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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις 
Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βασική πρόκληση για την ΕΕ σήµερα είναι να διαχειριστεί τη µετάβαση προς την 
οικονοµία της γνώσης. Η επιτυχία θα εξασφαλίσει ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία µε 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής συνοχής. 

Οι δυναµικοί επιχειρηµατίες βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να αποκοµίσουν οφέλη από την 
παγκοσµιοποίηση και την επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών. Εποµένως, η ικανότητά 
µας να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτοµίας των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη µελλοντική ευηµερία της ΕΕ. 
Σε ένα συνολικά µεταβαλλόµενο περιβάλλον χαρακτηριζόµενο από συνεχείς διαρθρωτικές 
αλλαγές και έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, ο ρόλος των ΜΜΕ στην κοινωνία µας έχει 
καταστεί ακόµη πιο σηµαντικός διότι δηµιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης και είναι βασικοί 
συντελεστές για την ευηµερία των τοπικών και περιφερειακών πληθυσµών. Οι δραστήριες 
ΜΜΕ θα συµβάλουν στο να καταστεί ισχυρότερη η Ευρώπη ώστε να αντιµετωπίσει την 
σηµερινή αβεβαιότητα που οφείλεται στην παγκοσµιοποίηση.  

Έτσι, η ΕΕ έθεσε τις ανάγκες των ΜΜΕ στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, κυρίως από το 2005 µε την εφαρµογή της προσέγγισης 
της σύµπραξης1, η οποία πέτυχε απτά αποτελέσµατα. Τώρα πρέπει πλέον να ενταχθούν 
οριστικά οι ανάγκες των ΜΜΕ στις πρώτες προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ και να γίνει 
πραγµατικότητα το όραµα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ του 2000 — 
δηλαδή να καταστεί η ΕΕ διεθνοποιηµένο περιβάλλον για ΜΜΕ2. 

Το τοπικό και το εθνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ διαφέρουν πολύ 
µεταξύ τους, όπως και η φύση των ίδιων των ΜΜΕ (που περιλαµβάνουν βιοτεχνίες, πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας). Οι 
πολιτικές µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναγκών των ΜΜΕ πρέπει, συνεπώς, να 
αναγνωρίζουν πλήρως αυτή την ποικιλία και να σέβονται απόλυτα την αρχή της 
επικουρικότητας. 

                                                 
1 «Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας - Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ µε στόχο 

την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης», COM(2005) 551 τελικό, 10.11.2005. 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf 
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2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ  

Η ενδιάµεση εξέταση της σύγχρονης πολιτικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ3 από το 2005 έως το 
2007 έδειξε ότι τόσο τα κράτη µέλη όσο και η ΕΕ σηµείωσαν πρόοδο µε τη δηµιουργία 
ευνοϊκότερου για τις ΜΜΕ επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η Επιτροπή κατέβαλε 
πραγµατικές προσπάθειες για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ και 
επικέντρωσε περισσότερο στις ΜΜΕ τα κύρια προγράµµατα υποστήριξης της ΕΕ για την 
περίοδο 2007-2013. Τα κράτη µέλη βελτίωσαν σηµαντικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον για 
τις ΜΜΕ χρησιµοποιώντας τις ορθές πρακτικές που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις, ο οποίος εγκρίθηκε στη Feira το 2000 και µε 
την εφαρµογή των συµπερασµάτων του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2006, π.χ. µε 
την εισαγωγή υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για την καταχώριση των επιχειρήσεων και µε 
τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου και κόστους για τη σύσταση επιχείρησης. 

Επιπλέον, η στρατηγική της ΕΕ για τη βελτίωση της νοµοθεσίας4 έχει µεγάλη σηµασία για τις 
ΜΜΕ, οι οποίες θα επωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό από τον εκσυγχρονισµό και την 
απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ και από το φιλόδοξο πρόγραµµα για τη 
µείωση κατά 25% των διοικητικών επιβαρύνσεων που οφείλονται στη νοµοθεσία της ΕΕ έως 
το 2012. 

Παρά την ενθαρρυντική αυτή πρόοδο, η ΕΕ χρειάζεται να λάβει περαιτέρω σηµαντικά µέτρα 
για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των ΜΜΕ5. Γενικά, οι ΜΜΕ της ΕΕ 
εξακολουθούν να έχουν χαµηλότερη παραγωγικότητα και αναπτύσσονται πιο αργά από τις 
αντίστοιχες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν αυξάνουν κατά 
µέσο όρο την απασχόληση σε αυτές κατά 60% έως τον έβδοµο χρόνο λειτουργίας τους, ενώ η 
αύξηση των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που επιβιώνουν στην Ευρώπη είναι της τάξης 
του 10% έως 20%. Οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν αστοχίες της αγοράς που 
επιδεινώνουν τις συνθήκες λειτουργίας και ανταγωνισµού τους µε άλλους παράγοντες σε 
τοµείς όπως ο χρηµατοπιστωτικός (ειδικότερα επιχειρηµατικά κεφάλαια), η έρευνα, η 
καινοτοµία και το περιβάλλον. Για παράδειγµα, περίπου το 21% των ΜΜΕ αναφέρουν ότι η 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση αποτελεί πρόβληµα,6 και σε πολλά κράτη µέλη το ποσοστό 
είναι πολύ µεγαλύτερο για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Επίσης, σε σύγκριση µε µεγάλες 
επιχειρήσεις, λιγότερες ευρωπαϊκές ΜΜΕ πραγµατοποιούν µε επιτυχία καινοτοµίες. Η 
κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω διαρθρωτικών δυσκολιών, όπως η έλλειψη διοικητικών και 
τεχνικών δεξιοτήτων, και της έλλειψης ευελιξίας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις αγορές 
εργασίας σε εθνικό επίπεδο. 

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονοµία έχει αναγνωριστεί επανειληµµένα στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Το Μάρτιο του 2008 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστήριξε 
σθεναρά την πρωτοβουλία µε τίτλο «Small Business Act» (SBA) για την Ευρώπη, µε σκοπό 
να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η αειφόρος ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 
και ζήτησε την άµεση έγκρισή της. Κατά την επισκόπηση της ενιαίας αγοράς7 τονίστηκε 

                                                 
3 «Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις – Βασικός παράγοντας για µεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες 

θέσεις απασχόλησης. – Ενδιάµεση εξέταση της σύγχρονης πολιτικής για τις ΜΜΕ», COM(2007) 592 
τελικό, 4.10.2007. 

4 http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm 
5 «Εκτίµηση επιπτώσεων στην SBA», SEC(2008) 2101. 
6 Παρατηρητήριο των ΜΜΕ της ΕΕ, 2007 . 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm 
7 «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα», COM(2007) 724 τελικό, 20.11.2007. 
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επίσης η ανάγκη για την ανάληψη επιπλέον πρωτοβουλιών για την καλύτερη προσαρµογή της 
ενιαίας αγοράς στις σηµερινές ανάγκες των ΜΜΕ, ώστε να µπορέσουν αυτές να επιτύχουν 
καλύτερα αποτελέσµατα και µεγαλύτερα οφέλη. Τέλος, από την ακρόαση του κοινού και τη 
διαδικτυακή διαβούλευση, µε βάση τις οποίες προετοιµάστηκε η SBA8 , επιβεβαιώθηκε η 
ανάγκη για σηµαντική πολιτική πρωτοβουλία µε σκοπό να απελευθερώσουν οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ το πλήρες δυναµικό τους. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή έκανε αυτό το αποφασιστικό 
βήµα και υπέβαλε την «Small Business Act» (SBA) για την Ευρώπη. 

3. ΦΙΛΟ∆ΟΞΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ: Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «SMALL 
BUSINESS ACT» (SBA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Βάση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SBA αποτελεί η πεποίθηση ότι η επίτευξη των 
καλύτερων δυνατών γενικών συνθηκών για τις ΜΜΕ εξαρτάται πρωτίστως από την 
αναγνώριση των επιχειρηµατιών από την κοινωνία. Το γενικό κλίµα που πρέπει να επικρατεί 
στην κοινωνία πρέπει να καθιστά ελκυστική την επιλογή των ανθρώπων να δηµιουργήσουν 
δική τους επιχείρηση, και να αναγνωρίζεται ότι οι ΜΜΕ συµβάλλουν ουσιαστικά στην 
αύξηση της απασχόλησης και στην οικονοµική ευηµερία. Για να δηµιουργηθεί περιβάλλον 
ευνοϊκό για τις ΜΜΕ, θα πρέπει, συνεπώς, να αλλάξει η αντίληψη στην ΕΕ για το ρόλο των 
επιχειρηµατιών και την ανάληψη κινδύνου: η επιχειρηµατικότητα και η συνδεόµενη µε αυτήν 
προθυµία ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου πρέπει να επιδοκιµάζονται από τους 
πολιτικούς ηγέτες και τα µέσα ενηµέρωσης και να υποστηρίζονται από τις διοικητικές αρχές. 
Η πολιτική γενικά πρέπει να είναι ευνοϊκή προς τις ΜΜΕ, µε βάση την πεποίθηση ότι οι 
κανόνες πρέπει να σέβονται την πλειοψηφία αυτών για τους οποίους ισχύουν. Πρόκειται για 
την αρχή «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις». 

