που εγκρίθηκαν  

Το κυλιόµενο πρόγραµµα 
απλοποίησης της Επιτροπής 
τροφοδοτείται ετησίως από το 
Παράρτηµα II του 
Προγράµµατος Εργασίας της 
Επιτροπής (CWP). Κατά τα 

Περίπου 7 µέτρα απλούστευσης 

ετησίως. 

Περίπου 7 µέτρα απλούστευσης 
ετησίως. 
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τελευταία λίγα έτη υιοθετήθηκαν 
κατά µέσο όρο µεταξύ 5 και 10 
µέτρα απλούστευσης κατ’ έτος. 

Αριθµός ελέγχων 

καταλληλότητας σχετικά µε τη 

νοµοθεσία για τις 
βιοµηχανικές 
πολιτικές/βιοµηχανικά 
προϊόντα. 

∆ροµολογήθηκε ένας έλεγχος 
καταλληλότητας το 2012 για τις 
βιοµηχανικές πολιτικές (έγκριση 
τύπου των οχηµάτων µε 
κινητήρα). 

Πρόκειται να δροµολογηθούν έως 
3 έλεγχοι καταλληλότητας 

Πρόκειται να δροµολογηθούν 
έως 5 έλεγχοι καταλληλότητας 

Αριθµός κρατών µελών που 
χρησιµοποιούν τη δοκιµασία 
για την εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας  

Αριθµός κρατών µελών που 
χρησιµοποιούν τη δοκιµασία για 
την εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας: 0 

Αριθµός κρατών µελών που 
χρησιµοποιούν τη δοκιµασία για 
την εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας: 10 

Αριθµός κρατών µελών που 
χρησιµοποιούν τη δοκιµασία 
για την εξακρίβωση της 
ανταγωνιστικότητας: 28 

Βαθµός υιοθέτησης, από τις 

εταιρείες, ευρωπαϊκών 

προϊόντων και εργαλείων 

βιώσιµης παραγωγής, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

ΕΜΑS, eco-label και eco-

design 

Περίπου 35.000 πιστοποιήσεις ISO 

14001, 4.500 καταχωρίσεις EMAS 

και 18 000 άδειες για το 

οικολογικό σήµα της ΕΕ 

(Ecolabel) 

Σηµαντική αύξηση του αριθµού 

εταιρειών που παρακολουθούν τις 

επιδόσεις τους και εφαρµόζουν 

συστήµατα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

Σηµαντική αύξηση του αριθµού 
εταιρειών που παρακολουθούν 
τις επιδόσεις τους και 
εφαρµόζουν συστήµατα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού – Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος:  Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του 

τουρισµού 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ   

Αριθµός κρατών µελών που 

χρησιµοποιούν τη δοκιµασία ΜΜΕ. 

Αριθµός κρατών µελών που χρησιµοποιούν 

τη δοκιµασία ΜΜΕ: 15 MS 

Αριθµός κρατών µελών που χρησιµοποιούν τη 

δοκιµασία ΜΜΕ: 21 MS 

Αυξηµένη δηµοσιότητα σε ολόκληρη την 
ΕΕ όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά 
Επιχειρηµατικά Βραβεία µε 
δηµοσιεύσεις/αναφορές στα µέσα 
ενηµέρωσης σε όλα τα κράτη µέλη. 

Αριθµός δηµοσιεύσεων/αναφορών στα 
µέσα ενηµέρωσης σε όλα τα κράτη µέλη: 
60 το 2010 

Αριθµός δηµοσιεύσεων/αναφορών στα µέσα 
ενηµέρωσης σε όλα τα κράτη µέλη: 80 

Μείωση του χρόνου έναρξης και της 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τις 
νέες επιχειρήσεις. 

Μείωση του χρόνου έναρξης: 7 εργάσιµες 
ηµέρες. 

Μείωση του χρόνου έναρξης: 5 εργάσιµες 
ηµέρες. 
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Τροπολογία  

Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων 

της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (2017) Μακροπρόθεσµος στόχος 
(2020) 

Ανάπτυξη πολιτικής για τις 

ΜΜΕ 

   

Αριθµός κρατών µελών που 

χρησιµοποιούν τη δοκιµασία 

ΜΜΕ. 

