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Τροπολογία   1 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Τίτλος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. it 

 

Τροπολογία   2 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 

«Επισκόπηση ζητημάτων που αφορούν 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις: έρευνα, 

μέτρα πολιτικής και υφιστάμενες 

μελέτες», 

Or. en 

 

Τροπολογία   3 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την απόφαση της 2ας 

Φεβρουαρίου 2012 του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει της 
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οποίας η ΕΕ υποχρεώθηκε να 

επανεξετάσει τα μοναδικά προστατευτικά 

μέτρα που έχει λάβει ποτέ, δηλαδή τους 

δασμούς αντιντάμπινγκ επί των 

υποδημάτων από την Κίνα και το 

Βιετνάμ, των οποίων η θέσπιση 

κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο το 2006· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   4 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

διαγενεακός χαρακτήρας των 

οικογενειακών επιχειρήσεων ενισχύει τη 

σταθερότητα της οικονομίας και εισάγει 

υψηλότερα πρότυπα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης για τους 

εργαζομένους και το περιβάλλον τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   5 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις επιδεικνύουν 

υψηλή ακεραιότητα αξιών η οποία 

καθοδηγεί τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι οικογενειακές επιχειρήσεις ως νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να μπορούν να 

απολαμβάνουν τις ελευθερίες που 
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κατοχυρώνονται στον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   6 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις συνέβαλαν σε 

μεγάλο βαθμό στην άνοδο της 

ευρωπαϊκής οικονομίας η οποία 

καταστράφηκε από τον πόλεμο, 

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και 

διευκολύνοντας την ανάπτυξη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη 

μέλη της ΕΕ προσπαθούν να περιορίσουν 

τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που 

διαμορφώθηκαν εξαιτίας της τρέχουσας 

κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

σωστές πολιτικές θα μπορούσαν να 

παρακινήσουν πολλές ευρωπαϊκές 

οικογένειες να αναλάβουν την ευθύνη για 

τη ζωή τους και να ξεκινήσουν τις δικές 

τους οικογενειακές επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   7 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 

την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 

την Επετηρίδα οικογενειακών 
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του 2009, πάνω από το 60% του συνόλου 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 

οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες 

παρέχουν το 40-50% των θέσεων εργασίας 

στον ιδιωτικό τομέα· 

επιχειρήσεων της Ernst and Young του 

2014, το 85% του συνόλου των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 

οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες 

παρέχουν το 60% των θέσεων εργασίας 

στον ιδιωτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   8 

Anne Sander 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν διάφορα 

μεγέθη, γεγονός που τις εκθέτει σε 

δυσκολίες και σε διάφορα προβλήματα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   9 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι 

μεν ΜΜΕ, αλλά σε ορισμένα κράτη μέλη 

ένας μικρός αριθμός οικογενειακών 

επιχειρήσεων παράγει μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 

επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, 

συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη και 

την οικονομική επιτυχία μιας χώρας3· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις μπορεί να 

είναι μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, να είναι 

εισηγμένες ή μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ευρέως 

εξισωθεί με τις ΜΜΕ παραβλέποντας το 

γεγονός ότι υπάρχουν επίσης πολύ 

μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που 

συνιστούν οικογενειακές επιχειρήσεις· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
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κράτη μέλη ένας μικρός αριθμός πολύ 

μεγάλων οικογενειακών επιχειρήσεων 

παράγει μεγάλο ποσοστό του συνολικού 

κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων 

και, ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 

ανάπτυξη και την οικονομική επιτυχία μιας 

χώρας3· 

___________ ___________ 

3 Μόνο στη Γερμανία, το 17% όλων των 

εργαζόμενων που υπόκεινται σε 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

απασχολείται σε «μεγάλες» οικογενειακές 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, οι 

οποίες παρότι αποτελούν μόλις το 0,1% 

όλων των επιχειρήσεων στη Γερμανία, 

παράγουν το 20% του συνολικού κύκλου 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων. 

3 Μόνο στη Γερμανία, το 17% όλων των 

εργαζόμενων που υπόκεινται σε 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

απασχολείται σε «μεγάλες» οικογενειακές 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, οι 

οποίες παρότι αποτελούν μόλις το 0,1% 

όλων των επιχειρήσεων στη Γερμανία, 

παράγουν το 20% του συνολικού κύκλου 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   10 

Enrico Gasbarra 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι μεν 

ΜΜΕ, αλλά σε ορισμένα κράτη μέλη ένας 

μικρός αριθμός οικογενειακών 

επιχειρήσεων παράγει μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 

επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, 

συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη και 

την οικονομική επιτυχία μιας χώρας3· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι μεν 

ΜΜΕ, αλλά σε ορισμένα κράτη μέλη ένας 

μικρός αριθμός οικογενειακών 

επιχειρήσεων παράγει μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 

επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, 

συμβάλλει σημαντικά στη συντήρησή 

τους ακόμα και σε περίοδο κρίσης, στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 

ανάπτυξη και την οικονομική επιτυχία μιας 

χώρας3· 

___________ ___________ 

3 Μόνο στη Γερμανία, το 17% όλων των 3 Μόνο στη Γερμανία, το 17% όλων των 
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εργαζόμενων που υπόκεινται σε 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

απασχολείται σε «μεγάλες» οικογενειακές 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, οι 

οποίες παρότι αποτελούν μόλις το 0,1% 

όλων των επιχειρήσεων στη Γερμανία, 

παράγουν το 20% του συνολικού κύκλου 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων. 

εργαζόμενων που υπόκεινται σε 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

απασχολείται σε «μεγάλες» οικογενειακές 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, οι 

οποίες παρότι αποτελούν μόλις το 0,1% 

όλων των επιχειρήσεων στη Γερμανία, 

παράγουν το 20% του συνολικού κύκλου 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων. 

Or. it 

 

Τροπολογία   11 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι μεν 

ΜΜΕ, αλλά σε ορισμένα κράτη μέλη ένας 

μικρός αριθμός οικογενειακών 

επιχειρήσεων παράγει μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 

επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, 

συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη και 

την οικονομική επιτυχία μιας χώρας3· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι μεν 

ΜΜΕ, αλλά σε ορισμένα κράτη μέλη μόνο 

ένας μικρός αριθμός οικογενειακών 

επιχειρήσεων παράγει μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 

επιχειρήσεων συμβάλλοντας, ως εκ 

τούτου, σημαντικά στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και στην ανάπτυξη και την 

οικονομική επιτυχία μιας χώρας3· 

___________ ___________ 

3 Μόνο στη Γερμανία, το 17% όλων των 

εργαζόμενων που υπόκεινται σε 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

απασχολείται σε «μεγάλες» οικογενειακές 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, οι 

οποίες παρότι αποτελούν μόλις το 0,1% 

όλων των επιχειρήσεων στη Γερμανία, 

παράγουν το 20% του συνολικού κύκλου 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων. 

3 Μόνο στη Γερμανία, το 17% όλων των 

εργαζόμενων που υπόκεινται σε 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

απασχολείται σε «μεγάλες» οικογενειακές 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ, οι 

οποίες παρότι αποτελούν μόλις το 0,1% 

όλων των επιχειρήσεων στη Γερμανία, 

παράγουν το 20% του συνολικού κύκλου 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων. 

Or. it 
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Τροπολογία   12 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

αποτελούν επιτυχημένο μοντέλο διότι 

εφαρμόζουν στην πράξη την αρχή της 

περιβαλλοντικής-κοινωνικής κυκλικής 

οικονομίας και οι γυναίκες, ως 

διαχειρίστριες των εκμεταλλεύσεων, όχι 

μόνο συμβάλλουν στην 

επιχειρηματικότητα, αλλά και διαθέτουν 

συγκεκριμένες επικοινωνιακές και 

κοινωνικές δεξιότητες· 

Or. de 

 

Τροπολογία   13 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις δημιουργούν 

ευνοϊκό περιβάλλον για τον συνδυασμό 

της οικογενειακής και της 

επαγγελματικής ζωής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   14 

Anne Sander 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις 

διαδραματίζουν κεφαλαιώδη ρόλο στην 

ανάπτυξη των περιφερειών από πλευράς 

απασχόλησης, μετάδοσης τεχνογνωσίας 

και εδαφικής οργάνωσης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   15 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός 

αριθμός οικογενειακών επιχειρήσεων 

δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 

μία χώρες, γεγονός που σημαίνει ότι το 

μοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης 

έχει διεθνική διάσταση· 

Or. en 

 

Τροπολογία   16 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση 

της οικογενειακής προοπτικής προσφέρει 

μια βαθύτερη και πολυσύνθετη 

κατανόηση της πραγματικής κοινωνικής 

και οικονομικής αξίας της οικογένειας, 

καθώς και των αναγκών της και, ως εκ 

τούτου, οδηγεί σε πιο ολοκληρωμένα και 

αποτελεσματικά μέτρα και πολιτικές, που 
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αφορούν επίσης τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   17 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αόρατη και 

άτυπη εργασία συμβάλλει σε μεγάλο 

βαθμό στην κοινωνική ανάπτυξη και 

στην οικονομική μεγέθυνση κάθε 

κοινωνίας και διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   18 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις είναι 

απαραίτητες για την οικονομική πρόοδο 

της ΕΕ και διαδραματίζουν 

αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη 

και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 

δυναμικό· 

Or. en 

 

Τροπολογία   19 
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Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν 

σημαντικό ρόλο στη μείωση της 

ανεργίας, ιδίως των νέων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   20 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

βιωσιμότητα και η ανάπτυξη των 

οικογενειακών επιχειρήσεων εξαρτώνται 

επίσης από την εφαρμογή της 

οικογενειακής προοπτικής (ενσωμάτωση 

της διάστασης της οικογένειας)· 

Or. en 

 

Τροπολογία   21 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 

σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάνω από 5 έτη, 

και έκτοτε δεν έχει δρομολογηθεί καμία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 

σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάνω από 5 έτη, 

και έκτοτε δεν έχει δρομολογηθεί καμία 
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νέα πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά 

