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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν ποσοστό 
μεγαλύτερο του 99% των επιχειρήσεων της ΕΕ και είναι σημαντικές για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, καθώς και για την ανταγωνιστικότητα και τη σταθερότητα της 
οικονομίας, λόγω της πολυμορφίας τους και της ικανότητας τους για γρήγορη 
προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την Small Business Act (SBA) ως πλαίσιο για μία 
συνολική πολιτική προσέγγιση των ΜΜΕ· ζητεί ωστόσο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που 
παρέχει η Ενιαία Αγορά·  

2. υπογραμμίζει τη σημασία της απλοποίησης των κανόνων, της μείωσης του διοικητικού 
φόρτου και της καλύτερης ρύθμισης, καθώς και της απλοποίησης των διαδικασιών 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφεύγεται το κλείσιμο 
επιχειρήσεων όταν συνταξιοδοτούνται οι επιχειρηματίες·

3. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να παρέχεται βέλτιστη πρόσβαση σε χρηματοδότηση εκκίνησης 
και χρηματοδότηση για την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τις 
ΜΜΕ·

4. υπογραμμίζει ότι η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και τις 
δυνατότητες εξαγωγών στους κόλπους της Ενιαίας Αγοράς είναι αναγκαία σε εθνικό 
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί επομένως από τα κράτη μέλη και από την 
Επιτροπή να ενισχύσουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής, ιδιαιτέρως δε 
το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων SOLVIT·  

5. ενθαρρύνει την προώθηση μιας επιχειρηματικής αντίληψης μέσω εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ιδιαιτέρως μέσω, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερης συνεργασίας των τομέων της
έρευνας και της βιομηχανίας· θεωρεί ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες πρέπει επίσης να 
επικεντρωθούν στη σημασία που έχουν τα ΜΜΕ για την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας (οικολογικές 
καινοτομίες)· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης σχετικά με την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών·

6. υπενθυμίζει ότι η SBA δεν είναι νομικώς δεσμευτική και επομένως καθίσταται πιο 
επιτακτική η ανάγκη για ισχυρή πολιτική δέσμευση· ζητεί από την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει έκθεση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, με παρατηρήσεις για τα κράτη μέλη, 
και να υποβάλει συνοδευτικές προτάσεις όπου χρειάζεται.  
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