Αριθµός κρατών µελών που 

χρησιµοποιούν τη δοκιµασία 

ΜΜΕ: 15 MS 

Αριθµός κρατών µελών που 

χρησιµοποιούν τη δοκιµασία 

ΜΜΕ: 21 MS 

Αριθµός κρατών µελών που 
χρησιµοποιούν τη δοκιµασία 
ΜΜΕ: 28 MS 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού – Νέες επιχειρηµατικές ιδέες 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού  

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 
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Νέες επιχειρηµατικές ιδέες   

Αριθµός νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην 

αγορά. 

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή περιορίστηκε 

σε αναλυτικό έργο περιορισµένης κλίµακας. 

Στόχος: ο συνολικός αριθµός νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 5 το 

2017 (αύξηση σε 15 το 2018 και σε 25 το 
2019). 

Επίπεδο πρόσθετων εξαγωγών και 

αντίστοιχα χρηµατικά ποσά. 

 Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν αναµένεται 

κανένας αντίκτυπος ακόµη το 2017. Το 

ποσοστό των εξαγωγών της πρώτης γενιάς 

συµµετεχουσών ΜΜΕ θα εµφανιστεί το 

2018 µε στόχο αύξησης 20%. 

Σχόλια και παρατηρήσεις από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε την 

ποιότητα και την προστιθέµενη αξία των 

δραστηριοτήτων. 

 Τουλάχιστον 70% των ΜΜΕ που 

συµµετέχουν το 2014 διαπιστώνουν θετικό 

αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών τους σε 

έρευνα η οποία διεξάγεται στα τέλη του 

2017. 

 

 

Τροπολογία  

Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων 

της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (2017) Μακροπρόθεσµος στόχος 
(2020) 

Νέες επιχειρηµατικές ιδέες    
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Αριθµός νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών στην 

αγορά. 

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή 

περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο 

περιορισµένης κλίµακας. 

Στόχος: ο συνολικός αριθµός νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να 

είναι 5 το 2017. 

Στόχος: ο συνολικός αριθµός 
νέων προϊόντων/υπηρεσιών 
πρέπει να είναι 30 το 2020. 

Επίπεδο πρόσθετων εξαγωγών 

και αντίστοιχα χρηµατικά 

ποσά. 

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή 
περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο 
περιορισµένης κλίµακας. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν 

αναµένεται κανένας αντίκτυπος 

ακόµη το 2017. Το ποσοστό των 

εξαγωγών της πρώτης γενιάς 

συµµετεχουσών ΜΜΕ θα 

εµφανιστεί το 2018 µε στόχο 

αύξησης 20%. 

Το ποσοστό των εξαγωγών των 
συµµετεχουσών ΜΜΕ το 2020 
θα πρέπει να ανέρχεται στο 
20%. 

Σχόλια και παρατηρήσεις από 

τα ενδιαφερόµενα µέρη 

σχετικά µε την ποιότητα και 

την προστιθέµενη αξία των 

δραστηριοτήτων. 

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή 
περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο 
περιορισµένης κλίµακας. 

Τουλάχιστον 70% των ΜΜΕ που 

συµµετέχουν το 2014 

διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο 

στον κύκλο εργασιών τους σε 

έρευνα η οποία διεξάγεται στα 

τέλη του 2017. 

Τουλάχιστον 80% των ΜΜΕ 
που συµµετέχουν το 2014 
διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο 
στον κύκλο εργασιών τους σε 
έρευνα η οποία διεξάγεται στα 
τέλη του 2020. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού – Τουρισµός 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του 
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τουρισµού 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Τουρισµός   

Αριθµός αιτήσεων χρηµατοδότησης. Συνολικός αριθµός αιτήσεων 
χρηµατοδότησης (σε όλες τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων): περίπου 75 ετησίως 
(µέσος όρος για το 2011). 