Εποµένως, σκοπός της πρωτοβουλίας «Small Business Act» είναι: η βελτίωση της 
συνολικής προσέγγισης της πολιτικής όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα· η οριστική 
καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» στη χάραξη πολιτικής, 
από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις έως τις δηµόσιες υπηρεσίες· και η προώθηση της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ µέσω της υποστήριξής τους για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που εξακολουθούν να εµποδίζουν την ανάπτυξή τους. 

Η πρωτοβουλία SBA αξιοποιεί τα επιτεύγµατα της πολιτικής της Επιτροπής και των κρατών 
µελών, δηµιουργεί νέο πλαίσιο πολιτικής στο οποίο ενσωµατώνονται τα υφιστάµενα µέσα 
επιχειρηµατικής πολιτικής και βασίζεται ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Μικρών 
Επιχειρήσεων και τη σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ. Για την εφαρµογή αυτής της 
φιλόδοξης πολιτικής ατζέντας, η Επιτροπή προτείνει µια γνήσια πολιτική σύµπραξη µεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών µελών που τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. 

Η ονοµασία «Act» που δόθηκε συµβολικά σε αυτή την πρωτοβουλία υπογραµµίζει την 
πολιτική βούληση να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος των ΜΜΕ στην οικονοµία της ΕΕ και 
να θεσπιστεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωµένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη 
µέλη της µέσω: 

• ενός συνόλου 10 αρχών για τον προγρµµατισµό και την εφαρµογή πολιτικών σε 
επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών. Οι αρχές αυτές, που περιγράφονται λεπτοµερώς στο 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf
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κεφάλαιο 4, είναι σηµαντικές διότι προσδίδουν προστιθέµενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, 
δηµιουργούν ίσους όρους ανταγωνισµού για τις ΜΜΕ και βελτιώνουν το νοµικό και 
διοικητικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ: 

I ∆ηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηµατίες και οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις µπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηµατικότητα 
ανταµείβεται  

II Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιµους επιχειρηµατίες 
σε περίπτωση πτώχευσης  

III Καθορισµός κανόνων σύµφωνα µε την αρχή «Προτεραιότητα στις µικρές 
επιχειρήσεις» 

IV Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δηµόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ 

V Προσαρµογή των µέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: διευκόλυνση της 
συµµετοχής των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ  

VI ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση και δηµιουργία 
νοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες πληρωµές στις 
εµπορικές συναλλαγές 

VII Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η ενιαία αγορά  

VIII Προώθηση της αναβάθµισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και όλων των 
µορφών καινοτοµίας 

IX Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να µετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε 
ευκαιρίες  

X Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών  

• ενός συνόλου νέων νοµοθετικών προτάσεων µε βάση την αρχή «Προτεραιότητα στις 
µικρές επιχειρήσεις»:  

– Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις 

Ο κανονισµός αυτός, που θα εκδοθεί σύντοµα, θα απαλλάσσει από την εκ των προτέρων 
κοινοποίηση ορισµένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων που καλύπτονται ήδη από 
υφιστάµενη νοµοθεσία στον τοµέα των ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ, όσον αφορά την 
κατάρτιση, την απασχόληση, την Ε&Α και τις περιφερειακές ενισχύσεις και, ενδεχοµένως, 
νέες κατηγορίες ενισχύσεων. Ο νέος κανονισµός θα απλοποιήσει και θα εναρµονίσει τους 
υφιστάµενους κανόνες για τις ΜΜΕ και θα αυξήσει τις εντάσεις των επενδυτικών ενισχύσεων 
για τις ΜΜΕ.  

– Κανονισµός που θα θεσπίζει καθεστώς για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία 
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Ο κανονισµός αυτός προβλέπει καθεστώς για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία που µπορεί να 
δηµιουργηθεί και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις ίδιες ενιαίες αρχές σε όλα τα κράτη µέλη. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει επίσης τις αναγκαίες προτάσεις τροποποίησης για να εξασφαλιστεί ότι 
αυτή η νέα µορφή επιχείρησης µπορεί να επωφεληθεί από τις υφιστάµενες οδηγίες για τη 
φορολόγηση των εταιρειών. 

– Οδηγία για µειωµένα ποσοστά ΦΠΑ 

Η οδηγία αυτή, η οποία θα προταθεί σύντοµα, θα προσφέρει στα κράτη µέλη την επιλογή να 
εφαρµόζουν µειωµένα ποσοστά ΦΠΑ κυρίως για τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά, 
κυρίως από ΜΜΕ. 

Επιπλέον, θα προετοιµαστούν οι ακόλουθες προτάσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Small 
Business Act»: 

– νοµοθετική πρόταση για περαιτέρω εκσυγχρονισµό, απλούστευση και εναρµόνιση των 
υφιστάµενων κανόνων για την έκδοση τιµολογίων ΦΠΑ, ώστε να µειωθεί ο φόρτος για τις 
επιχειρήσεις. 

– τροποποίηση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για τις καθυστερήσεις πληρωµών, µε σκοπό να 
εξασφαλιστεί η έγκαιρη πληρωµή των ΜΜΕ κατά τις εµπορικές συναλλαγές. 

• σύνολο νέων µέτρων για την εφαρµογή αυτών των 10 αρχών σε επίπεδο ΕΕ και σε 
επίπεδο κρατών µελών, ανάλογα µε τις ανάγκες των ΜΜΕ. 

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

I Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να δηµιουργήσουν περιβάλλον στο οποίο οι 
επιχειρηµατίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις µπορούν να προοδεύσουν και 
στο οποίο η επιχειρηµατικότητα ανταµείβεται. 

 Πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο µε τους µελλοντικούς επιχειρηµατίες, 
κυρίως µε την τόνωση του επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος και ταλέντου, 
προπαντός στους νέους και στις γυναίκες, και µε την απλοποίηση των όρων για 
τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.  

Το Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο (Flash Eurobarometer)9 του 2007 για το επιχειρηµατικό πνεύµα 
δείχνει ότι το 45% των Ευρωπαίων προτιµούν να είναι αυτοαπασχολούµενοι· στις ΗΠΑ το 
ποσοστό αυτό είναι 61%. Η κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Οι 
Ευρωπαίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η αυτοαπασχόληση είναι µια ελκυστική σταδιοδροµία 
και να φροντίσουν ώστε να αποκτήσουν αυτοί τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε εκπληρώσουν 
τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες τους. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα, και κυρίως τα σχολικά προγράµµατα, δεν επικεντρώνονται αρκετά 
στην επιχειρηµατικότητα και δεν παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται οι 
επιχειρηµατίες. Τα παιδιά µπορούν να µάθουν να εκτιµούν την επιχειρηµατικότητα από την 
αρχή της εκπαίδευσής τους.  

                                                 
9 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm 
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Επειδή περίπου 6 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων θα συνταξιοδοτηθούν τα 
επόµενα δέκα χρόνια, η Ευρώπη δεν µπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο να χάσει αυτές τις 
επιχειρήσεις απλώς λόγω δυσκολιών στις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων και επειδή δεν 
εκτιµάται ο παραδοσιακός ρόλος της οικογενειακής επιχείρησης. Η αύξηση του αριθµού των 
µεταβιβάσεων επιχειρήσεων θα έχει άµεση θετική επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονοµία: η 
επιτυχής µεταβίβαση επιχείρησης διατηρεί κατά µέσο όρο περισσότερες θέσεις απασχόλησης 
από εκείνες που δηµιουργούνται από την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Η µεταβίβαση 
επιχείρησης πρέπει, συνεπώς, να υποστηριχθεί εξίσου µε τη δηµιουργία νέας επιχείρησης. Η 
αναγνώριση του ειδικού ρόλου των ΜΜΕ, και ιδίως των οικογενειακών επιχειρήσεων, ο 
τοπικός τους χαρακτήρας, η κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά τους και η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν την παράδοση µε την καινοτοµία, καθιστούν σαφές ότι είναι σηµαντικό να 
απλοποιηθεί η µεταβίβαση των επιχειρήσεων καθώς και οι σχετικές δεξιότητες. 