με τις ειδικές ανάγκες και δομές των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σχετικά με 

τις ειδικές ανάγκες και δομές των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. it 

 

Τροπολογία   22 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 

σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάνω από 5 έτη, 

και έκτοτε δεν έχει δρομολογηθεί καμία 

νέα πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά 

με τις ειδικές ανάγκες και δομές των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 

σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάνω από 5 έτη, 

και έκτοτε δεν έχει δρομολογηθεί καμία 

νέα πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να 

υπάρχει έλλειψη έρευνας και δεδομένων 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

προκειμένου να κατανοηθούν οι ειδικές 

ανάγκες και δομές των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   23 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος νομικά 

δεσμευτικός ορισμός των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος νομικά 

δεσμευτικός, συγκεκριμένος, απλός και 

εναρμονισμένος ορισμός των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία   24 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος νομικά 

δεσμευτικός ορισμός των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος ορισμός 

των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   25 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος νομικά 

δεσμευτικός ορισμός των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος ορισμός 

των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   26 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος νομικά 

δεσμευτικός ορισμός των οικογενειακών 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος νομικά 

δεσμευτικός ορισμός των οικογενειακών 
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επιχειρήσεων· επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις θα μπορούσε 

να στηρίξει την πλήρη ένταξή τους στην 

ενιαία αγορά της ΕΕ και να διευκολύνει 

την ανάπτυξή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   27 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ 

σημαντικό το μέγεθος της επιχείρησης να 

αποτελεί βασικό κριτήριο για τον ορισμό 

των οικογενειακών επιχειρήσεων, 

δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα 

αυτών των επιχειρήσεων αποτελούνται 

από μικρό ή πολύ μικρό αριθμό 

εργαζομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   28 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 
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Τροπολογία   29 

Theresa Griffin, Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· αυτή η έλλειψη αξιόπιστων 

και συγκρίσιμων δεδομένων μπορεί να 

παρεμποδίσει τη λήψη αποφάσεων για 

την άσκηση πολιτικών και μπορεί να 

οδηγήσει στη μη εκπλήρωση των 

αναγκών των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   30 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση και τη συμβολή των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία   31 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση και τη συμβολή των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   32 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση και τις οικονομικές 

επιδόσεις των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

Or. de 

 

Τροπολογία   33 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 

έλλειψης ορισμού δεν είναι δυνατή η 

συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 

ιδιαίτερη κατάσταση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή βέλτιστων και 

κοινωνικά υπεύθυνων υποστηρικτικών 

πολιτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   34 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αμιγώς 

ποσοτικά κριτήρια που έχει καθορίσει η 

Επιτροπή για τον ορισμό των ΜΜΕ δεν 

ανταποκρίνονται επαρκώς στην 

πραγματικότητα και τα μεγέθη των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων μεσαίας 

κλίμακας (Mittelstand), με αποτέλεσμα 

ιδίως πολλές μεσαίας κλίμακας 

βιομηχανικές οικογενειακές επιχειρήσεις 

ή επιχειρήσεις υπό τη διαχείριση του 

ιδιοκτήτη να αποκλείονται από 

προγράμματα στήριξης και απαλλαγές 

από γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   35 

Krišjānis Kariņš 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αμιγώς 

ποσοτικά κριτήρια που έχει καθορίσει η 

Επιτροπή για τον ορισμό των ΜΜΕ δεν 

ανταποκρίνονται επαρκώς στην 

πραγματικότητα και τα μεγέθη των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων μεσαίας 

κλίμακας (Mittelstand), με αποτέλεσμα 

ιδίως πολλές μεσαίας κλίμακας 

βιομηχανικές οικογενειακές επιχειρήσεις ή 

επιχειρήσεις υπό τη διαχείριση του 

ιδιοκτήτη να αποκλείονται από 

προγράμματα στήριξης και απαλλαγές από 

γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αμιγώς 

ποσοτικά κριτήρια που έχει καθορίσει η 

Επιτροπή για τον ορισμό των ΜΜΕ δεν 

ανταποκρίνονται επαρκώς στην 

πραγματικότητα και τα μεγέθη των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων μεσαίας 

κλίμακας (Mittelstand), με αποτέλεσμα 

ιδίως πολλές μεσαίας κλίμακας 

βιομηχανικές οικογενειακές επιχειρήσεις ή 

επιχειρήσεις υπό τη διαχείριση του 

ιδιοκτήτη να αποκλείονται από 

προγράμματα στήριξης και απαλλαγές από 

γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, γεγονός το 

οποίο δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό 

και εμπόδια για τις εν λόγω επιχειρήσεις 

στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   36 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πέραν της 

οικονομικής τους σημασίας, 

διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 

από κοινωνικής πλευράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία   37 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δόγμα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εμπορευμάτων και των κεφαλαίων 

καταδικάζει βραχυπρόθεσμα ή 

μεσοπρόθεσμα σε αφανισμό τις 

περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον του 

εξωκοινοτικού ανταγωνισμού από 

εταιρείες που δεν υπόκεινται στους ίδιους 

κοινωνικούς, υγειονομικούς και 

περιβαλλοντικούς κανόνες ή στους ίδιους 

κανόνες ασφάλειας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   38 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση 

φορολογία και το κληρονομικό δίκαιο 

συνιστούν αρμοδιότητες των κρατών 

μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   39 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνεχής 
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και οριζόντια στήριξη των οικογενειακών 

επιχειρήσεων εγγυάται την πρόοδο, 

προσφέρει νέες ευκαιρίες και ενθαρρύνει 

την επιχειρηματικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   40 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Hβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 

των προστατευτικών μέτρων σε όλη την 

ΕΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την επιβίωση των περισσότερων 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   41 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις που 

διοικούνται από γυναίκες ενθαρρύνουν τις 

επαγγελματικές φιλοδοξίες τους, 

στηρίζουν τη χειραφέτησή τους, 

βελτιώνουν τις ίσες ευκαιρίες και 

διευκολύνουν την επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής· 

Or. en 
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Τροπολογία   42 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ ως 

ενιαίο και μοναδικό νόμισμα για όλες τις 

χώρες αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για 

την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ιδίως των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   43 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα σε θετικές 

περιπτώσεις να επιδεικνύουν υψηλή 

κοινωνική ευθύνη έναντι των εργαζομένων 

τους, και να υιοθετούν μια βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης, με 

αποτέλεσμα να έχουν σημαντική συμβολή 

στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και 

στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   44 

Enrico Gasbarra 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, καθώς ο 

σεβασμός στην επαγγελματική ένταξη 

των γυναικών ακόμα και σε υψηλόβαθμες 

θέσεις συνιστά αναμφίβολα φυσική τους 

υποχρέωση και κατά κανόνα υιοθετούν 

μια πιο βιώσιμη και μακροπρόθεσμη 

προοπτική όσον αφορά το οικονομικό 

μέλλον της επιχείρησης («έντιμος 

έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες που δεν 

βρίσκονται υπό οικογενειακή διαχείριση, 

με αποτέλεσμα να έχουν σημαντική 

συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης και στη δημιουργία και τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   45 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία   46 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος»), με αποτέλεσμα να 

έχουν σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   47 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, 

διαχειρίζονται ενεργά και υπεύθυνα τους 

διατιθέμενους πόρους και κατά κανόνα 

υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 
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ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

Or. es 

 

Τροπολογία   48 

Theresa Griffin, Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα τόσο των τοπικών 

κοινοτήτων τους όσο και της Ευρώπης και 

στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας υψηλής ποιότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   49 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 
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κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος», υπεύθυνοι ιδιοκτήτες 

ή διαχειριστές) από ό,τι οι εταιρείες που 

δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   50 

Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

κατά κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη 

και μακροπρόθεσμη προοπτική όσον 

αφορά το οικονομικό μέλλον της 

επιχείρησης («έντιμος έμπορος») από ό,τι 

οι εταιρείες που δεν βρίσκονται υπό 

οικογενειακή διαχείριση, με αποτέλεσμα 

να έχουν σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   51 

Nadine Morano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας. Ο σύλλογος «The Henokiens» 

περιλαμβάνει 44 οικογενειακές 

επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την 

Ιαπωνία και εκφράζει την έννοια της 

μακροβιότητας των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, προωθώντας παράλληλα 

τον δυναμισμό και τον εκσυγχρονισμό 

στον επιχειρηματικό τομέα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   52 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μέσα από 

τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 
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Or. it 

 

Τροπολογία   53 

András Gyürk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος», υπεύθυνοι ιδιοκτήτες 

ή διαχειριστές) από ό,τι οι εταιρείες που 

δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   54 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος») από ό,τι οι εταιρείες 

που δεν βρίσκονται υπό οικογενειακή 

διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη 

έναντι των εργαζομένων τους, και κατά 

κανόνα υιοθετούν μια πιο βιώσιμη και 

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά το 

οικονομικό μέλλον της επιχείρησης 

(«έντιμος έμπορος»), με αποτέλεσμα να 

έχουν σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 
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σημαντική συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   55 

Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εξετάσουν αν απαιτούνται 

συγκεκριμένες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   56 

Ivan Jakovčić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή, τα κράτη 
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κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές να μεριμνήσουν για τις απαραίτητες 

υποδομές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων· 

Or. hr 

Τροπολογία   57 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και να 

αυξηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης 

αυτών των επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   58 

Theresa Griffin, Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι συχνά συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και αποτελούν την 

πηγή ζωής των τοπικών κοινοτήτων· ως 

αποτέλεσμα δημιουργούν θέσεις εργασίας 

και σε αγροτικές και περιφερειακές 

περιοχές· καλεί, επομένως, την Επιτροπή 
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απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   59 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν και διατηρούν θέσεις 

εργασίας και σε αγροτικές ή λιγότερο 

ελκυστικές περιοχές· καλεί, επομένως, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν για τις απαραίτητες, 