Συνολικός αριθµός αιτήσεων 
χρηµατοδότησης (σε όλες τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων): άνω των 100 
ετησίως.  

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις 
για ευκαιρίες χρηµατοδότησης σχετικές 
µε τον τουρισµό. 

Έως τώρα, καµία πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων δεν απευθυνόταν άµεσα σε ΜΜΕ. 

30% των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων απευθύνονται σε ΜΜΕ. 

Αριθµός οντοτήτων που υιοθετούν το 

ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας για τον 

τουρισµό. 

Έως τώρα, καµία οντότητα δεν έχει υιοθετήσει 

το ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας για τον 

τουρισµό (δράση υπό επεξεργασία). 

Κάλυψη 50% των σχεδίων αξιολόγησης που 

είναι επιλέξιµα να συµµετάσχουν στο 

ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας για τον 

τουρισµό. 

Αριθµός προορισµών που υιοθετούν τα 

πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης του 

τουρισµού που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί 

Προορισµοί Αριστείας. 

Συνολικός αριθµός βραβευθέντων Ευρωπαϊκών 

Προορισµών Αριστείας: 98 (κατά µέσο όρο 20 

ετησίως – το 2007-10, το 2008-20, το 2009-22, 

το 2010-25, το 2011-21).  

200 τουλάχιστον προορισµοί υιοθετούν τα 

πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού 

των Ευρωπαϊκών Προορισµών Αριστείας 

(έως 30 ετησίως). 

 

Τροπολογία 

Ειδικός στόχος: : Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των 

επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων στον 
κλάδο του τουρισµού 
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∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Τουρισµός   

Αριθµός οντοτήτων που υιοθετούν το 

ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας για τον 

τουρισµό. 

Έως τώρα, καµία οντότητα δεν έχει υιοθετήσει 

το ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας για τον 

τουρισµό (δράση υπό επεξεργασία). 

Κάλυψη 50% των σχεδίων αξιολόγησης που 

είναι επιλέξιµα να συµµετάσχουν στο 

ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας για τον τουρισµό. 

Αριθµός προορισµών που υιοθετούν τα 

πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης του 

τουρισµού που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί 

Προορισµοί Αριστείας. 

Συνολικός αριθµός βραβευθέντων Ευρωπαϊκών 

Προορισµών Αριστείας: 98 (κατά µέσο όρο 20 

ετησίως – το 2007-10, το 2008-20, το 2009-22, 

το 2010-25, το 2011-21).  

200 τουλάχιστον προορισµοί υιοθετούν τα 

πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού 

των Ευρωπαϊκών Προορισµών Αριστείας (έως 

30 ετησίως). 

 

 

   

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µεταξύ άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους – Στήριξη της 

επιχειρηµατικότητας 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος:  Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µεταξύ άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους 
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∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Στήριξη της επιχειρηµατικότητας   

Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε την 
αντίληψη του κοινού για την 
επιχειρηµατικότητα (% των πολιτών της 
ΕΕ που θα ήθελαν να είναι 
αυτοαπασχολούµενοι όπως µετράται από 
το Ευρωβαρόµετρο). 

Τα στοιχεία του 2007 και του 2009 είναι 
σταθερά σε 45%. 

Αύξηση του αριθµού των πολιτών της ΕΕ που 
θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούµενοι σε 
50%. 

Αριθµός κρατών που εφαρµόζουν λύσεις 
επιχειρηµατικότητας οι οποίες έχουν 
αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ. 

Αριθµός κρατών που εφαρµόζουν λύσεις 

επιχειρηµατικότητας οι οποίες έχουν 
αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ: 22 (2010) 

Αριθµός κρατών που εφαρµόζουν λύσεις 

επιχειρηµατικότητας οι οποίες έχουν 
αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ: 25 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων 

διαθέσιµων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη 

µέλη. 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων διαθέσιµων 

για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη µέλη: 5 
Αριθµός εθνικών προγραµµάτων διαθέσιµων 

για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη µέλη: 10 

Αριθµός µέτρων απλούστευσης που 
έχουν εγκριθεί για τις ΜΜΕ.  