Οι δυνατότητες που προσφέρει η επιχειρηµατικότητα πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο. 
Εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά µεταξύ των φύλων στο θέµα αυτό και ο αριθµός των 
γυναικών επιχειρηµατιών είναι µικρότερος. Επιπλέον, υπάρχουν οι αναξιοποίητες 
επιχειρηµατικές δυνατότητες των µεταναστών10. 

Τέλος, η πρωτοβουλία SBA πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως ευκαιρία για τους ίδιους τους 
επιχειρηµατίες για να συµβάλουν στη δηµιουργία καλύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
µε την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους, µε τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των ΜΜΕ, και ιδίως των οικογενειακών επιχειρήσεων, ως σηµαντικούς χώρους 
εκπαίδευσης για την επιχειρηµατικότητα, και µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δράσης.  

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή:  

• προωθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα και διευκολύνει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών 
εκπαίδευσης για την επιχειρηµατικότητα 

• θα διοργανώσει για πρώτη φορά του 2009 µια «Ευρωπαϊκή εβδοµάδα για τις ΜΜΕ», στο 
πλαίσιο της οποίας θα πραγµατοποιηθούν πολλές ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη 
την Ευρώπη 

• ξεκινά το 2008 την πρωτοβουλία «Erasmus για νέους επιχειρηµατίες», η οποία αποσκοπεί 
στην προώθηση των ανταλλαγών εµπειριών και των ανταλλαγών στον τοµέα της 
κατάρτισης, µε την προσφορά της δυνατότητας στους νέους επιχειρηµατίες να 
αποκτήσουν γνώσεις δίπλα σε έµπειρους επιχειρηµατίες και να βελτιώσουν τις γλωσσικές 
τους δεξιότητες 

• θα δηµιουργήσει σε επίπεδο ΕΕ ένα δίκτυο γυναικών - «πρεσβευτών» 
επιχειρηµατικότητας, θα προωθήσει προγράµµατα καθοδήγησης για την ενθάρρυνση των 
γυναικών να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και θα προωθήσει την 
επιχειρηµατικότητα στις γυναίκες αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

                                                 
10 «Μία κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και µέσα», COM(2008)359 

τελικό, 17.6.2008. 
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τα κράτη µέλη καλούνται:  

• να ενθαρρύνουν την ικανότητα καινοτοµίας και το επιχειρηµατικό πνεύµα στους νέους µε 
την εισαγωγή της επιχειρηµατικότητας ως βασικής ικανότητας στα σχολικά 
προγράµµατα, ιδίως στη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και να εξασφαλίσει ότι τα 
στοιχεία αυτά λαµβάνονται υπόψη στη διδακτέα ύλη  

• να εξασφαλίσει ότι η σηµασία της επιχειρηµατικότητας λαµβάνεται υπόψη στην 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

• να ενισχύσει τη συνεργασία µε την επιχειρηµατική κοινότητα µε σκοπό να αναπτυχθούν 
συστηµατικές στρατηγικές για εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα σε όλα τα επίπεδα  

• να εξασφαλιστεί ότι η φορολογία (και κυρίως ο φόρος δωρεών, φορολογία των 
µερισµάτων και ο φόρος περιουσίας) δεν εµποδίζουν αδικαιολόγητα τη µεταβίβαση 
επιχειρήσεων  

• να θεσπίσουν συστήµατα για την προσέγγιση µεταβιβάσιµων επιχειρήσεων και πιθανών 
νέων ιδιοκτητών  

• να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στις µεταβιβάσιµες επιχειρήσεις  

• να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στις γυναίκες επιχειρηµατίες 

• να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους µετανάστες που επιθυµούν να γίνουν 
επιχειρηµατίες. 
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II Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη 
ευκαιρία στους έντιµους επιχειρηµατίες σε περίπτωση πτώχευσης. 

Οι πτωχεύσεις είναι η αιτία του 15% περίπου όλων περιπτώσεων παύσης δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων. Περίπου 700 000 ΜΜΕ βρίσκονται κατά µέσο όρο κάθε χρόνο σε αυτή την 
κατάσταση και αυτό αφορά 2,8 εκατοµ. περίπου θέσεις εργασίας ετησίως σε ολόκληρη την 
Ευρώπη11. Στην ΕΕ υπάρχει ακόµη το στίγµα της αποτυχίας και η κοινωνία υποτιµά τις 
επιχειρηµατικές ικανότητες των επιχειρηµατιών που κάνουν νέα αρχή. Σήµερα το 47% των 
Ευρωπαίων θα δίσταζαν να παραγγείλουν σε µια επιχείρηση που είχε προηγουµένως 
αποτύχει. Ταυτόχρονα, η νέα αρχή είναι πολύπλοκη διαδικασία λόγω της µεγάλης διάρκειας 
της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο µέσος χρόνος ολοκλήρωσης µιας πτωχευτικής διαδικασίας 
στην ΕΕ κυµαίνεται από 4 µήνες έως 9 χρόνια. 

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή: 

• θα συνεχίσει να προωθεί µια πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας διευκολύνοντας τις 
ανταλλαγές ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών  

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να λάβουν µέτρα, π.χ. εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού, έτσι ώστε η κοινωνία να 
αντιµετωπίζει θετικά την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηµατίες 

• να επιδιώξουν να ολοκληρώνονται όλες τις νοµικές διαδικασίες για την παύση της 
λειτουργίας µιας επιχείρησης σε περίπτωση µη δόλιας πτώχευσης µέσα σε ένα χρόνο  

• να εξασφαλίσουν ότι η αντιµετώπιση των επιχειρηµατιών που κάνουν νέα αρχή είναι 
ισότιµη µε εκείνη των νέων επιχειρήσεων, π.χ. στα προγράµµατα υποστήριξης. 

 

III Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να διαµορφώσουν κανόνες σύµφωνα µε την 
αρχή «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις», λαµβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ όταν εκπονούν νοµοθετικές πράξεις, και να 
απλοποιήσουν το υφιστάµενο ρυθµιστικό περιβάλλον. 

Ο πιο επαχθής περιορισµός που ανέφεραν οι ΜΜΕ είναι η τήρηση των διοικητικών 
κανονισµών. Πράγµατι, σε σύγκριση µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις, ο κανονιστικός και 
διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ είναι δυσανάλογος. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, όταν µια 
µεγάλη επιχείρηση δαπανά 1 ευρώ ανά εργαζόµενο λόγω κανονιστικής υποχρέωσης, µια 
µικρή επιχείρηση µπορεί να πρέπει να δαπανήσει κατά µέσο όρο έως και 10 ευρώ12. Το 36% 

                                                 
11 «Εξάλειψη του στίγµατος της επιχειρηµατικής αποτυχίας – για µια πολιτική παροχής δεύτερης 

ευκαιρίας - Εφαρµογή της σύµπραξης της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», 
COM(2007) 584 τελικό, 5.10.2007. 

12 Έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων «Μοντέλα για τη µείωση του δυσανάλογου ρυθµιστικού φόρτου 
στις ΜΜΕ», Μάιος 2007. 
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των ΜΜΕ στην ΕΕ αναφέρουν ότι οι διοικητικές διατυπώσεις περιόρισαν τις επιχειρηµατικές 
τους δραστηριότητες τα τελευταία δύο χρόνια. 

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

Για να συµµορφωθούν οι µελλοντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις µε την αρχή 
«προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις», 

η Επιτροπή: 

• εκτιµά διεξοδικά κατά πόσον τηρείται το πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στις µελλοντικές νοµοθετικές και 
διοικητικές πρωτοβουλίες 

• θα εφαρµόσει, όπου είναι δυνατόν, κοινές ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος για τους 
κανονισµούς και τις αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις, και θα δηµοσιεύσει ετήσια 
κατάσταση µε τη νοµοθεσία αυτή που αρχίζει να ισχύει 

η Επιτροπή προτίθεται και τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να εξασφαλίσουν ότι θα επιτευχθούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα από την πολιτική που 
θα εφαρµοστεί και, παράλληλα, θα µειωθούν στο ελάχιστο το κόστος και ο φόρτος για τις 
επιχειρήσεις, µεταξύ άλλων, µε εύστοχο συνδυασµό µέσων όπως η αµοιβαία αναγνώριση, 
η αυτορρύθµιση ή η συρρύθµιση, ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα 

• να εκτιµήσουν µε ακρίβεια τις επιπτώσεις των µελλοντικών νοµοθετικών και διοικητικών 
πρωτοβουλιών στις ΜΜΕ («τεστ ΜΜΕ») και να λάβουν υπόψη τα σχετικά αποτελέσµατα 
κατά την εκπόνηση προτάσεων 