οικονομικά αποδοτικές υποδομές, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   60 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν και διατηρούν θέσεις 

εργασίας και σε αγροτικές ή λιγότερο 
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καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

ελκυστικές περιοχές· καλεί, επομένως, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν για τις απαραίτητες 

υποδομές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων· 

Or. it 

 

Τροπολογία   61 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν και διατηρούν θέσεις 

εργασίας και σε αγροτικές ή λιγότερο 

ελκυστικές περιοχές· καλεί, επομένως, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν για τις απαραίτητες 

υποδομές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων· 

Or. de 

 

Τροπολογία   62 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

συμβάλλουν στη διατήρηση και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και σε 
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καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

Or. es 

 

Τροπολογία   63 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν και διατηρούν θέσεις 

εργασίας και σε αγροτικές ή μειονεκτικές 

περιοχές· καλεί, επομένως, την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η συνέχιση, 

η ανανέωση και η ανάπτυξη αυτών των 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   64 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 
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εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, καθώς και να τις 

θεωρήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς 

που θα διευκόλυναν τη διατομεακή και 

διασυνοριακή συνεργασία, βοηθώντας, 

ως εκ τούτου, ιδίως τις πολύ μικρές 

μονάδες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να 

αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία   65 

José Blanco López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων· 

2. υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, 

είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον τόπο 

εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και σε 

αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 

υποχώρηση του ανησυχητικού 

φαινομένου της γήρανσης και της 

συρρίκνωσης του πληθυσμού που πλήττει 

μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· καλεί, επομένως, την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις 

απαραίτητες υποδομές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές 

και με στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού 

χάσματος που πλήττει τις αγροτικές 

περιοχές· 
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Or. es 

 

Τροπολογία   66 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι γυναίκες στη 

διαχείριση οικογενειακών αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και καλεί τα κράτη μέλη 

να υποστηρίξουν μέτρα για την 

επιχειρηματική κατάρτιση και 

επιμόρφωση που θα προορίζονται ειδικά 

για τις αγρότισσες, προκειμένου να 

ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η άμεση 

συμμετοχή των γυναικών στις 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

ζητεί ειδικότερα, εν προκειμένω, να 

στηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα 

για διαχειρίστριες οικογενειακών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου 

να ενισχυθεί η επαγγελματική συμμετοχή 

των γυναικών σε αγροτικές και 

περιφερειακές δομές· 

Or. de 

 

Τροπολογία   67 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. αναγνωρίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις συνιστούν τη μοναδική 

μεγαλύτερη πηγή απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα· προσθέτει, ως εκ τούτου, 

πως ό,τι είναι ευεργετικό για τη συνέχιση, 
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την ανανέωση και την ανάπτυξη στον 

τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων 

συμβάλλει στη συνέχιση, την ανανέωση 

και την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή 

οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία   68 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. αναγνωρίζει ότι μεγάλο μέρος των 

απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα 

δραστηριοποιούνται σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις· υπογραμμίζει εν προκειμένω 

ότι όλες οι βελτιώσεις όσον αφορά τη 

συνέχεια και την ανάπτυξη στον τομέα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων 

ωφελούν και την ευρωπαϊκή οικονομία 

στο σύνολό της· 

Or. de 

 

Τροπολογία   69 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η 

οικογενειακή επιχείρηση να έχει ισχυρούς 

δεσμούς με την ευρωπαϊκή οικονομική 

διακυβέρνηση και να συμπεριληφθεί στις 

διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

εφαρμόζονται οι διατάξεις για ένα δίκαιο 

και φιλικό φορολογικό περιβάλλον για τη 
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λειτουργία της·  

Or. en 

 

Τροπολογία   70 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. επισημαίνει ότι στη γεωργία οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη 

συνηθέστερη μορφή επιχειρήσεων· 

διαπιστώνει ότι οι οικογενειακές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι, λόγω της 

έγγειας ιδιοκτησίας, τους άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τον τόπο εγκατάστασής 

τους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η 

συνέχεια αυτών των οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων να μην υπονομευθεί από 

την υπέρμετρη γραφειοκρατία· 

Or. de 

 

Τροπολογία   71 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προμηθευτές μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

και, με τη μακρόπνοη και διαγενεακή 

προοπτική που υιοθετούν στις οικονομικές 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προμηθευτές και φορείς καινοτομίας 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων και, με τη 

μακρόπνοη και διαγενεακή προοπτική που 

υιοθετούν στις οικονομικές 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 
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συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   72 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προμηθευτές μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

και, με τη μακρόπνοη και διαγενεακή 

προοπτική που υιοθετούν στις οικονομικές 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προμηθευτές και φορείς καινοτομίας 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων και, με τη 

μακρόπνοη και διαγενεακή προοπτική που 

υιοθετούν στις οικονομικές 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

Or. de 

 

Τροπολογία   73 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προμηθευτές μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

και, με τη μακρόπνοη και διαγενεακή 

προοπτική που υιοθετούν στις οικονομικές 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως φορείς 

καινοτομίας και προμηθευτές 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων και, με τη 

μακρόπνοη και διαγενεακή προοπτική που 

υιοθετούν στις οικονομικές 
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ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

Or. it 

 

Τροπολογία   74 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προμηθευτές μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

και, με τη μακρόπνοη και διαγενεακή 

προοπτική που υιοθετούν στις οικονομικές 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

3. επισημαίνει ότι ιδίως οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προμηθευτές και φορείς καινοτομίας 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων και, με τη 

μακρόπνοη και διαγενεακή προοπτική που 

υιοθετούν στις οικονομικές 

δραστηριότητές τους, παρέχουν υλική 

ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες 

προμηθεύουν, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό 

στην οικονομική ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   75 

Henna Virkkunen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 – περίπτωση 1 (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – αναγνωρίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις συνιστούν τη μοναδική 

μεγαλύτερη πηγή απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα· προσθέτει, ως εκ τούτου, 
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πως ό,τι είναι ευεργετικό για τη συνέχιση, 

την ανανέωση και την ανάπτυξη στον 

τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων 

συμβάλλει στη συνέχιση, την ανανέωση 

και την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή 

οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία   76 

Herbert Reul, Hermann Winkler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις συμβάλλουν αποφασιστικά 

στην επίτευξη μεταρρυθμίσεων στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και στην 

αύξηση του αριθμού των θέσεων 

κατάρτισης· όπως όλες οι επιχειρήσεις, οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ευνοϊκού 

πολιτικού πλαισίου· η Επιτροπή θα 

πρέπει να διερευνήσει τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να διαμορφωθούν τα 

συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ώστε να παράσχουν στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις το καλύτερο δυνατό πλαίσιο 

για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 

θέσεις κατάρτισης· 

Or. de 

 

Τροπολογία   77 

Theresa Griffin, Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 3α. σημειώνει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση 

μειονοτήτων και υποεκπροσωπούμενων 

ομάδων να συμμετάσχουν στις τοπικές 

τους κοινότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   78 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. επισημαίνει ότι το υψηλότερο επίπεδο 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της 

οικογένειας καθιστά τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις πολύ ευέλικτες και ικανές να 

προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές 

του οικολογικού-κοινωνικού 

περιβάλλοντος· παράλληλα, η 

δραστηριοποίησή τους σε εξειδικευμένες 

αγορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

επιτρέπει στις οικογενειακές επιχειρήσεις 

να διαπρέπουν στον εντοπισμό νέων 

ευκαιριών και καινοτομίας·  

Or. en 

 

Τροπολογία   79 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. αναγνωρίζει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη 

πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 

στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
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οτιδήποτε ωφελεί την απρόσκοπτη 

λειτουργία, την ανανέωση και την 

ανάπτυξη στον τομέα των οικογενειακών 

επιχειρήσεων ευνοεί την απρόσκοπτη 

λειτουργία, την ανανέωση και την 

ευημερία της ευρωπαϊκής οικονομίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   80 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. επισημαίνει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις παρουσιάζουν συχνά 

σημαντικά υψηλότερο δείκτη ιδίων 

κεφαλαίων από ό,τι οι μη οικογενειακές 

επιχειρήσεις, καθώς και ότι ο εν λόγω 

υψηλός δείκτης ιδίων κεφαλαίων 

εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα 

των επιχειρήσεων και της συνολικής 

οικονομίας, παρέχοντας, παράλληλα, 

περιθώρια για την πραγματοποίηση 

επιπλέον επενδύσεων στην επιχείρηση, τα 

οποία δεν θα πρέπει να περιοριστούν 

περαιτέρω· 

4. επισημαίνει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις παρουσιάζουν συχνά 

σημαντικά υψηλότερο δείκτη ιδίων 

κεφαλαίων από ό,τι οι μη οικογενειακές 

επιχειρήσεις, καθώς και ότι ο εν λόγω 

υψηλός δείκτης ιδίων κεφαλαίων 

εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα 

των επιχειρήσεων και της συνολικής 

οικονομίας, παρέχοντας, παράλληλα, 

περιθώρια για την πραγματοποίηση 

επιπλέον επενδύσεων στην επιχείρηση, τα 

οποία δεν θα πρέπει να περιοριστούν 

περαιτέρω· τονίζει εν προκειμένω την 

ανάγκη εξασφάλισης της ίσης 

μεταχείρισης της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων 

έναντι της χρηματοδότησης με τη 

δημιουργία χρεών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   81 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις όσον 

αφορά την ιδιαίτερα σημαντική για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων, 

αλλά αντίθετα να στηρίξουν αυτό το είδος 

χρηματοδότησης· επιπλέον, καλεί τα 

κράτη μέλη, στο επίπεδο του 

ανταγωνισμού, να μην επιφυλάξουν 

ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στη 

χρηματοδότηση επιχειρηματικών 

επενδύσεων και καινοτομιών μέσω 

εξωτερικών κεφαλαίων· υπενθυμίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι στην Ουγγαρία 

καταργήθηκε ο φόρος κληρονομιάς επί της 

επιχειρηματικής περιουσίας· 

Or. de 

 