5 µέτρα απλούστευσης ετησίως (2010). Περίπου 7 µέτρα απλούστευσης ετησίως. 

 

 

Τροπολογία  

Ειδικός στόχος:  Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µεταξύ άλλων σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (2017) Μακροπρόθεσµος στόχος (2020) 

Στήριξη της    
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επιχειρηµατικότητας 

Αύξηση του αριθµού των 
κρατών µελών που εφαρµόζουν 
λύσεις επιχειρηµατικότητας 
βάσει ορθών πρακτικών 
εντοπισµένων µέσω του 
προγράµµατος. 

Αριθµός κρατών µελών που 
εφαρµόζουν λύσεις 

επιχειρηµατικότητας: 22 (2010) 

Αριθµός κρατών µελών που 
εφαρµόζουν λύσεις 

επιχειρηµατικότητας: 25 

Αριθµός κρατών µελών που 
εφαρµόζουν λύσεις 
επιχειρηµατικότητας: 28. 

Αύξηση του αριθµού εθνικών 
προγραµµάτων διαθέσιµων για 

τις ΜΜΕ από άλλα κράτη µέλη. 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων 

διαθέσιµων για τις ΜΜΕ από 

άλλα κράτη µέλη: 5 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων 

διαθέσιµων για τις ΜΜΕ από 

άλλα κράτη µέλη: 10 

Αριθµός εθνικών προγραµµάτων 
διαθέσιµων για τις ΜΜΕ από άλλα 
κράτη µέλη: 15. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση υπό µορφή µετοχικού κεφαλαίου και δανείων 

– Χρηµατοδοτικά µέσα ανάπτυξης 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση υπό µορφή µετοχικού κεφαλαίου και 
δανείων 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Χρηµατοδοτικά µέσα ανάπτυξης   

Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

εγγυήσεις δανείων (πίστωσης) και αξία 

Τα προτεινόµενα µέσα δεν έχουν εφαρµοστεί 
ακόµη και δεν είναι ίδια µε τα τρέχοντα µέσα, 

Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

εγγυήσεις δανείων (πίστωσης) (+/- 95.000) 
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δανεισµού. εποµένως τα δεδοµένα που προέρχονται από 
τα τρέχοντα µέσα µπορεί να µην είναι 
συγκρίσιµα. 

και αξία δανεισµού (+/- 10,7 δισεκατοµµύρια 
ευρώ). 

Αριθµός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται 
από επιχειρηµατικά κεφάλαια και αξία 
επενδύσεων (εκ των οποίων 
διασυνοριακές συµφωνίες). 

 Αριθµός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται 
από επιχειρηµατικά κεφάλαια: (+/- 180) και 
αξία επενδύσεων (+/- 220 εκατοµµύρια 
ευρώ). 

 

 

Τροπολογία  

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση  

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (2017) Μακροπρόθεσµος στόχος 
(2020) 

Χρηµατοδοτικά µέσα 

ανάπτυξης 

   

Αριθµός επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν δάνεια (πίστωση) 

µε εγγυήσεις µέσω 
προγράµµατος και αξία 
δανεισµού. 

Από 31ης ∆εκεµβρίου 2011, 
κινητοποιήθηκαν 10,2 
δισεκατοµµύρια ευρώ υπό µορφή 
δανεισµού προς 171.000 ΜΜΕ 
(µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ – SMEG). 

Αριθµός επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν δάνεια (πίστωση) µε 
εγγυήσεις µέσω προγράµµατος 
(+/- 145.000) και αξία δανεισµού 
(+/- 9,6 δισεκατοµµύρια ευρώ). 

Αριθµός επιχειρήσεων που 
λαµβάνουν δάνεια (πίστωση) µε 
εγγυήσεις µέσω προγράµµατος 
(+/- 344.000) και αξία 
δανεισµού (+/- 22 
δισεκατοµµύρια ευρώ). 