• να ζητήσουν τη γνώµη των ενδιαφερόµενων µερών, περιλαµβανοµένων των οργανώσεων 
ΜΜΕ, τουλάχιστον 8 εβδοµάδες πριν από την υποβολή µιας νοµοθετικής ή διοικητικής 
πρότασης µε επιπτώσεις στις επιχειρήσεις  

• να λάβουν ειδικά µέτρα για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, π.χ. παρεκκλίσεις, 
µεταβατικές περιόδους και εξαιρέσεις, κυρίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ενηµέρωσης ή 
υποβολής έκθεσης, και να εφαρµόσουν άλλες προσεγγίσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις, 
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και 

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να εξετάσουν εάν είναι σκόπιµη η εισαγωγή κοινών ηµεροµηνιών για την έναρξη ισχύος 
και τις ετήσιες δηλώσεις της νοµοθεσίας που τίθεται σε ισχύ 

• να χρησιµοποιήσουν τις διατάξεις περί ευελιξίας για τις ΜΜΕ κατά την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας της ΕΕ και να αποφύγουν τον κανονιστικό υπερθεµατισµό 

Για τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος µε σκοπό την εφαρµογή της αρχής 
«προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις», 

η Επιτροπή: 

• θα υποβάλει όλες τις προτάσεις που απαιτούνται για να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για 
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τις επιχειρήσεις κατά 25% έως το 2012 στην ΕΕ 

• θα ολοκληρώσει έως το τέλος του 2008 πλήρη επανεξέταση του κοινοτικού κεκτηµένου 
και τα αποτελέσµατα αυτής της εξέτασης θα περιληφθούν στο επικαιροποιηµένο 
κυλιόµενο πρόγραµµα απλούστευσης που θα υποβληθεί στις αρχές του 2009. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισµό των προτάσεων µε τις οποίες µπορεί να απλουστευθεί 
η νοµοθεσία προς το συµφέρον των ΜΜΕ, κυρίως στον τοµέα του εταιρικού δικαίου, και 

τα κράτη µέλη καλούνται:  

• να εγκρίνουν, εάν δεν το έχουν κάνει ακόµη, στόχους ανάλογης φιλοδοξίας µε την 
επιδιωκόµενη σε επίπεδο ΕΕ µείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 2012 και 
να τους υλοποιήσουν 

• να εξασφαλίσουν ταχεία έγκριση των προτάσεων σχετικά µε τη µείωση του διοικητικού 
φόρτου στην κοινοτική νοµοθεσία  

• να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής η οποία θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να 
αυξήσουν το κατώτατο όριο για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ σε 100 000 €. 
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IV Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να φροντίσουν ώστε οι δηµόσιες διοικήσεις να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ, να διευκολύνουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τη λειτουργία τους, κυρίως µε την προώθηση λύσεων όπως η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης. 

Οι σύγχρονες και ανταποκρινόµενες στις ανάγκες του κοινού δηµόσιες διοικήσεις µπορούν 
να συµβάλουν σηµαντικά στην επιτυχία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ επειδή δίνουν σε αυτές 
τη δυνατότητα να εξοικονοµήσουν χρόνο και χρήµα και έτσι ελευθερώνονται πόροι για την 
καινοτοµία και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Συγκεκριµένα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και οι υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών 
και τη µείωση του κόστους. 

Η τρέχουσα εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα συµβάλει στη διευκόλυνση των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ και απαιτεί από τα κράτη µέλη να ορίσουν 
ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, να απλοποιήσει και να µειώσουν τον αριθµό των συστηµάτων 
χορήγησης άδειας, και να εξαλείψει τους κανονιστικούς φραγµούς στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες υπέρβασης των 
απαιτήσεων που ορίζει και επιτάχυνσης της έναρξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να µειώσουν το επίπεδο των τελών που απαιτούν οι διοικήσεις των κρατών µελών για την 
εγγραφή µιας επιχείρησης, λαµβάνοντας ως παράδειγµα τα κράτη µέλη µε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα στον τοµέα αυτό 

• να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος για τη σύσταση 
επιχείρησης σε λιγότερο από µία εβδοµάδα, εάν αυτό δεν έχει γίνει ακόµη  

• να επιταχύνουν την έναρξη των εµπορικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ µειώνοντας και 
απλοποιώντας τις άδειες άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα κράτη 
µέλη µπορούν να καθορίσουν ανώτατη προθεσµία 1 µηνός για τη χορήγηση αυτών των 
αδειών, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον  

• να µη ζητούν από τις ΜΜΕ πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη στη διάθεσή της η διοικητική 
αρχή, εκτός εάν χρειάζονται επικαιροποίηση  

• να εξασφαλίσουν ότι δεν ζητείται από µια πολύ µικρή επιχείρηση να συµµετέχει 
περισσότερες από µία φορά κάθε τρία χρόνια σε στατιστική έρευνα που διεξάγεται υπό 
την ευθύνη της εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής στατιστικής υπηρεσίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ανάγκες για στατιστικές ή άλλου είδους πληροφορίες δεν απαιτούν 
διαφορετική συχνότητα  

• να ορίσουν υπεύθυνο επικοινωνίας στον οποίο τα ενδιαφερόµενα µέρη θα µπορούν να 
γνωστοποιούν τους κανόνες ή τις διατάξεις που θεωρούνται δυσανάλογοι(ες) ή/και ότι 
εµποδίζουν άσκοπα τις δραστηριότητες των ΜΜΕ  

• να εξασφαλίσουν πλήρη και έγκαιρη εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, µέσω των οποίων 
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οι επιχειρήσεις µπορούν να αποκτήσουν όλες τις σηµαντικές πληροφορίες και να 
ολοκληρώσουν µε ηλεκτρονικά µέσα όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και διατυπώσεις. 

 

 

V Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να προσαρµόσουν τα µέσα της πολιτικής στις 
ανάγκες των ΜΜΕ.  
  
Πρέπει να χρησιµοποιήσουν τον κώδικα ορθής πρακτικής που παρέχει οδηγίες 
στις αναθέτουσες αρχές σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 
εφαρµόσουν το πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις ώστε να 
διευκολύνουν τη συµµετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
 
Για να αντιµετωπίσουν τις αδυναµίες της αγοράς που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, πρέπει να χρησιµοποιήσουν 
καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κοινοτικές διατάξεις για τις 
κρατικές ενισχύσεις σχετικά µε την υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων 
και την παροχή κινήτρων στις ΜΜΕ. 

Οι ΜΜΕ συναντούν εµπόδια κατά τη συµµετοχή τους στις αγορές των δηµόσιων συµβάσεων, 
που αποτελούν το 16% του ΑΕγχΠ της EE, συχνά µόνο επειδή οι µικρότερες επιχειρήσεις δεν 
είναι ενηµερωµένες για τις ευκαιρίες που υπάρχουν ή/και αποθαρρύνονται λόγω των 
διαδικασιών και επειδή οι δηµόσιες αρχές µπορεί να θεωρούν πιο εύκολο να αναθέτουν 
ορισµένες συµβάσεις σε µεγάλες επιχειρήσεις µε αποδεδειγµένη πείρα παρά σε νέες 
καινοτόµες επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το 2005 το 42% της αξίας των δηµόσιων 
συµβάσεων που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της ΕΕ ανατέθηκαν σε ΜΜΕ13. Χρειάζεται 
ωστόσο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να µειωθούν τα εµπόδια που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην πρόσβαση των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως µέσω 
του περιορισµού των απαιτήσεων που επιβάλλουν οι αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο των 
διαδικασιών ανάθεσης. 

Οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους. Επί του παρόντος οι ΜΜΕ δεν επωφελούνται σχεδόν καθόλου από τις διαθέσιµες 
κρατικές ενισχύσεις, δεδοµένου ότι συχνά οι δυνατότητες ενίσχυσης δεν αξιοποιούνται 
πλήρως. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό: πρώτον, οι δηµόσιες αρχές δεν δηµιουργούν 
πάντα όλους τους µηχανισµούς υποστήριξης των ΜΜΕ που επιτρέπουν οι κοινοτικές 
διατάξεις· δεύτερον, οι διαδικασίες είναι συχνά πολύ µακρόχρονες και πολύπλοκες για τις 
ΜΜΕ· και τρίτον, συχνά οι ΜΜΕ δεν είναι ενηµερωµένες για τα υπάρχοντα συστήµατα για 
την ενίσχυσή τους. 