Τροπολογία   82 

Pilar del Castillo Vera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων·  

Or. en 
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Τροπολογία   83 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

Or. es 

 

Τροπολογία   84 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 
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Or. en 

 

Τροπολογία   85 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   86 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 
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περιουσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   87 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία χρεών και ιδίων 

κεφαλαίων δεν συνεπάγονται δυσμενείς 

διακρίσεις για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, όσον αφορά τα ιδιαίτερα 

σημαντικά για αυτές ίδια κεφάλαια ως 

πηγή χρηματοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   88 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων στηρίζουν αντί 

να συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον 

αφορά την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 
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υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   89 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων στηρίζουν και 

δεν δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις για 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον 

αφορά την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   90 

Nadine Morano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

5. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 

σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών, 

δωρεών και επιχειρήσεων δεν 

συνεπάγονται δυσμενείς διακρίσεις για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 
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την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας· 

την ιδιαίτερα σημαντική για αυτές 

χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην 

Ουγγαρία καταργήθηκε ο φόρος 

κληρονομιάς επί της επιχειρηματικής 

περιουσίας. Στη Γαλλία, η μεταβίβαση 

επιχειρήσεων διευκολύνθηκε με το 

Σύμφωνο Dutreil που δημιουργήθηκε το 

2005, προβλέποντας μερική απαλλαγή 

από τους φόρους μεταβίβασης (75%) στις 

περιπτώσεις δωρεάν μεταβίβασης (δωρεά 

ή θάνατος) εταιρικών τίτλων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   91 

Juan Carlos Girauta Vidal, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη 

να εξετάσουν την ευνοϊκότερη 

φορολογική μεταχείριση των χρεών στους 

φορολογικούς τους κώδικες, 

αξιολογώντας τον αντίκτυπο αυτής της 

μεταχείρισης στη δομή χρηματοδότησης 

των εταιρειών και στο ύψος των 

επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να 

εξετάσει οποιαδήποτε διάκριση 

δημιουργούν τα φορολογικά συστήματα 

σε βάρος της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων στο 

πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία   92 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 

ότι οι φορολογικές τους πολιτικές δεν θα 

παρεμποδίζουν τη μεταβίβαση της 

κυριότητας και τη μακροπρόθεσμη 

προοπτική των οικογενειακών 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   93 

Pilar del Castillo Vera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να δώσουν έμφαση στην ομαλή 

μεταβίβαση των επιχειρήσεων, σε σχέση 

κυρίως με τα φορολογικά καθεστώτα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   94 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 

εξετάσουν την ευνοϊκότερη μεταχείριση 

των χρεών των επιχειρήσεων από τα 

εθνικά φορολογικά συστήματα, 

αξιολογώντας τον αντίκτυπο που έχει η 

μεταχείριση αυτή στη δομή της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και 

στο επίπεδο των επενδύσεων· καλεί την 

Επιτροπή να εξετάσει τους φόρους που 
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δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις σε 

βάρος της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων, στο 

πλαίσιο μιας αγοράς που διέπεται από την 

αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού· 

Or. it 

 

Τροπολογία   95 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί 

το δικαίωμα των γυναικών στην 

κληρονομιά, σε ισότιμη βάση με τους 

άνδρες, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, 

χάρη στην προώθηση μιας νοοτροπίας 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

που θα αξιοποιεί τον επιχειρηματικό ρόλο 

των γυναικών στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις σε διευθυντικές θέσεις 

ευθύνης και ηγεσίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   96 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

και να εφαρμόσουν μέσα νομοθετικού, 

μεταξύ άλλων, χαρακτήρα που θα 

επικεντρώνονται στο πιστωτικό σύστημα 

και να παράσχουν κίνητρα και στήριξη σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις με χρηστή 

διακυβέρνηση έναντι των υπολοίπων 
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επιχειρήσεων που δεν ακολουθούν τα ίδια 

πρότυπα διακυβέρνησης· 

Or. it 

 

Τροπολογία   97 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη 

εξασφάλιση της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων έχει καταστεί βασικός 

παράγοντας ανταγωνιστικότητας· τονίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των 

σταθερών χρηματοπιστωτικών δομών σε 

διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο της ρύθμισης 

των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν 

προκύπτουν περιττές επιβαρύνσεις για τις 

επιχειρήσεις· 

6. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση για την πραγματική 

οικονομία και ιδίως για τις ΜΜΕ και τις 

μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 

συνιστά βασικό παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας· τονίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, τη σημασία των σταθερών 

χρηματοπιστωτικών δομών σε διεθνές 

επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   98 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 

επέκταση των δικαιούχων όλων των 

υφιστάμενων μέσων για τις ΜΜΕ και/ή 

τους επιχειρηματίες, ιδίως του COSME, 

στις οικογενειακές επιχειρήσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία   99 

Theresa Griffin, Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει ότι ο ορισμός της Επιτροπής 

για τις ΜΜΕ ως εταιρείες «που 

απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ» δεν αντικατοπτρίζει 

επαρκώς τις μεγάλες διαφορές μεταξύ 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και ότι η έλλειψη αυτή 

μπορεί να έχει επίπτωση στις 

δυνατότητες χρηματοδότησης μιας 

εταιρείας· προσθέτει ότι οι μηχανισμοί 

χρηματοδότησης που ενδείκνυνται για 

μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να είναι 

εντελώς ακατάλληλοι για μια πολύ μικρή 

εταιρεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία   100 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. υπογραμμίζει ότι λόγω της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και του 

δυσμενούς οικονομικού κύκλου, πολλές 

από τις λειτουργίες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων υποχρηματοδοτούνται και 

ότι είναι σημαντικό οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις να έχουν ανοικτή και εύκολη 
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πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   101 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την 

πρόσβαση στην πίστωση για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, αποφεύγοντας 

την τιτλοποίηση όπως προτείνεται στην 

Πράσινη Βίβλο για την Ένωση 

Κεφαλαιαγορών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   102 

Gianluca Buonanno 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 
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πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

Or. it 

 

Τροπολογία   103 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   104 

Nadine Morano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 7. επισημαίνει ότι για το 35% των 
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επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

προτρέπει, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   105 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις ή ακόμη και 

εγγυήσεων εξαγωγικών πιστώσεων· 
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Τροπολογία   106 

Pilar del Castillo Vera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, αίροντας τους φραγμούς στο 

εμπόριο και προωθώντας ειδική 

εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα 

στο πλαίσιο της οικογενειακής 

επιχείρησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   107 

Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 
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ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών και η 

έλλειψη εμπειρίας σε σχέση με τη 

διεθνοποίηση η οποία δεν τις ευνοεί· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να διαθέτουν, ιδίως για τις 

μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις, 

πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες 

διεθνοποίησης, και να μεριμνούν για την 

καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών και 

βέλτιστων πρακτικών· καλεί, επιπλέον, τα 

κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη για 

σχεδιαζόμενες διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό 

μορφή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις 

ή ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   108 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, μέσω 

της δικτυακής πύλης για τη διεθνοποίηση 

των ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής 

πλατφόρμας συνεργασίας συνεργατικών 

σχηματικών (ECCP), και να μεριμνούν 

για την καλύτερη ανταλλαγή εμπειριών και 

βέλτιστων πρακτικών· καλεί, επιπλέον, τα 

κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη για 

σχεδιαζόμενες διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό 

μορφή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις 

ή ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 
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στο εμπόριο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   109 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· 

καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

παρέχουν στήριξη για σχεδιαζόμενες 

διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό μορφή 

πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ή 

ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

7. επισημαίνει ότι για το 35% των 

επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές 

του εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η 

ελλιπής γνώση των ξένων αγορών· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν, ιδίως για τις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες 

σχετικά με ευκαιρίες διεθνοποίησης, και να 

μεριμνούν για την καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 

δυνατότητα διεθνοποίησής τους μέσω 

διαδικτύου· καλεί, επιπλέον, τα κράτη 

μέλη να παρέχουν στήριξη για 

σχεδιαζόμενες διεθνοποιήσεις, ιδίως υπό 

μορφή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις 

ή ακόμη και εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων, και να άρουν τους φραγμούς 

στο εμπόριο· 

Or. it 

 

Τροπολογία   110 

Gianluca Buonanno 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. επισημαίνει, ωστόσο, ότι, αντιθέτως, 

η μεταφορά της παραγωγής σε ξένες 
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θυγατρικές αντικαθιστά συχνά την 

παραγωγή της μητρικής εταιρείας και 

των άλλων εταιρειών (για παράδειγμα τη 

δευτερογενή παραγωγή) που έχουν την 

έδρα τους στη χώρα προέλευσης, 

προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στα 

απόλυτα μεγέθη της απασχόλησης και 

στο ύψος των αποδοχών· επισημαίνει εν 

προκειμένω ότι η μείωση της 

απασχόλησης και η συμπίεση των μισθών 

αποτελούν την αιτία για την κρίση της 

ζήτησης ή την οικονομική διαρθρωτική 

ανισορροπία της ζώνης του ευρώ, η 

οποία χαρακτηρίζεται από τα υπερβολικά 

πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών που δημιουργούνται σε 

ορισμένα κράτη μέλη χάρη στο σύστημα 

των σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών· καλεί την Επιτροπή να 

εφαρμόσει ακόμα πιο αυστηρές πολιτικές 

για τον περιορισμό των υπερβολικών 

εμπορικών ανισορροπιών, οι οποίες θα 

συμπεριλαμβάνουν μηχανισμούς 

αντιστάθμισης μεταξύ των 

πλεονασματικών κρατών μελών και των 

ελλειμματικών κρατών μελών, όχι μόνο 

βάσει των μεμονωμένων ετήσιων 

στοιχείων, αλλά και των σωρευτικών 

τιμών των τελευταίων πέντε ετών, με 

έτος βάσης το 2010· 

Or. it 

 

Τροπολογία   111 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. επισημαίνει ότι η παροχή των 

απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τη 

διεθνοποίηση και τις επενδύσεις σε ξένες 

αγορές για μικρότερες οικογενειακές 

επιχειρήσεις στην ΕΕ, η μείωση των 
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φραγμών στο εμπόριο μεταξύ κρατών 

μελών, η απλούστευση των κανόνων για 

το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και η 

ενίσχυση της διαφάνειας αυτών των 

κανόνων θα βοηθήσουν στη δημιουργία 

μιας πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς 

στην ΕΕ για αγαθά και υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   112 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. αναγνωρίζει ότι το φορολογικό, 

νομικό και διοικητικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργούν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις (και οι επιχειρήσεις που τις 

διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες) ορίζεται από 

το συνδυαστικό αποτέλεσμα της 

εταιρικής νομοθεσίας και του ιδιωτικού 

δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   113 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. διαπιστώνει ότι το φορολογικό, 

νομικό και διοικητικό περιβάλλον, εντός 

του οποίου λειτουργούν οι οικογενειακές 

και οι ατομικές επιχειρήσεις καθορίζεται 

από τις συνολικές συνέπειες του 

εταιρικού και του ιδιωτικού δικαίου· 
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Or. de 

 

Τροπολογία   114 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. αναγνωρίζει ότι το φορολογικό, 

νομικό και διοικητικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιούνται οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις 

διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από το 

αστικό και εμπορικό δίκαιο· 

Or. es 

 

Τροπολογία   115 

Therese Comodini Cachia 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. επισημαίνει ότι η αυξημένη 

διεθνοποίηση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων παρέχει περισσότερες 

ευκαιρίες για την οικονομική τους 

μεγέθυνση και τη δημιουργία 

περισσότερων θέσεων εργασίας· ως εκ 

τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να παρέχουν πληροφορίες στις 

μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις 

ώστε να αξιοποιούν καλύτερα την 

ψηφιακή υποδομή· 

Or. en 

 

Τροπολογία   116 
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Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. αναγνωρίζει ότι το φορολογικό, 

νομικό και διοικητικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργούν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις ορίζεται από το συνδυαστικό 

αποτέλεσμα της εταιρικής νομοθεσίας 

και του ιδιωτικού δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   117 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επισημαίνει ότι το 87% των ιδιοκτητών 

οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η 

διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης 

αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες για την επιτυχία4· επισημαίνει 

ότι, σύμφωνα με το «πρόγραμμα δράσης 

για την επιχειρηματικότητα 2020»5 της 

Επιτροπής, μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις είναι η μεταβίβαση της 

επιχείρησης από τη μία γενιά στην 

επόμενη· 

8. επισημαίνει ότι το 87% των ιδιοκτητών 

οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η 

διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης 

αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες για την επιτυχία4· επισημαίνει 

ότι, σύμφωνα με το «πρόγραμμα δράσης 

για την επιχειρηματικότητα 2020»5 της 

Επιτροπής, μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις είναι η μεταβίβαση της 

κυριότητας μιας επιχείρησης, καθώς και 

η μεταβίβαση της διαχείρισης από τη μία 

γενιά στην επόμενη· 

___________ ___________ 

4 European Family Business Barometer, 

Ιούνιος 2014. 

4 European Family Business Barometer, 

Ιούνιος 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 
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Τροπολογία   118 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επισημαίνει ότι το 87% των ιδιοκτητών 

οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η 

διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης 

αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες για την επιτυχία4· επισημαίνει 

ότι, σύμφωνα με το «πρόγραμμα δράσης 

για την επιχειρηματικότητα 2020»5 της 

Επιτροπής, μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις είναι η μεταβίβαση της 

επιχείρησης από τη μία γενιά στην 

επόμενη· 

8. επισημαίνει ότι το 87% των ιδιοκτητών 

οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η 

διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης 

αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες για την επιτυχία4· επισημαίνει 

ότι, σύμφωνα με το «πρόγραμμα δράσης 

για την επιχειρηματικότητα 2020»5 της 

Επιτροπής, μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις είναι η μεταβίβαση της 

επιχείρησης από τη μία γενιά στην 

επόμενη· υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη 

προετοιμασία και η εξειδικευμένη 

κατάρτιση για τα εμπλεκόμενα μέρη 

μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία αυτής 

της μεταβίβασης· 

___________ ___________ 

4 European Family Business Barometer, 

Ιούνιος 2014. 

4 European Family Business Barometer, 

Ιούνιος 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Τροπολογία   119 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα 

κράτη μέλη να προωθήσουν ειδική 

κατάρτιση και επιμόρφωση για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις στον τομέα 

της μεταβίβασης επιχειρήσεων, των 

δομών διαχείρισης, των στρατηγικών 
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ιδιοκτησίας και της εφαρμογής 

καινοτομιών, ιδίως στις χώρες στις 

οποίες η έννοια των οικογενειακών 

επιχειρήσεων δεν έχει μακρά ιστορική 

πορεία· διαπιστώνει ότι τα λειτουργικά 

συστήματα επιχειρηματικής κατάρτισης 

μπορούν σε βάθος χρόνου να συμβάλουν 

στην καταπολέμηση της έλλειψης 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και 

της ανεργίας των νέων·   

Or. de 

 

Τροπολογία   120 

Therese Comodini Cachia 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. επισημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες 

οικογενειακές επιχειρήσεις έρχονται 

συνέχεια αντιμέτωπες με την ανάγκη για 

καινοτομία και προσέλκυση των 

κατάλληλων δεξιοτήτων και ταλέντων· 

ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να παρέχουν στις μικρότερες 

οικογενειακές επιχειρήσεις κίνητρα ώστε 

να αναλαμβάνουν κινδύνους για την 

ανάπτυξη, κίνητρα για να εφαρμόσουν 

προγράμματα κατάρτισης του 

προσωπικού και για να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε εξωτερική γνώση· 

Or. en 

 

Τροπολογία   121 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. επισημαίνει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να 

συμμορφώνονται προς τις νομοθετικές 

διατάξεις που σχετίζονται με την 

κοινωνική ασφάλιση, τις συνταξιοδοτικές 

εισφορές και τα πρότυπα για τις ασφαλείς 

συνθήκες εργασίας των εργαζομένων· 

προσθέτει ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να 

συμμορφώνονται προς το εργατικό δίκαιο 

και ότι οι εργαζόμενοί τους έχουν 

δικαιώματα στην καλή ποιότητα ζωής 

και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και ιδιωτικής ζωής·  

Or. en 

 

Τροπολογία   122 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. καλεί τα κράτη μέλη να 

απλουστεύσουν τις διοικητικές 

διαδικασίες και τα φορολογικά 

συστήματα ειδικότερα, ώστε να ληφθούν 

υπόψη οι ιδιαίτερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   123 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. τονίζει ότι τα συστήματα 

διακυβέρνησης των οικογενειακών 

επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχύσουν 

τους δεσμούς με εξωτερικά 

ενδιαφερόμενα μέρη και ότι το μοντέλο 

της οικογενειακής επιχείρησης θα πρέπει 

να ενθαρρύνει την αναλογική 

εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στα 

διοικητικά συμβούλια· 

Or. en 

 

Τροπολογία   124 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν για να 

αναπτύξουν την ψηφιακή 

επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές 

δεξιότητες προκειμένου οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τη 

χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   125 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8γ. υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης 

σύνδεσης μεταξύ των οικογενειακών 

επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που τους παρέχουν 
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συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις πλέον 

σύγχρονες πρακτικές της ορθής 

διοίκησης επιχειρήσεων· προσθέτει ότι οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει 

επίσης να έχουν εύκολη πρόσβαση σε 

ευκαιρίες ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού για τους εργαζομένους τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   126 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

9. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το 

νομικό πλαίσιο για τις μεταβιβάσεις 

οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   127 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν το νομικό πλαίσιο 

για τις μεταβιβάσεις μικρών 
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επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

οικογενειακών επιχειρήσεων με 

πραγματική οικονομική δραστηριότητα 

και να εξασφαλίσουν ότι δεν βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των μικρών οικογενειακών 

επιχειρήσεων και να αποφεύγονται οι 

αναγκαστικές πωλήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   128 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται 

η συνέχεια των οικογενειακών 

επιχειρήσεων και να αποφεύγονται οι 

αναγκαστικές πωλήσεις· 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο και 

να δημιουργήσουν μέσα χρηματοδότησης 

για τη στήριξη των μεταβιβάσεων 

οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και να 

προωθήσουν την εκπαίδευση των 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε σχέση με 

θέματα όπως η μεταβίβαση της 

επιχείρησης, οι δομές διακυβέρνησης, οι 

στρατηγικές κυριότητας και η εφαρμογή 

καινοτομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   129 

András Gyürk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας υπηρεσιών μίας στάσης για 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 

διαδικασία μεταβίβασης, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   130 

Henna Virkkunen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να προωθήσουν 

την εκπαίδευση οικογενειακών 

επιχειρήσεων σε σχέση με θέματα όπως η 

μεταβίβαση της επιχείρησης, οι δομές 

διακυβέρνησης, οι στρατηγικές 

κυριότητας και η εφαρμογή καινοτομίας· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

δημιουργήσουν υπηρεσίες μίας στάσης 

για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 

διαδικασία μεταβίβασης, ώστε να 

αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία   131 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να δημιουργήσουν υπηρεσίες μίας 

στάσης για τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

που υποβάλλονται σε μεταβίβαση, να 

βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για τις 

μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων, 

καθώς και να δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· διαπιστώνει εν προκειμένω ότι 

στη Μάλτα καθιερώθηκε νόμος για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις με στόχο, 

μέσω ειδικής εκπαίδευσης, να 

υποστηριχτούν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις κατά τη φάση της 

μεταβίβασής τους και να δημιουργηθεί 

ένα ευνοϊκό φορολογικό και διοικητικό 

περιβάλλον·   

Or. de 

 

Τροπολογία   132 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να προωθήσουν 
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δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται 

η συνέχεια των οικογενειακών 

επιχειρήσεων και να αποφεύγονται οι 

αναγκαστικές πωλήσεις· 

προγράμματα κατάρτισης για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις σε θέματα που 

αφορούν τη μεταβίβαση της κυριότητας 

της επιχείρησης, τις δομές 

διακυβέρνησης, τις στρατηγικές 

ιδιοκτησιακού ελέγχου και, επίσης, να 

εφαρμόσουν διαδικασίες καινοτομίας, 

ιδίως σε χώρες στις οποίες, ιστορικά, 

είναι λιγότερο ανεπτυγμένη η έννοια των 

οικογενειακών επιχειρήσεων. 