Αριθµός επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν επενδύσεις 
επιχειρηµατικού κινδύνου 

Από 31ης ∆εκεµβρίου 2011, 
κινητοποιήθηκαν 1,9 
δισεκατοµµύρια ευρώ υπό µορφή 

Αριθµός επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν επιχειρηµατικά 
κεφάλαια του προγράµµατος και 

Αριθµός επιχειρήσεων που 
λαµβάνουν επιχειρηµατικά 
κεφάλαια του προγράµµατος 
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από το πρόγραµµα και 
συνολικός όγκος επενδύσεων. 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων προς 
194 ΜΜΕ (µηχανισµός υψηλής 
ανάπτυξης και καινοτοµίας για 
τις ΜΜΕ – GIF). 

συνολικός όγκος επενδύσεων: (+/- 
240) και συνολική αξία 
επενδύσεων (+/- € 2,0 
δισεκατοµµύρια) 

και συνολικός όγκος 
επενδύσεων: (+/- 560) και 
συνολική αξία επενδύσεων (+/- 
€ 4.7 δισεκατοµµύρια) 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως – ∆ίκτυο Enterprise Europe 

Network 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

∆ίκτυο Enterprise Europe Network ∆ίκτυο Enterprise Europe Network  ∆ίκτυο Enterprise Europe Network  

Αριθµός υπογεγραµµένων συµφωνιών 

σύµπραξης. 

Αριθµός υπογεγραµµένων συµφωνιών 

σύµπραξης: 1.950 (2010) 

Αριθµός υπογεγραµµένων συµφωνιών σύµπραξης: 

3.000 ετησίως. 

Αυξηµένη αναγνώριση της µάρκας του 

∆ικτύου και της νοοτροπίας της µάρκας 
(π.χ. αναγνώριση της µάρκας στον 

πληθυσµό των ΜΜΕ). 

Αυξηµένη αναγνώριση της µάρκας του 

∆ικτύου και της νοοτροπίας της µάρκας: 
δεν µετράται ακόµη. 

Αυξηµένη αναγνώριση της µάρκας του ∆ικτύου και 
της νοοτροπίας της µάρκας: 30% των ΜΜΕ. 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ 

που δηλώνουν ικανοποιηµένες, 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ 

που δηλώνουν ικανοποιηµένες, 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που 

δηλώνουν ικανοποιηµένες, προστιθέµενη αξία 
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προστιθέµενη αξία συγκεκριµένης 

υπηρεσίας). 

προστιθέµενη αξία συγκεκριµένης 

υπηρεσίας): 78% 

συγκεκριµένης υπηρεσίας): >80% 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν υπηρεσίες 

στήριξης. 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν υπηρεσίες 

στήριξης: 435.000 (2010) 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν υπηρεσίες στήριξης 

500.000 ετησίως. 

Αριθµός ΜΜΕ που συµµετέχουν σε 

εκδηλώσεις διαµεσολάβησης και εταιρικές 

αποστολές. 

Αριθµός ΜΜΕ που συµµετέχουν σε 

εκδηλώσεις διαµεσολάβησης και εταιρικές 

αποστολές: 45.000 (2010) 

Αριθµός ΜΜΕ που συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 

διαµεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 60.000 
ετησίως. 

 

 

Τροπολογία  

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (2017) Μακροπρόθεσµος στόχος (2020) 

∆ίκτυο Enterprise Europe 

Network  

   

Αριθµός υπογεγραµµένων 

συµφωνιών σύµπραξης. 

Αριθµός υπογεγραµµένων 

συµφωνιών σύµπραξης: 1.950 

(2010) 

Αριθµός υπογεγραµµένων 

συµφωνιών σύµπραξης: 2.200 

ετησίως. 

Αριθµός υπογεγραµµένων συµφωνιών 
σύµπραξης: 2.500 ετησίως. 

Αυξηµένη αναγνώριση της 

µάρκας του ∆ικτύου µεταξύ 
των ΜΜΕ (π.χ. αναγνώριση 
της µάρκας στον πληθυσµό 

των ΜΜΕ) 

Αυξηµένη αναγνώριση της 

µάρκας του ∆ικτύου µεταξύ 
των ΜΜΕ: δεν µετράται 
ακόµη. Θα δροµολογηθεί 
έρευνα. 