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή: 

• θα υποβάλει προαιρετικό κώδικα ορθής πρακτικής για τις αναθέτουσες αρχές, για να 
προκαλέσει περαιτέρω αλλαγές στην πρακτική των δηµοσίων συµβάσεων. Θα καθορίσει 

                                                 
13 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/SME_public_procurement_Summary.pdf 
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κατευθυντήριες γραµµές για τον τρόπο µε τον οποίο θα µειωθεί η γραφειοκρατία, θα 
βελτιωθεί η διαφάνεια και η ενηµέρωση και θα εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού 
για τις ΜΜΕ 

• συνεχίζει να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις ευκαιρίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων, συµπληρώνοντας τους υπάρχοντες δικτυακούς τόπους της ΕΕ 
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις µε µια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η προαιρετική 
δηµοσίευση προκηρύξεων διαγωνισµών για συµβάσεις κάτω από τα κατώτατα όρια, ένα 
ηλεκτρονικό εργαλείο για την αναζήτηση επιχειρηµατικών εταίρων και η αύξηση της 
διαφάνειας των απαιτήσεων όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις  

• θα δηµοσιεύσει έναν οδηγό για τις κρατικές ενισχύσεις για ΜΜΕ µε σκοπό την καλύτερη 
ενηµέρωση για τις υπάρχουσες δυνατότητες υποστήριξης 

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να δηµιουργήσουν δικτυακές πύλες για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες 
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις κάτω από τα κατώτατα όρια της ΕΕ  

• να ενθαρρύνουν τις αναθέτουσες αρχές τους να υποδιαιρέσουν τη σύµβαση σε µέρη όταν 
κρίνεται σκόπιµο και να προβάλουν περισσότερο τις δυνατότητες υπεργολαβιών 

• να υπενθυµίσουν στις αναθέτουσες αρχές τους την υποχρέωσή τους να αποφύγουν 
δυσανάλογες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και τη χρηµατοδότηση  

• να ενθαρρύνουν τον εποικοδοµητικό διάλογο και την αµοιβαία κατανόηση ανάµεσα στις 
ΜΜΕ και τους µεγάλους αγοραστές µέσω ενεργειών όπως ενηµέρωση, κατάρτιση, 
παρακολούθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

• να επαναπροσδιορίσουν το επίκεντρο της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις µε σκοπό 
την καλύτερη αντιµετώπιση των αναγκών των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένου του 
σχεδιασµού µέτρων µε καλύτερη στοχοθέτηση. 

VI Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηµατοδότηση και ειδικότερα σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου, µικροπιστώσεις 
και ενδιάµεση χρηµατοδότηση, και να αναπτύξουν ένα νοµικό και 
επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο να ευνοεί τις έγκαιρες πληρωµές στις 
εµπορικές συναλλαγές. 

Η εξεύρεση του σωστού είδους χρηµατοδότησης µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση 
για τους επιχειρηµατίες και τις ΜΜΕ και είναι σε δεύτερη προτεραιότητα, µε πρώτη το 
διοικητικό φόρτο. Αυτό συµβαίνει παρά τη δηµόσια υποστήριξη της ΕΕ, όπως το πρόγραµµα-
πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας (CIP), το οποίο παρέχει πάνω από 1 δισ. EUR 
για την υποστήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση: Ένα σηµαντικό µέρος 
του ποσού αυτού διοχετεύεται µέσω του Οµίλου ΕΤΕπ. Έως το 2013 η πολιτική για τη 
συνοχή θα έχει χορηγήσει 27 δισ. EUR περίπου ειδικά για την υποστήριξη των ΜΜΕ. 
Περίπου 10 δισ. EUR θα διανεµηθούν µέσω µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, 
συµπεριλαµβανοµένης της πρωτοβουλίας JEREMIE, και 3,1 δισ. EUR περίπου µέσω 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Τα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
παρέχει, επίσης, στήριξη στις ΜΜΕ καθώς προωθεί, µεταξύ άλλων, την επιχειρηµατικότητα 
και ενθαρρύνει την οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών. 
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Η απροθυµία ανάληψης κινδύνων κάνει συχνά τους επενδυτές και τις τράπεζες να 
αποφεύγουν να χρηµατοδοτήσουν εταιρείες στο ξεκίνηµά τους ή στα πρώτα στάδια της 
επέκτασής τους. Οι πιθανές αδυναµίες της αγοράς όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ 
πρέπει να εντοπιστούν και να διορθωθούν, ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο οι ευρωπαϊκές 
αγορές κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε µικροπιστώσεις 
και ενδιάµεσες χρηµατοδοτήσεις και να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, 
πολλοί επιχειρηµατίες χρειάζονται καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα των διαφόρων µορφών χρηµατοδότησης και σχετικά µε το πώς 
µπορούν να παρουσιάσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα επενδυτικά τους σχέδια στους πιθανούς 
χρηµατοδότες. 

Επίσης, οι ΜΜΕ συχνά βρίσκονται σε αδύναµη θέση όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, γεγονός 
το οποίο υπονοµεύεται ακόµη περισσότερο από τη νοοτροπία της καθυστέρησης των 
πληρωµών που επικρατεί στην Ευρώπη. Είναι γεγονός ότι, ανάλογα µε τη χώρα, οι ΜΜΕ 
υποχρεώνονται να περιµένουν από 20 έως πάνω από 100 ηµέρες κατά µέσο όρο για να 
εισπράξουν τα τιµολόγιά τους. Μία στις τέσσερις περιπτώσεις χρεωκοπίας οφείλεται στην 
καθυστέρηση των εισπράξεων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε απώλεια 450 000 θέσεων 
εργασίας και 25 δισ. EUR κάθε χρόνο. 

Η Επιτροπή συµφωνεί µε την ανάλυση του Οµίλου της ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) ότι υπάρχει 
ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση και, κατά 
συνέπεια, εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Όµιλος για να 
εκσυγχρονίσει τα υπάρχοντα προϊόντα του, να απλοποιήσει τη χρήση τους και να διευρύνει 
το πεδίο εφαρµογής τους, ξεκινώντας από το 2008. Η Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερα για τη 
θέσπιση από τον Όµιλο ΕΤΕπ του νέου «µικροκεφαλαίου» µε αρχικό κεφάλαιο 40 εκατ. EUR 
περίπου ( από τα οποία τα 16 εκατ. EUR θα προέλθουν από την ΕΤΕπ) για την υποστήριξη 
µη τραπεζικών µικροπιστωτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής για τις µικροπιστώσεις. Η Επιτροπή επικροτεί, επίσης, το σχέδιο της ΕΤΕπ να 
προβλέψει ένα κονδύλιο ενδιάµεσης χρηµατοδότησης για τις µικρότερες επιχειρήσεις του 
τοµέα των ΜΜΕ και ειδικά µέσα καταµερισµού κινδύνων µε τις εµπορικές τράπεζες, για την 
κάλυψη των αναγκών των γρήγορα αναπτυσσόµενων καινοτόµων ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων ενδιάµεσου µεγέθους, µε σκοπό την αντιµετώπιση των αδυναµιών της αγοράς. 

 

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή:  

• θα αξιολογήσει τις επιλογές για την εισαγωγή ενός καθεστώτος ιδιωτικών τοποθετήσεων 
µε σκοπό τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων ώστε να ενισχυθούν οι 
ευρωπαϊκές αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων 

• προσφέρει βοήθεια στα κράτη µέλη για να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας προγράµµατα 
επενδυτικής ετοιµότητας 
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τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να αναπτύξουν χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού 
ελλείµµατος µεταξύ των 100 000 EUR και του 1 εκατ. EUR, ιδίως µε µέσα που 
συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά εξωτερικών και ίδιων κεφαλαίων, τηρώντας παράλληλα 
τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων 

• να αντιµετωπίσουν τα ρυθµιστικά και φορολογικά εµπόδια που δεν επιτρέπουν στα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια της ενιαίας αγοράς επενδύσεις µε τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για τα εγχώρια κεφάλαια 

• να εξασφαλίσουν ότι η φορολόγηση των εταιρικών κερδών ευνοεί τις επενδύσεις  

• να αξιοποιήσουν πλήρως τη χρηµατοδότηση που διατίθεται από τα προγράµµατα της 
πολιτικής για τη συνοχή και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
για την υποστήριξη των ΜΜΕ. 

 

VII Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να εκµεταλλεύονται 
περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά, ιδίως µέσω της 
καλύτερης διακυβέρνησης και της βελτίωσης της ενηµέρωσης σχετικά µε την 
πολιτική για την ενιαία αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα για καλύτερη 
εκπροσώπηση των συµφερόντων των ΜΜΕ στην ανάπτυξη των προτύπων και 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και στα 
εµπορικά σήµατα. 