Επισημαίνεται, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 

Μάλτα έχει θεσπίσει νομοθεσία για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις που 

αποσκοπεί αφενός στην παροχή στήριξης 

σε οικογενειακές επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στο στάδιο της μεταβίβασης 

και αφετέρου στη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού φορολογικού και διοικητικού 

πλαισίου· 

Or. it 

 

Τροπολογία   133 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, καθώς και να 

δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· 

9. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τα κράτη 

μέλη να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για 

τις μεταβιβάσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων μέσω ενός 

μονοαπευθυντικού συστήματος, καθώς 

και να δημιουργήσουν ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων 

και να αποφεύγονται οι αναγκαστικές 

πωλήσεις· ζητεί, επιπλέον, την παροχή 

ειδικής κατάρτισης για τους 

επιχειρηματίες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων σε θέματα κληρονομιών, 
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ιδιοκτησίας και διαχείρισης· 

Or. es 

 

Τροπολογία   134 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. καλεί την Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο να επανεξετάσουν την 

κατάργηση, βάσει της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ του 1997, του άρθρου 44 

παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ρώμης, 

το οποίο προέβλεπε «την ανάπτυξη μιας 

φυσικής προτιμήσεως μεταξύ των 

κρατών μελών»· και καλεί την ΕΕ να 

επαναφέρει την αρχή της κοινοτικής 

προτίμησης στον τομέα της γεωργίας και 

να λάβει τα αναγκαία προστατευτικά 

μέτρα ώστε οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους 

εξωκοινοτικούς ανταγωνιστές τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   135 

Ashley Fox 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

βελτίωσης της νομοθεσίας, να 

πραγματοποιήσει ανάλυση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας η οποία 

επηρεάζει τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

προκειμένου να προσδιοριστούν 

προβλήματα και φραγμοί για την 



 

AM\1055556EL.doc 73/112 PE552.105v01-00 

 EL 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   136 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. τονίζει την ανάγκη έγκρισης, στο 

επίπεδο της ΕΕ, ενός δεσμευτικού 

νομικού ορισμού της οικογενειακής 

επιχείρησης που θα καλύπτει την 

υφιστάμενη πολυμορφία των 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλα τα 

κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι ο ορισμός 

αυτός συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση 

για να αναπτυχθούν και άλλες 

δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   137 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. επισημαίνει εν προκειμένω την 

ανάγκη προώθησης εναλλακτικών 

μορφών δανεισμού προς τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως οι 

πιστωτικές ενώσεις· 

Or. nl 

 

Τροπολογία   138 
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Therese Comodini Cachia 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. επισημαίνει ότι οι μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν ενίοτε προκλήσεις που 

προκύπτουν από συγκρούσεις μεταξύ των 

μελών της οικογένειας· καλεί την 

Επιτροπή να αναθέσει τη διενέργεια 

μελετών με σκοπό την ανάλυση των 

διαδικασιών διαχείρισης των 

συγκρούσεων μεταξύ των μελών της 

οικογένειας, οι οποίες είναι ή θα 

μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές για 

την ταχεία και αποτελεσματική επίλυση 

των διαφορών αυτών και την προώθηση 

της ανταλλαγής ορθών πρακτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   139 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη υπηρεσίας 

μίας στάσης για επιχειρήσεις μπορεί να 

διευκολύνει όλες τις διαδικασίες που 

πρέπει να εφαρμόσουν, 

συμπεριλαμβανόμενων των διαδικασιών 

που σχετίζονται με τη μεταβίβασή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   140 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να δημιουργήσουν αφενός υπηρεσίες 

μιας στάσης για τις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης 

και, αφετέρου, ειδικά μέσα 

χρηματοδότησης για τις μεταβιβάσεις, 

ώστε να αποφεύγονται προβλήματα 

ρευστότητας, με στόχο να διασφαλίζεται 

η βιωσιμότητα των οικογενειακών 

επιχειρήσεων και να αποφεύγονται 

πωλήσεις δεσμευμένων περιουσιακών 

στοιχείων· 

Or. it 

 

Τροπολογία   141 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 

ότι οι φορολογικές πρακτικές που, όπως 

έχει αποδειχθεί, συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικογενειακή 

επιχειρηματικότητα, όπως π.χ. η 

χορήγηση απαλλαγών από τον φόρο επί 

της δωρεάς και από τον προοδευτικό 

φόρο κληρονομιάς, εφαρμόζονται και δεν 

υπονομεύονται από κοντόφθαλμες 

μεταρρυθμίσεις που εγκρίνονται υπό την 

πίεση της τρέχουσας κρίσης χρέους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   142 



 

PE552.105v01-00 76/112 AM\1055556EL.doc 

EL 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 

την αρχή της οικογενειακής προοπτικής 

(ενσωμάτωση της διάστασης της 

οικογένειας) για να εξασφαλίσουν πιο 

ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά 

μέτρα και πολιτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία   143 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. τονίζει το γεγονός ότι το ευρώ ως 

ενιαίο και μοναδικό νόμισμα για όλες τις 

χώρες αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για 

την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ιδίως των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   144 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. επισημαίνει ότι η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας σε σχολεία και 

λοιπά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα έχει 

καίρια σημασία για την ανάπτυξη μιας 
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πιο επιχειρηματικής νοοτροπίας· 

προσθέτει ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα ζητήματα 

που αφορούν τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, όπως η κυριότητα, η 

διαδοχή και η οικογενειακή 

διακυβέρνηση, καθώς και πιο γενικές 

πληροφορίες, όπως η σημασία της 

καινοτομίας ως μέσο για τον 

επαναπροσδιορισμό της επιχείρησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   145 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αναπτύξουν πολιτικές παροχής 

κινήτρων και διευκόλυνσης της 

διαδικασίας εισαγωγής στα 

χρηματιστήρια αξιών, μεταξύ άλλων 

μέσω της προώθησης ειδικών 

προγραμμάτων κατάρτισης που 

απευθύνονται στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις· 

Or. it 

 

Τροπολογία   146 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 

την ανάγκη για προοδευτική πρόσβαση 



 

PE552.105v01-00 78/112 AM\1055556EL.doc 

EL 

στη διεθνοποίηση των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, αποφεύγοντας την πλήρη 

έκθεση σε κινδύνους των διεθνών αγορών 

και διατηρώντας, ταυτόχρονα, εδαφική 

προστιθέμενη αξία που προσδίδεται σε 

τέτοιου είδους επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   147 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 

υπόψη την άτυπη και αόρατη εργασία 

που εκτελείται από μέλη των οικογενειών 

και στις οικογενειακές επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   148 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9γ. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν 

τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις για τη 

χειραφέτηση των γυναικών, τις ίσες 

ευκαιρίες και την ισορροπία μεταξύ 

ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   149 
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Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9γ. τονίζει ότι η συμβολή των 

οικογενειακών επιχειρήσεων στην 

καινοτομία θα μπορούσε να ενισχυθεί με 

την προώθηση της συμμετοχής τους σε 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα και συνεργατικούς σχηματισμούς 

και με την ενθάρρυνση της συνεργασίας 

τους με ερευνητικά ιδρύματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   150 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9γ. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 

ότι οι υφιστάμενες φορολογικές 

πρακτικές, οι οποίες έχουν αποδειχθεί 

ευνοϊκές για την οικογενειακή 

επιχειρηματικότητα μακροπρόθεσμα 

μέσω της χορήγησης φοροαπαλλαγών για 

τις εταιρικές δωρεές και για τον φόρο 

κληρονομιάς, δεν θα υπονομευθούν από 

μεταρρυθμίσεις που βασίζονται σε 

βραχυπρόθεσμο όραμα. Επίσης, η 

πρόσβαση στις εν λόγω απαλλαγές πρέπει 

να απλουστευθεί και να ενισχυθεί, ώστε 

όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις να 

μπορούν να επωφεληθούν εφόσον 

επιθυμούν να διατηρήσουν τον 

οικογενειακό τους χαρακτήρα· 

Or. it 
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Τροπολογία   151 

Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9δ. επισημαίνει ότι η Μάλτα θεσπίζει 

νόμο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

που έχει σκοπό να στηρίξει τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις και να 

ανταποκριθεί στις ανησυχίες τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   152 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9ε. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

έγκριση ενός κοινού ορισμού της 

οικογενειακής επιχείρησης στην ΕΕ 

προκειμένου να διευκολυνθεί η 

αναζήτηση και η σύγκριση δεδομένων 

που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 

τους, τις περιστάσεις στις οποίες 

βρίσκονται και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία   153 

Nadine Morano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 



 

AM\1055556EL.doc 81/112 PE552.105v01-00 

 EL 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. fr 

 

Τροπολογία   154 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εναρμονίσουν τους κανόνες για 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην 

Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 
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παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   155 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

10. καλεί την Επιτροπή να ορίσει την 

έννοια της «οικογενειακής επιχείρησης» 

και να πραγματοποιεί τακτικά μελέτες 

που θα αναλύουν τη σημασία της 

κυριότητας για την επιτυχία και τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, και θα 

εξετάζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία 

σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις 

στα διάφορα κράτη μέλη, με βάση τον 

ορισμό της «οικογενειακής επιχείρησης», 
προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. es 

 

Τροπολογία   156 

András Gyürk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει τακτικές και επαρκώς 