Αυξηµένη αναγνώριση της 

µάρκας του ∆ικτύου µεταξύ των 
ΜΜΕ κατά: 20% σε σύγκριση 
µε το αρχικό αποτέλεσµα της 
έρευνας. 

Αυξηµένη αναγνώριση της µάρκας του 
∆ικτύου µεταξύ των ΜΜΕ κατά: 30% 
σε σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα 
της έρευνας. 
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Ποσοστό ικανοποίησης 

πελατών (% ΜΜΕ που 

δηλώνουν ικανοποιηµένες, 

προστιθέµενη αξία 

συγκεκριµένης υπηρεσίας). 

Ποσοστό ικανοποίησης 

πελατών (% ΜΜΕ που 

δηλώνουν ικανοποιηµένες, 

προστιθέµενη αξία 

συγκεκριµένης υπηρεσίας): 

78% 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών 

(% ΜΜΕ που δηλώνουν 

ικανοποιηµένες, προστιθέµενη 

αξία συγκεκριµένης υπηρεσίας): 

>80% 

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% 
ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιηµένες, 
προστιθέµενη αξία συγκεκριµένης 
υπηρεσίας): >82% 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν 

υπηρεσίες στήριξης. 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν 

υπηρεσίες στήριξης: 435.000 

(2010) 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν 

υπηρεσίες στήριξης 470.000 
ετησίως 

Αριθµός ΜΜΕ που λαµβάνουν 
υπηρεσίες στήριξης 500 000 ετησίως 

Αριθµός ΜΜΕ που 

συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 

διαµεσολάβησης και εταιρικές 

αποστολές. 

Αριθµός ΜΜΕ που 

συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 

διαµεσολάβησης και εταιρικές 

αποστολές: 45.000 (2011) 

Αριθµός ΜΜΕ που 

συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 

διαµεσολάβησης και εταιρικές 

αποστολές: 48.000 ετησίως 

Αριθµός ΜΜΕ που συµµετέχουν σε 
εκδηλώσεις διαµεσολάβησης και 
εταιρικές αποστολές: 50.000 ετησίως 

Συµµετοχή (%) των ΜΜΕ που 
εξάγουν στην ενιαία αγορά 

25% των ΜΜΕ που εξάγουν 
στην ενιαία αγορά 

27% των ΜΜΕ που εξάγουν 
στην ενιαία αγορά 

30% των ΜΜΕ που εξάγουν στην 
ενιαία αγορά 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως – Επιχειρηµατική στήριξη των 

ΜΜΕ σε αγορές εκτός της ΕΕ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως 
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∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (αποτέλεσµα) 2017 

Επιχειρηµατική στήριξη των ΜΜΕ σε 

αγορές εκτός της ΕΕ 

  

Ποσοστό (%) ΜΜΕ που συµµετέχουν σε 
διεθνείς δραστηριότητες (εξαγωγές, 
εισαγωγές, ΑΞΕ και άλλες 
δραστηριότητες) εκτός της ΕΕ. 

13 % (2009) 17 % (2017) 

 

 

Τροπολογία  

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος (2017) Μακροπρόθεσµος στόχος (2020) 

Επιχειρηµατική στήριξη των 

ΜΜΕ στην ενιαία αγορά και 
σε αγορές εκτός της ΕΕ 

   

Ποσοστό (%) ΜΜΕ που 
εξάγουν εκτός της ΕΕ 

13 % (για την περίοδο 2006-
2008) 

17 %  20% 

 



 

 

 PE519.316/ 82 

 EL 

 EL 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως – ∆ιεθνής βιοµηχανική 

συνεργασία 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό αποτέλεσµα Μεσοπρόθεσµος στόχος 

(αποτέλεσµα) 2017 

∆ιεθνής βιοµηχανική συνεργασία   

Αριθµός περιπτώσεων βελτίωσης της 

ευθυγράµµισης µεταξύ των κανονισµών της ΕΕ 

και τρίτων χωρών για βιοµηχανικά προϊόντα. 