Η ενιαία αγορά πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη µεγάλη κοινή 
αγορά των 500 εκατ. καταναλωτών που λειτουργεί µε βάση µια κοινή σειρά κανόνων. Η 
απλοποίηση που προέκυψε από την αντικατάσταση 27 διαφορετικών σειρών εθνικών 
κανόνων από µία κοινή σειρά κανόνων για την εσωτερική αγορά της ΕΕ είναι προς όφελος 
ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Εάν η ενιαία αγορά λειτουργεί σωστά θα δηµιουργήσεις ανταγωνιστικό 
περιβάλλον το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την 
παγκοσµιοποίηση, προσφέροντάς τους νέες ευκαιρίες για γνώση και καινοτοµία. Σήµερα, 
ωστόσο, οι ΜΜΕ δεν επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά, 
σε µεγάλο βαθµό λόγω έλλειψης ενηµέρωσης σχετικά µε τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες και 
τους ισχύοντες κανόνες στα άλλα κράτη µέλη, αλλά και λόγω έλλειψης γλωσσικών 
δεξιοτήτων. Το κόστος και οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την αντιµετώπιση πολλών 
διαφορετικών εθνικών νοµικών συστηµάτων συχνά αποτρέπουν τις εταιρείες από τη 
δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό.  

Οι ΜΜΕ µπορούν, επίσης, να επωφεληθούν πολύ από την κρατική υποστήριξη που µπορεί να 
έχει τη µορφή υπηρεσιών παροχής συµβουλών ή δικτύωσης, καθώς και παροχής βοήθειας για 
να µπορέσουν να υπερασπιστούν τα συµφέροντά τους έναντι αθέµιτων εµπορικών 
πρακτικών. Ειδικότερα, το δίκτυο «Enterprise Europe Network»14, το οποίο δηµιούργησε 
πρόσφατα η Επιτροπή, µπορεί, µεταξύ άλλων, να βοηθήσει τις ΜΜΕ παρέχοντάς τους 
πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ενιαία 
αγορά.  

                                                 
14 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ 
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Επιπλέον, οι ΜΜΕ πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη των 
προτύπων και να έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε αυτά, καθώς και στη διαδικασία 
πιστοποίησης.  

Τέλος, η Επιτροπή, για να υπογραµµίσει τη σπουδαιότητα των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (∆∆Ι) για τις ΜΜΕ, συνεχίζει τις εργασίες της σχετικά µε ένα αποδοτικό, 
αποτελεσµατικό από άποψη κόστους, υψηλής ποιότητας και νοµικά ασφαλές σύστηµα 
ευρεσιτεχνιών, που θα περιλαµβάνει ένα κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και ένα ειδικό 
δικαιοδοτικό όργανο για όλη την ΕΕ. 

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή:  

• θα εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ επωφελούνται από τις υπάρχουσες πολιτικές ανοίγµατος της 
αγοράς συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς µέσω 
της καλύτερης παρακολούθησης της αγοράς και του τοµέα, ώστε να εντοπιστούν οι 
αδυναµίες της αγοράς και να αντιµετωπιστούν εκεί όπου το οικονοµικό όφελος είναι 
µεγαλύτερο 

• θα υποβάλει, εντός του 2008, ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της χρήσης των 
διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών και της ηλεκτρονικής αναγνώρισης και θα 
προβεί σε ενέργειες, σε συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά το δεύτερο 
τρίµηνο του 2009, µε σκοπό να προωθήσει τη συµµετοχή των ΜΜΕ στις παγκόσµιες 
αλυσίδες προσφοράς 

• αυξάνει τη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη της ΕΕ (σε 1 εκατ. EUR το 2008 και σε 2,1 
εκατ. EUR από το 2009) για την προώθηση της συµµετοχής των ΜΜΕ στην τυποποίηση 
και την υπεράσπιση των συµφερόντων τους και για τη βελτίωση της ενηµέρωσης των 
ΜΜΕ σχετικά µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη χρήση τους  

• θα κάνει το σύστηµα του κοινοτικού εµπορικού σήµατος πιο προσιτό, ιδίως µειώνοντας 
κατά πολύ τα τέλη του στο πλαίσιο µιας συνολικής λύσης για τις χρηµατοοικονοµικές 
προοπτικές του γραφείου εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (ΓΕΕΑ)  

• θα εργαστεί µε στόχο την εξάλειψη του κατακερµατισµού των κανόνων προστασίας του 
καταναλωτή, ώστε το διασυνοριακό εµπόριο να γίνει ευκολότερο για τις ΜΜΕ, 
µειώνοντας παράλληλα και το διοικητικό φόρτο. 

οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης καλούνται:  

• να επανεξετάσουν, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, το 
επιχειρηµατικό τους µοντέλο µε σκοπό τη µείωση του κόστους για την πρόσβαση στα 
πρότυπα, ξεκινώντας από τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν µε υποστήριξη της νοµοθεσίας 
και των πολιτικών της ΕΕ 

• να δηµιουργήσουν ένα ή περισσότερα «γραφεία υποστήριξης για ΜΜΕ» σε συντονισµό 
µε τους εκπροσώπους των ενώσεων των ΜΜΕ  

• να δηµοσιεύουν συστηµατικά περιλήψεις των ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς και 
καταλόγους µε αριθ. αναφοράς προτύπων, χωρίς περιορισµό στην πρόσβαση και σε 
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διάφορες γλώσσες. 

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης 

• να ενισχύσουν το σύστηµα επίλυσης προβληµάτων SOLVIT15 για να εξασφαλίσουν ότι 
τα προβλήµατα που αφορούν την άσκηση των δικαιωµάτων στην ενιαία αγορά επιλύονται 
ανεπίσηµα, γρήγορα και πραγµατικά  

• να ενθαρρύνουν τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης να επανεξετάσουν το 
επιχειρηµατικό τους µοντέλο µε σκοπό τη µείωση του κόστους για την πρόσβαση στα 
πρότυπα 

• να εξασφαλίζουν ότι η σύνθεση των επιτροπών τυποποίησης είναι αµερόληπτη 

• να καλέσουν τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης, σε συνεργασία µε τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, να πραγµατοποιήσουν εκστρατείες προώθησης 
και ενηµέρωσης µε στόχο την ενθάρρυνση των ΜΜΕ για καλύτερη χρήση των προτύπων 
και την ανατροφοδότηση σχετικά µε το περιεχόµενό τους  

• να προσφέρουν στις ΜΜΕ υπηρεσίες παροχής συµβουλών, καθώς και υποστήριξη για την 
υπεράσπιση των συµφερόντων τους έναντι αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. 

 

VIII Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να προωθήσουν την αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων στις ΜΜΕ, καθώς και όλες τις µορφές καινοτοµίας.  

 Πρέπει να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις των ΜΜΕ στην έρευνα και τη συµµετοχή 
τους σε προγράµµατα υποστήριξης για την έρευνα και ανάπτυξη, τη διακρατική 
έρευνα, τις οµαδοποιήσεις και την ενεργό διαχείριση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

Πάνω από το 60% των εταιρειών που συµµετείχαν στη διαβούλευση θεωρούν ότι τα σχολεία 
δεν παρέχουν τις ικανότητες που απαιτούνται από τους επιχειρηµατίες και το προσωπικό 
τους. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζει την κοινωνική ανάγκη να παρέχονται στους νέους οι 
βασικές δεξιότητες, δηλαδή ανάγνωση, γραφή, φυσικές επιστήµες, τεχνικές δεξιότητες, 
γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες ΤΠΕ, και να τους δίνεται η δυνατότητα να είναι 
δηµιουργικοί. Οι ΜΜΕ υποφέρουν ιδιαίτερα από την έλλειψη εξειδικευµένης εργασίας στον 
τοµέα των νέων τεχνολογιών. Στη βάση αυτή, πρέπει να εφαρµοστεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση16, σκοπός του οποίου 
είναι ο εφοδιασµός όλων των νέων µε τις αναγκαίες βασικές δεξιότητες.  

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει ενέργειες για την προώθηση της 
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, των επιχειρηµατιών και των επιχειρήσεων µε 
13,5 δισ. EUR περίπου για την περίοδο 2007-2013. Ένα σηµαντικό µέρος του ποσού αυτού 
προορίζεται αποκλειστικά για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, εκτιµάται ότι η υποστήριξη για την 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm 
16 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση, 18.12.2006. 
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αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ανέρχεται συνολικά σε 2,8 δισ. EUR. 
Τέλος, η Επιτροπή επεξεργάζεται µια ανάλυση σχετικά τις µελλοντικές ανάγκες της ΕΕ σε 
δεξιότητες. 

Με το έλλειµµα δεξιοτήτων συνδέεται και το ανεκµετάλλευτο δυναµικό για έρευνα και 
καινοτοµία. Μόνο περίπου 3 από τις 10 ΜΜΕ στην ΕΕ ανέφεραν ότι το 2007 είχαν νέα 
προϊόντα ή είχαν εισόδηµα από νέα προϊόντα. Εποµένως, είναι σηµαντικό οι ΜΜΕ να 
ενταχθούν στην ερευνητική κοινότητα και να διασυνδεθούν µε τα πανεπιστήµια.  