χρηματοδοτούμενες μελέτες που θα 
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επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις και θα αναπτύξουν έναν 

στατιστικά αποδεκτό ορισμό των 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε 

συνεργασία με την Eurostat· καλεί, 

επιπλέον, την Επιτροπή να συγκεντρώσει 

επαρκή στοιχεία σχετικά με τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις στα διάφορα 

κράτη μέλη, προκειμένου, αφενός, να είναι 

δυνατή η σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και η 

σύγκριση μεταξύ οικογενειακών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που δεν 

βρίσκονται υπό οικογενειακή διαχείριση 

και, αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   157 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει τακτικές και επαρκώς 

χρηματοδοτούμενες μελέτες που θα 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις, και να αναπτύξει, από 

κοινού με τη Eurostat, κατάλληλο για τα 

στατιστικά στοιχεία ορισμό των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· καλεί, 

επιπλέον, την Επιτροπή να συγκεντρώσει 

επαρκή στοιχεία σχετικά με τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις στα διάφορα 
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παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· κράτη μέλη, προκειμένου, αφενός, να είναι 

δυνατή η σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων τόσο μεταξύ 

οικογενειακών επιχειρήσεων όσο και 

μεταξύ μη οικογενειακών επιχειρήσεων 
και, αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. de 

 

Τροπολογία   158 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις και θα αναπτύξουν έναν 

στατιστικά αποδεκτό ορισμό των 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε 

συνεργασία με την Eurostat· καλεί την 

Επιτροπή να ορίσει ένα πλαίσιο για τον 

προσδιορισμό και τη μέτρηση των 

θετικών εξωτερικών παραγόντων που 

προκύπτουν από τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις και, επιπλέον, να 

συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία σχετικά με 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις στα 

διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου, να 

είναι δυνατή η σύγκριση της κατάστασης 

των οικογενειακών επιχειρήσεων και η 

σύγκριση μεταξύ οικογενειακών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που δεν 

βρίσκονται υπό οικογενειακή διαχείριση 

και, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 
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Or. en 

 

Τροπολογία   159 

Pilar del Castillo Vera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

10. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί 

τακτικές και επαρκώς 

χρηματοδοτούμενες μελέτες που θα 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία, τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   160 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

10. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί 

τακτικές και επαρκώς 

χρηματοδοτούμενες μελέτες που θα 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 



 

PE552.105v01-00 86/112 AM\1055556EL.doc 

EL 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και η 

σύγκριση μεταξύ οικογενειακών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που δεν 

βρίσκονται υπό οικογενειακή διαχείριση 

και, αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   161 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων καθώς και 

της κατάστασης των οικογενειακών 

έναντι των μη οικογενειακών 

επιχειρήσεων και, αφετέρου, να ενισχυθεί 

η ανταλλαγή παραδειγμάτων βέλτιστης 

πρακτικής· 

Or. es 
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Τροπολογία   162 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επίσης, την Επιτροπή 

να συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία σχετικά 

με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στα 

διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου, 

αφενός, να είναι δυνατή η σύγκριση της 

κατάστασης των οικογενειακών 

επιχειρήσεων και, αφετέρου, να ενισχυθεί 

η ανταλλαγή παραδειγμάτων βέλτιστης 

πρακτικής· 

Or. it 

 

Τροπολογία   163 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα αναλύουν 

τη σημασία της κυριότητας για την 

επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι μικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 
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Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   164 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να 

πραγματοποιήσει μελέτες που θα 

αναλύουν τη σημασία της κυριότητας για 

την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, και θα εξετάζουν τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

10. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί 

συνεχώς μελέτες που θα αναλύουν τη 

σημασία της κυριότητας για την επιτυχία 

και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, θα 

εξετάζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις· καλεί, επιπλέον, την 

Επιτροπή να συγκεντρώσει επαρκή 

στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, 

προκειμένου, αφενός, να είναι δυνατή η 

σύγκριση της κατάστασης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων και, 

αφετέρου, να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής· 

Or. it 

 

Τροπολογία   165 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 

έναν νομικά δεσμευτικό σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ορισμό της «οικογενειακής 

επιχείρησης», λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορετικές περιστάσεις στα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   166 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. παροτρύνει την Επιτροπή να 

καθιερώσει, σε συνεργασία με την 

Eurostat, έναν ορισμό για την 

οικογενειακή επιχείρηση που θα καθιστά 

δυνατή τη συλλογή συγκρίσιμων 

δεδομένων στα επιμέρους κράτη μέλη 

σχετικά με την εκάστοτε κατάσταση των 

οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Or. es 

 

Τροπολογία   167 

Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια 

διαγράφεται 
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και περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια 

που λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία   168 

David Borrelli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια 

και περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια 

που λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία θα εξετάζει 

κατά πόσον είναι δυνατόν να διευρυνθεί ο 

ευρωπαϊκός ορισμός των ΜΜΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία   169 

Claude Turmes 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια 

και περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια που 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον θα μπορούσε να 

βελτιωθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να συμπεριληφθούν 

ποιοτικά κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη, 

μεταξύ άλλων, την κυριότητα μιας 

επιχείρησης βάσει της σχέσης μεταξύ 

ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   170 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια 

και περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια 

που λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, λαμβάνοντας υπόψη, 

μεταξύ άλλων, την κυριότητα μιας 

επιχείρησης βάσει της σχέσης μεταξύ 

ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης, 

καθώς και γενικότερα τον προσωπικό 

χαρακτήρα της εταιρικής διακυβέρνησης, 

και αφετέρου θα αναλύει τις συνέπειες 
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προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

μιας τέτοιας αλλαγής για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   171 

Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια και 

περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια που 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν 

είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ο 

ευρωπαϊκός ορισμός των ΜΜΕ του 2003, 

ώστε να βασίζεται λιγότερο σε αμιγώς 

ποσοτικά κριτήρια και περισσότερο σε 

ποιοτικά κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη, 

μεταξύ άλλων, την κυριότητα μιας 

επιχείρησης βάσει της σχέσης μεταξύ 

ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης, 

καθώς και γενικότερα τον προσωπικό 

χαρακτήρα της εταιρικής διακυβέρνησης, 

και αφετέρου να εξετάσει τις συνέπειες 

μιας τέτοιας αλλαγής για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, π.χ. όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις ή την επιλεξιμότητά τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   172 

Aldo Patriciello 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια και 

περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια που 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να περιλαμβάνει όχι 

μόνο αμιγώς ποσοτικά κριτήρια αλλά και 

ποιοτικά κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη, 

μεταξύ άλλων, την κυριότητα μιας 

επιχείρησης βάσει της σχέσης μεταξύ 

ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης, 

καθώς και γενικότερα τον προσωπικό 

χαρακτήρα της εταιρικής διακυβέρνησης, 

και αφετέρου θα αναλύει τις συνέπειες που 

θα έχει μια τέτοια αλλαγή στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

πιθανότητα επιλεξιμότητάς τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία   173 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια και 

περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια που 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

επεκταθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια και 

περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια που 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, αλλά και τον ενιαίο 

χαρακτήρα κινδύνου και ευθύνης, καθώς 

και γενικότερα τον προσωπικό χαρακτήρα 

της εταιρικής διακυβέρνησης, και 

αφετέρου θα αναλύει τις συνέπειες μιας 

τέτοιας αλλαγής για τις οικογενειακές 
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επιλεξιμότητά τους· επιχειρήσεις, π.χ. όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις ή την επιλεξιμότητά τους· 

Or. de 

 

Τροπολογία   174 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια και 

περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια που 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια και 

περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια που 

λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη της 

επιχείρησης, την κυριότητα της 

επιχείρησης βάσει της σχέσης μεταξύ 

ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης, 

καθώς και γενικότερα τον προσωπικό 

χαρακτήρα της εταιρικής διακυβέρνησης, 

και αφετέρου θα αναλύει τις συνέπειες 

μιας τέτοιας αλλαγής για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, π.χ. όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις ή την επιλεξιμότητά τους· 

Or. es 

 

Τροπολογία   175 

Patrizia Toia 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία αφενός θα 

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

εκτίμηση αντικτύπου η οποία θα εξετάζει 
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εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός των 

ΜΜΕ του 2003, ώστε να βασίζεται 

λιγότερο σε αμιγώς ποσοτικά κριτήρια 

και περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια 

που λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την 

κυριότητα μιας επιχείρησης βάσει της 

σχέσης μεταξύ ιδιοκτησίας, ελέγχου και 

διαχείρισης, καθώς και γενικότερα τον 

προσωπικό χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, και αφετέρου θα αναλύει 

τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

κατά πόσον είναι δυνατόν να τροποποιηθεί 

ο ευρωπαϊκός ορισμός των ΜΜΕ, ώστε να 

βασίζεται αφενός σε πτυχές που 

συνδέονται με τον προσωπικό χαρακτήρα 

της εταιρικής διακυβέρνησης και με τη 

συμμετοχή των εργαζομένων στη 

διαχείριση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, και αφετέρου στις 

συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον 

αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ή την 

επιλεξιμότητά τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία   176 

Anne Sander 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. επισύρει την προσοχή της 

Επιτροπής στο γεγονός ότι η πλειονότητα 

των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ότι, 

κατά συνέπεια, επιβάλλεται να 

εφαρμοσθεί η αρχή της «προτεραιότητας 

για τις ΜΜΕ», έτσι ώστε να 

προσαρμοσθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία στην πραγματικότητα και στις 

ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων και να 

τους επιτρέψει να επωφεληθούν από 

προγράμματα βοήθειας και μέτρα 

ελάφρυνσης από διοικητικούς 

περιορισμούς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   177 
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Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

περιττή γραφειοκρατία· 

12. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει, 

όπου χρειάζεται, στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης των επιπτώσεων του 