Εκτιµάται ότι, όσον αφορά την 

κανονιστική συνεργασία µε τους 

κύριους εµπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, 

Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 

Καναδάς, Ινδία), υπάρχουν κατά µέσο 

όρο 2 σχετικοί τοµείς σηµαντικής 

ευθυγράµµισης τεχνικών κανονισµών. 

3 σχετικοί τοµείς σηµαντικής 

ευθυγράµµισης των τεχνικών 

κανονισµών µε τους κύριους 

εµπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, 

Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 

Καναδάς, Ινδία) (2017). 

Αριθµός τοµέων και ορθών πρακτικών της 

Small Business Act της ΕΕ που θεσπίστηκαν σε 

γειτονικές και υποψήφιες χώρες.  

Εκτιµάται ότι, κατά µέσο όρο στις 

τρεις περιοχές πολιτικής (περιοχή 

υποψήφιων χωρών, περιοχή 

ανατολικών γειτονικών χωρών, και 

περιοχή γειτονικών χωρών 

Μεσογείου), από τους 10 τοµείς 

πολιτικής της SBA τουλάχιστον 3 

5 τοµείς πολιτικής του SBA στους 

τρεις τοµείς πολιτικής (περιοχή 

υποψήφιων χωρών, περιοχή 

ανατολικών γειτονικών χωρών, 

και περιοχή γειτονικών χωρών 

Μεσογείου) (2017). 
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έχουν ρυθµιστεί στις εν λόγω χώρες. 

 

 

Τροπολογία  

Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσµίως 

∆είκτης αποτελέσµατος Τελευταίο γνωστό 

αποτέλεσµα 

Μεσοπρόθεσµος στόχος 

(2017) 

Μακροπρόθεσµος στόχος 
(2020) 

∆ιεθνής βιοµηχανική 

συνεργασία 

   

Αριθµός περιπτώσεων 

βελτίωσης της 

ευθυγράµµισης µεταξύ των 

κανονισµών της ΕΕ και 

τρίτων χωρών για 

βιοµηχανικά προϊόντα. 

Εκτιµάται ότι, όσον αφορά 

την κανονιστική συνεργασία 

µε τους κύριους εµπορικούς 

εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, 

Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 

Καναδάς, Ινδία), υπάρχουν 

κατά µέσο όρο 2 σχετικοί 

τοµείς σηµαντικής 

ευθυγράµµισης τεχνικών 

κανονισµών. 

3 σχετικοί τοµείς 

σηµαντικής ευθυγράµµισης 

των τεχνικών κανονισµών 

µε τους κύριους εµπορικούς 

εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, 

Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 

Καναδάς, Ινδία) (2017). 

4 σχετικοί τοµείς 
σηµαντικής ευθυγράµµισης 
των τεχνικών κανονισµών µε 
τους κύριους εµπορικούς 
εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, 
Καναδάς, Ινδία) (2017). 

Αριθµός τοµέων και ορθών 

πρακτικών της Small 

Business Act της ΕΕ που 

θεσπίστηκαν σε γειτονικές 

και υποψήφιες χώρες.  

Εκτιµάται ότι, κατά µέσο 

όρο στις τρεις περιοχές 

πολιτικής (περιοχή 

υποψήφιων χωρών, περιοχή 

ανατολικών γειτονικών 

χωρών, και περιοχή 

5 τοµείς πολιτικής του SBA 

στους τρεις τοµείς 

πολιτικής (περιοχή 

υποψήφιων χωρών, περιοχή 

ανατολικών γειτονικών 

χωρών, και περιοχή 

5 τοµείς πολιτικής του SBA 
στους τρεις τοµείς πολιτικής 
(περιοχή υποψήφιων χωρών, 
περιοχή ανατολικών 
γειτονικών χωρών, και 
περιοχή γειτονικών χωρών 
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γειτονικών χωρών 

Μεσογείου), από τους 10 

τοµείς πολιτικής της SBA 

τουλάχιστον 3 έχουν 

ρυθµιστεί στις εν λόγω 

χώρες. 

γειτονικών χωρών 

Μεσογείου) (2017). 

Μεσογείου). 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Παράρτηµα διαγράφεται 

 

 

 