Επίσης, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η ενεργός διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας από 
τις ΜΜΕ, π.χ. µέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης τιµολογίων και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.  

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή:  

• θα διευρύνει περαιτέρω το σύστηµα για την προώθηση της κινητικότητας των 
µαθητευοµένων στο πλαίσιο του προγράµµατος Leonardo Da Vinci για το 2010  

• υποστηρίζει την ανάπτυξη από την πλευρά των ενδιαφερόµενων µερών µιας διαδικτυακής 
πύλης σχετικά µε τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και τη σταδιοδροµία το 2008, η οποία θα 
δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να αυτοαξιολογήσουν τις ανάγκες τους σε 
ηλεκτρονικές δεξιότητες και να µάθουν πώς µπορούν να αναπτύξουν τη σταδιοδροµία και 
τα προσόντα του προσωπικού τους και θα δηµοσιεύσει εντός του 2008 στο διαδίκτυο έναν 
οδηγό για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (e-Business), ο οποίος θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να 
προσδιορίσουν τις ανάγκες τους στον τοµέα αυτό  

• θα συνεχίσει τις προσπάθειες απλοποίησης, καλύτερης ενηµέρωσης και αύξησης των 
ποσοστών χρηµατοδότησης ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή των ΜΜΕ στο 7ο πρόγραµµα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (7ΠΠ)  

• ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ΜΜΕ, εξασφαλίζοντας ότι µια ΜΜΕ που συµµετέχει σε 
έργο του 7ΠΠ µπορεί να διατηρήσει το πλεονέκτηµα του καθεστώτος της ΜΜΕ καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έργου αυτού, ακόµη και αν υπερβεί το ανώτατο όριο που ισχύει για τις 
ΜΜΕ κατά την περίοδο αυτή 

• θα απλοποιήσει τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων για να µπορούν τα κράτη µέλη 
να υποστηρίζουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία, ιδίως µέσω του γενικού 
κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία  

• προωθεί τη δηµιουργία επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης υποστηρίζοντας την ικανότητα 
έρευνας και καινοτοµίας των ΜΜΕ, κυρίως µέσω του εντατικού συντονισµού των 
εθνικών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών 

• θα αναπτύξει, σε διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, µια στρατηγική οµαδοποιήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση της διακρατικής συνεργασίας 
σχετικά µε τις οµαδοποιήσεις, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των οµάδων σε νέες 
αγορές και τη λήψη µέτρων για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των ΜΜΕ σε 
καινοτόµους οµάδες 
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• θα επιδιώξει την υποστήριξη της συµµετοχής των ΜΜΕ στη µεταφορά γνώσης, εν µέρει 
µέσω της έναρξης ενός δοκιµαστικού σχεδίου που θα συµβάλει στη χρηµατοδότηση της 
εµπορίας της διανοητικής ιδιοκτησίας 

• θα ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή των ΜΜΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), ώστε να τους δοθεί η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη µεταφορά γνώσεων που πραγµατοποιείται από το 
ΕΙΤ. 

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των ΜΜΕ για να διεθνοποιηθούν και να γίνουν 
επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, και µέσω της συµµετοχής τους σε καινοτόµους οµάδες 

• να προωθήσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΜΕ στο πεδίο της έρευνας και της 
καινοτοµίας π.χ. µέσω της απλοποιηµένης πρόσβασης σε δηµόσιες υποδοµές έρευνας, της 
χρήσης υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, της πρόσληψης εξειδικευµένων εργαζοµένων 
και της κατάρτισης, όπως προβλέπεται από το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις σχετικά µε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία  

• να ανοίξουν τα εθνικά ερευνητικά προγράµµατα, εάν το άνοιγµα αυτό µπορεί να είναι 
προς όφελος ΜΜΕ από άλλα κράτη µέλη και να προωθήσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ 
σε διακρατικές ερευνητικές δραστηριότητες π.χ. µέσω κοινού προγραµµατισµού  

• να εξασφαλίσουν κατά την εκτέλεση του προγράµµατός τους για την πολιτική συνοχής 
την εύκολη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση που συνδέεται µε την 
επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τη γνώση 

• να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας των επιχειρήσεων, ώστε να 
γίνει δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

• να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς 
και τις αρχές που είναι αρµόδιες για τις δηµόσιες συµβάσεις, να συµµετέχουν σε ενέργειες 
που συµβάλλουν στην ταχύτερη εκτέλεση της πρωτοβουλίας για τις πρωτοπόρους αγορές. 

 

IX Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να 
µετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες.  

 Πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, εµπειρογνωµοσύνη και 
χρηµατοοικονοµικά κίνητρα για πλήρη εκµετάλλευση των ευκαιριών για νέες 
«πράσινες» αγορές και αυξηµένη ενεργειακή απόδοση, εν µέρει µέσω της 
εφαρµογής συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στις ΜΜΕ.  

Η κλιµατική αλλαγή, η ανεπάρκεια των ενεργειακών πόρων και η αειφόρος ανάπτυξη 
αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ, αφού πρέπει να υιοθετήσουν 
περισσότερο βιώσιµα µοντέλα παραγωγής και εµπορίας. Η ζήτηση για φιλικά προς το 
περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες ανοίγει επίσης το δρόµο για νέες επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες. 
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Μόλις το 29% των ΜΜΕ έχουν εισαγάγει µέτρα για εξοικονόµηση ενέργειας ή πρώτων υλών 
(σε σύγκριση µε το 46% των µεγάλων επιχειρήσεων). Μόλις το 4% των ΜΜΕ της ΕΕ 
εφαρµόζουν ένα συνολικό σύστηµα ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση µε το 19% των 
µεγάλων επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη τρέχουσα τάση αύξησης των 
τιµών της ενέργειας και των πρώτων υλών, καθώς και στις προβλεπόµενες κλιµατικές 
αλλαγές, και πρέπει να αυξήσουν την απόδοση και την ικανότητα προσαρµογής τους ώστε να 
µετατρέψουν τις προκλήσεις αυτές σε ευκαιρίες. 

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή: 

• διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου (EMAS) µέσω απλούστερων περιβαλλοντικών διαδικασιών, 
µειωµένων τελών και της επιλογής των οµαδικών εγγραφών 

• θα χρηµατοδοτήσει ένα δίκτυο ειδικών στους τοµείς του περιβάλλοντος και της 
ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο του «Enterprise Europe Network», µε σκοπό την 
παροχή συµβουλών σχετικά µε τις οικολογικά αποδοτικές λειτουργίες, τη δυναµικότητα 
των αγορών και τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης για αποτελεσµατικότερη λειτουργία ειδικά 
για τις ΜΜΕ 

• αναπτύσσει νέες µορφές υποστήριξης για καινοτόµους νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ στον τοµέα της οικολογικής καινοτοµίας, µε στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην αγορά, τη µεταφορά τεχνολογίας, τη χρήση προτύπων και την πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων. 

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να παρέχουν κίνητρα για οικολογικά αποτελεσµατικές επιχειρήσεις και προϊόντα (π.χ. 
φορολογικά κίνητρα και προτεραιότητα στις επιχορηγήσεις που προορίζονται για τη 
χρηµατοδότηση βιώσιµων επιχειρήσεων) σύµφωνα µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, και να 
αξιοποιούν την απλουστευµένη προσέγγιση για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις προς τις 
ΜΜΕ που έχει αναπτυχθεί από τον κανονισµό γενικής απαλλαγής 

• να χρησιµοποιήσουν πλήρως το ποσό των 2,5 εκατ. EUR περίπου, που προορίζεται για τα 
προγράµµατα της πολιτικής για τη συνοχή, για την υποστήριξη φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων και επεξεργασιών στις ΜΜΕ. 

 

X Η ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ 
για να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών εκτός της ΕΕ, ιδίως µέσω 
ειδικής υποστήριξης για την αγορά και δραστηριοτήτων κατάρτισης για την 
επιχειρηµατικότητα 

Μόλις το 8% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ αναφέρουν κύκλο εργασιών από εξαγωγές (7% των 
πολύ µικρών επιχειρήσεων ανέφεραν εξαγωγές), ποσοστό σηµαντικά χαµηλότερο από το 
αντίστοιχο των µεγάλων επιχειρήσεων (28%). Επιπλέον, µόνο το 12% των εισροών κατά 
µέσο όρο των ΜΜΕ αγοράζονται στο εξωτερικό. 
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Οι ταχέως αναπτυσσόµενες αγορές αποτελούν ανεκµετάλλευτη πηγή για πολλές ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ. Ειδικότερα, οι πρόσφατες διευρύνσεις της ΕΕ δηµιούργησαν νέες µεγάλες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τόσο στα «παλιά» όσο και στα «νέα» κράτη µέλη. 
Αυτό αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της πλήρους εκµετάλλευσης των ευκαιριών που 
προσφέρονται από τις αγορές των υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ χωρών και των γειτονικών 
χωρών.  