ρυθμιστικού πλαισίου, τον αντίκτυπο 

ορισμένων νομικών πράξεων στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   178 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

περιττή γραφειοκρατία· 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

περιττή γραφειοκρατία, δίνοντας ιδίως 

προσοχή στο συνδυαστικό αποτέλεσμα 

της εταιρικής νομοθεσίας και του 

ιδιωτικού δικαίου· 

Or. en 
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Τροπολογία   179 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

περιττή γραφειοκρατία· 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

περιττή γραφειοκρατία και επαχθή 

εμπόδια· 

Or. en 

 

Τροπολογία   180 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

περιττή γραφειοκρατία· 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

(ιδίως για πολιτικές, π.χ. στον τομέα της 

ιδιοκτησίας ή των δομών διαχείρισης) 
κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, που 

θα λαμβάνει ιδίως υπόψη τις συνολικές 

επιπτώσεις του εταιρικού και του 

ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να μπορεί 

να εκτιμηθεί εκ των προτέρων ο 

αντίκτυπος ορισμένων νομικών πράξεων 

στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε μην 

επιβαρύνονται με περιττή γραφειοκρατία· 

Or. de 
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Τροπολογία   181 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

περιττή γραφειοκρατία· 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» (για 

πολιτικές που αφορούν, για παράδειγμα, 

την κυριότητα, τη δομή διακυβέρνησης ή 

την ιδιωτικότητα μιας επιχείρησης) κατά 

το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε να μην επιβαρύνονται 

με περιττή γραφειοκρατία, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στις συνδυασμένες 

επιπτώσεις των κανόνων εταιρικού και 

ιδιωτικού δικαίου· 

Or. it 

 

Τροπολογία   182 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 

12. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στο 

μεταξύ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, μια 

«δοκιμή οικογενειακών επιχειρήσεων» 

κατά το πρότυπο της δοκιμής ΜΜΕ, 

προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί εκ 

των προτέρων ο αντίκτυπος ορισμένων 

νομικών πράξεων στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, ώστε μην επιβαρύνονται με 



 

AM\1055556EL.doc 99/112 PE552.105v01-00 

 EL 

περιττή γραφειοκρατία· περιττή γραφειοκρατία, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στο συνδυαστικό αποτέλεσμα 

της εταιρικής νομοθεσίας και του 

ιδιωτικού δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   183 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. επισημαίνει ότι οι διαφορές όσον 

αφορά π.χ. τη φορολογική νομοθεσία, 

τους κανονισμούς για τις ενισχύσεις ή την 

υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

σε όμορες χώρες, μπορούν να 

δημιουργήσουν προβλήματα στις 

παραμεθόριες περιοχές για επιχειρήσεις, 

όπως οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· 

ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε 

έλεγχο της προβλεπόμενης για τον σκοπό 

αυτό εθνικής νομοθεσίας και του 

προβλεπόμενου τρόπου υλοποίησης της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς τις 

επιδράσεις τους σε επιχειρηματίες, όπως 

οι οικογενειακές επιχειρήσεις σε 

παραμεθόριες περιοχές· 

Or. nl 

Τροπολογία   184 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα 

μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες και τις 

διαγράφεται 
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ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   185 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα 

μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

ομάδα υψηλού επιπέδου που θα θέσει τις 

βάσεις για μια μόνιμη ομάδα εργασίας, η 

οποία θα μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες 

και τις ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· 

Or. es 

 

Τροπολογία   186 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

ομάδα υψηλού επιπέδου που θα 
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μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· 

καθορίσει τις υποχρεώσεις μιας 

εσωτερικής μόνιμης ομάδας εργασίας, η 

οποία θα μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες 

και τις ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· 

Or. de 

 

Τροπολογία   187 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα 

μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα 

μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας και πρόσβασης στις 

ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις· 

Or. it 

 

Τροπολογία   188 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα 

μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσον αφορά 

συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας· 

13. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 

μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα 

μεριμνά ειδικά για τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, θα λειτουργεί ως σημείο επαφής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, όσον αφορά συγκεκριμένα 

ζητήματα, ιδίως ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 

θα ενθαρρύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ οργανώσεων 

οικογενειακών επιχειρήσεων των κρατών 

μελών και θα διαδίδει κατευθυντήριες 

γραμμές και πρότυπα κείμενα και λύσεις 

ώστε οι οικογενειακές επιχειρήσεις να 

ξεπερνούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία   189 

Patrizia Toia 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει κάθε 

μορφή νέας επιχειρηματικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής 

των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 

κρίση σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 

δίνοντας στους εργαζομένους τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν 

εναλλακτικές μορφές απασχόλησης και 

να διασφαλίσουν την αποκτηθείσα 

τεχνογνωσία· 

Or. it 
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Τροπολογία   190 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

14. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 

τη στρατηγική της και, τέλος, να λάβει τα 

αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν τους 

εξωκοινοτικούς ανταγωνιστές τους· 

Or. fr 

Τροπολογία   191 

Pilar del Castillo Vera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, 

και συγκεκριμένα τη σημασία των αξιών 

και της εκπαίδευσης για την επιτυχή 

μεταβίβαση της ηγεσίας της 

οικογενειακής επιχείρησης από γενιά σε 

γενιά, σε ολόκληρη την ΕΕ και να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα 

ευνοεί τις κορυφαίες επιδόσεις στην 

οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία   192 

András Gyürk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία   193 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα θετικό περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

Or. de 

 

Τροπολογία   194 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία   195 
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Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία   196 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις 

κορυφαίες επιδόσεις στην οικονομία· 

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 

σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη 

τη σημασία των οικογενειακών 

επιχειρήσεων στην οικονομία της ΕΕ, και 

να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα 

ευνοεί τις κορυφαίες επιδόσεις στην 

οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία   197 

Theresa Griffin, Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 



 

PE552.105v01-00 106/112 AM\1055556EL.doc 

EL 

εισαγωγή της συλλογής δεδομένων που 

αφορούν συγκεκριμένα τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις, τα οποία, ως εκ τούτου, θα 

επέτρεπαν την παροχή καλύτερης, πιο 

στοχοθετημένης βοήθειας και τη 

δημιουργία κατάλληλων δομών στήριξης 

και επενδύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   198 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. καλεί την Επιτροπή να εξαπλώσει το 

μοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης 

στο σύνολο της ΕΕ και να διευκολύνει τη 

δημιουργία σημείων επαφής και 

διοικητικών δομών υπηρεσιών μίας 

στάσης για τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία   199 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και 

να υποστηρίξει ομάδες συμφερόντων 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε όποια 

κράτη μέλη τα εν λόγω συμφέροντα δεν 

εκπροσωπούνται επαρκώς και 

αποτελεσματικά· 

Or. en 
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Τροπολογία   200 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό 

χάρτη με μέτρα που μπορούν να 

ενισχύσουν το οικονομικό περιβάλλον και 

την ανάπτυξη των οικογενειακών 

επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   201 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. παροτρύνει την Επιτροπή να συντάξει 

μια ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. es 
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Τροπολογία   202 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει 

επειγόντως μια ανακοίνωση σχετικά με τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   203 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει όσο το 

δυνατό συντομότερα μια ανακοίνωση 

σχετικά με τον ρόλο των οικογενειακών 

επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονομίας έως το 2020, καθώς και να 

καταρτίσει έναν οδικό χάρτη με μέτρα που 

μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό 

περιβάλλον και την ανάπτυξη των 

οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. de 

Τροπολογία   204 

András Gyürk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει 

επειγόντως μια ανακοίνωση σχετικά με 

τον ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων, 

με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονομίας έως το 2020, καθώς και να 

καταρτίσει έναν οδικό χάρτη με μέτρα που 

μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό 

περιβάλλον και την ανάπτυξη των 

οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   205 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει 

επειγόντως μια ανακοίνωση σχετικά με 

τον ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων, 

με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονομίας έως το 2020, καθώς και να 

καταρτίσει έναν οδικό χάρτη με μέτρα που 

μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό 

περιβάλλον και την ανάπτυξη των 

οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. it 

Τροπολογία   206 

Σοφία Σακοράφα, Miloslav Ransdorf, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, 

Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει 

επειγόντως μια ανακοίνωση σχετικά με τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, να 

καταρτίσει έναν οδικό χάρτη με μέτρα που 

μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό 

περιβάλλον και την ανάπτυξη των 

οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ και 

να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά των οικογενειακών 

επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που 

πρέπει να αντιμετωπίζουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία   207 

Pilar del Castillo Vera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει 

επειγόντως μια ανακοίνωση σχετικά με 

τον ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων, 

με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονομίας έως το 2020 χορηγώντας την 

κατάλληλη χρηματοδότηση και να 

καταρτίσει έναν οδικό χάρτη με μέτρα που 

μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό 

περιβάλλον και την ανάπτυξη των 

οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   208 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας 

έως το 2020, καθώς και να καταρτίσει έναν 

οδικό χάρτη με μέτρα που μπορούν να 

ενισχύσουν το οικονομικό περιβάλλον και 

την ανάπτυξη των οικογενειακών 

επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   209 

José Blanco López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 

των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να συντάξει μια 

ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, 

καθώς και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη 

με μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το 

οικονομικό περιβάλλον, την ανάπτυξη, τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη 

διεθνοποίηση και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας εντός των οικογενειακών 

επιχειρήσεων στην ΕΕ· 

Or. es 
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EL 

 15α. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, 

στο μεταξύ, προσκλήσεις στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων HORIZON, COSME και 

ERASMUS (για νέους επιχειρηματίες), 

εστιάζοντας στα συγκεκριμένα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι 

ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να συντονίσουν τις προδιαγραφές 

και την ενεργοποίηση των συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης και σχετικών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων εντός της 

τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 

της πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ προς 

όφελος των οικογενειακών επιχειρήσεων 

που είναι ΜΜΕ, ιδίως στα κράτη μέλη 

που πλήττονται από την κρίση· 

Or. en 

 