Τα εµπορικά εµπόδια έχουν µεγαλύτερο αντίκτυπο στις ΜΜΕ παρά στις µεγάλες εταιρείες 
λόγω των περιορισµένων πόρων τους και της µικρότερης ικανότητάς τους να απορροφούν 
κινδύνους, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Εποµένως, οι 
ΜΜΕ, για να µπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές αυτές, χρειάζονται βοήθεια 
για να ενηµερωθούν σχετικά µε τους δυνητικούς εταίρους και το άνοιγµα στις αγορές τους. 
Χρειάζονται, επίσης, βοήθεια για να ξεπεράσουν τους πολιτιστικούς φραγµούς και τις 
διαφορές στο ρυθµιστικό ή νοµικό περιβάλλον. 

Για να µπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρονται 
από την παγκοσµιοποίηση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της πρόσβασης 
στις αγορές δηµοσίων συµβάσεων και στην ενίσχυση των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, εξασφαλίζοντας θεµιτό ανταγωνισµό, καθώς και πιο εύκολη πρόσβαση στην 
αγορά.  

Πρακτική εφαρµογή αυτής της αρχής: 

η Επιτροπή: 

• έχει δηµιουργήσει οµάδες για την πρόσβαση στην αγορά σε βασικές εξαγωγικές αγορές 
που αποτελούνται από εµπορικούς συµβούλους των κρατών µελών και οργανώσεις 
επιχειρήσεων της ΕΕ, οι οποίες θα συµβάλουν στη βελτίωση της ενηµέρωσης των ΜΜΕ 
σχετικά µε τα εµπορικά εµπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις αγορές εκτός της 
ΕΕ 

• θα επιδιώξει ενεργά το άνοιγµα των αγορών τρίτων χωρών, ιδίως στις αναπτυγµένες και 
στις ταχέως αναπτυσσόµενες οικονοµίες, µέσω διαπραγµατεύσεων µε τον ΠΟΕ και 
διµερών συµφωνιών 

• θα επιδιώξει κυρίως το άνοιγµα των αγορών δηµοσίων συµβάσεων στις χώρες εκτός ΕΕ, 
που θα οδηγήσει σε αµοιβαία οφέλη, µέσω διµερών και πολυµερών διαπραγµατεύσεων 
(συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του ΠΟΕ), ιδίως στις ταχέως αναπτυσσόµενες 
χώρες  

• θα προωθήσει τη διευκόλυνση των συναλλαγών τόσο στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσο και µε 
διµερείς διαπραγµατεύσεις 

• θα εξακολουθήσει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ της ΕΕ στις αγορές των 
υποψηφίων για ένταξη και άλλων γειτονικών χωρών, ιδίως µέσω του δικτύου Enterprise 
Europe Network και της προώθησης της αρχής «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις», 
καθώς και µέσω ανταλλαγών ορθών πρακτικών βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
µικρών επιχειρήσεων και της πρωτοβουλίας «Small Business Act»  

• σκοπεύει να δηµιουργήσει το 2009 ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επιχειρήσεων σε 
επιλεγµένες αγορές, ξεκινώντας από τις ταχέως αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Ινδίας 
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και της Κίνας 

• σκοπεύει να θέσει σε εφαρµογή το σχέδιο «Gateway to China» (πύλη πρόσβασης στην 
Κίνα) µε επίκεντρο τη δηµιουργία ενός προγράµµατος κατάρτισης στελεχών στην Κίνα, 
που θα δώσει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες στην 
κινεζική αγορά έως το 2010. 

τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να ενθαρρύνουν την καθοδήγηση των ΜΜΕ από µεγάλες εταιρείες µε σκοπό να τις 
φέρουν στις διεθνείς αγορές. 

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «SMALL BUSINESS ACT» ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας «Small Business Act» από την Επιτροπή τον Οκτώβριο 
του 2007, η ιδέα αυτή δηµιούργησε πολλές προσδοκίες. Αν και υποστηρίζεται ευρέως σε 
επίπεδο κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΜΜΕ, είναι σηµαντικό να 
εφαρµόζεται αυστηρά. Αυτό απαιτεί την πλήρη πολιτική δέσµευση τόσο της Επιτροπής όσο 
και των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό, και ως βάση για την ανανέωση της δέσµευσης 
απέναντι στις ΜΜΕ, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να δεχθεί ευνοϊκά και να 
υποστηρίξει την πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη, να εγκρίνει τις 10 
αρχές και να δεσµευτεί για την εκτέλεση των προτεινόµενων ενεργειών. Επιπλέον, η 
Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν γρήγορα τις σχετικές 
νοµοθετικές προτάσεις. 

Η πρωτοβουλία «Small Business Act» πρέπει να ενσωµατωθεί πλήρως στη στρατηγική για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εκτέλεσή της και 
να υπάρξει το περιθώριο για τακτική επικαιροποίηση των αποτελεσµάτων της. Για το λόγο 
αυτό, τα κράτη µέλη καλούνται να εκµεταλλευτούν την επικαιροποίηση του κύκλου της 
Λισαβόνας, που προγραµµατίζεται για το τέλος του 2008, για να συµπεριλάβουν την 
πρωτοβουλία «Small Business Act» στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και στις 
ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης. Τα κράτη µέλη µπορούν να εµπνευστούν από τη συνηµµένη 
επισκόπηση ορθών πρακτικών στην ΕΕ και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει το 
µέσο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την εκτέλεση της 
πρωτοβουλίας «Small Business Act» και θα υποβάλλει τακτικά σχετικές εκθέσεις στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ξεκινώντας από το 2008. Με 
τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα µπορέσει να εξετάσει την πρόοδο που έχει 
σηµειωθεί στο πεδίο της πολιτικής για τις ΜΜΕ, τόσο σε επίπεδο Κοινότητας όσο και σε 
επίπεδο κρατών µελών, και να καταλήξει στα αναγκαία συµπεράσµατα. 
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Παράρτηµα: Ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην πολιτική για τις ΜΜΕ 

Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην πολιτική για τις ΜΜΕ έχει αποδειχτεί επιτυχηµένο 
εργαλείο για την εκτέλεση της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Από το 2000 η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει παραδείγµατα ορθών πρακτικών σε 
διάφορους τοµείς. Οι ορθές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp. 

Τα ευρωπαϊκά επιχειρηµατικά βραβεία αναγνωρίζουν την αριστεία στην προώθηση της 
περιφερειακής επιχειρηµατικότητας και ανταµείβουν τις αξιοσηµείωτες πρωτοβουλίες. 
Παραδείγµατα ορθών πρακτικών όσον αφορά την προώθηση της επιχειρηµατικότητας 
υπάρχουν στη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en
_lowres.pdf. 

Το παρόν παράρτηµα περιλαµβάνει ορισµένα παραδείγµατα ορθών πρακτικών από κράτη 
µέλη, που µπορούν να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης για την εκτέλεση της πρωτοβουλίας 
«Small Business Act». 
Αρχή 1:  ∆ηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηµατίες και οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις µπορούν να προοδεύσουν και στο οποίο η 
επιχειρηµατικότητα ανταµείβεται 

 ∆ίκτυο Saxony-Anhalt Impulse, Γερµανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.impuls-netzwerk.de 
 Επιχειρήσεις νέων και στρατηγική επιχειρηµατικού πνεύµατος στην Ουαλία, 

Ηνωµένο Βασίλειο 
 ∆ικτυακός τόπος: http://www.projectdynamo.co.uk www.becauseyoucan.com. 
 Cap’Ten, πάρε το τιµόνι στα χέρια σου, Βέλγιο  
 ∆ικτυακός τόπος: www.ichec-pme.be 
 Emax – Σκανδιναβικό στρατόπεδο εκπαίδευσης για νέους επιχειρηµατίες, 

Σουηδία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.emaxevent.com, www.startcentrum.se 
 Παιδική επιχειρηµατική εβδοµάδα, Αυστρία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.kinderbusinessweek.at 
 Ηµέρες επιχειρηµατικού πνεύµατος: Emprendemos Juntos – Είµαστε όλοι 

επιχειρηµατίες, Ισπανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.emprendemosjuntos.es 
 Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος των γυναικών, Ρουµανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.animmc.ro 
Αρχή 2:  Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιµους 

επιχειρηµατίες σε περίπτωση πτώχευσης 
 Αναπτυξιακό πρόγραµµα για την προετοιµασία της ελεγχόµενης διαδοχής 

γενεών στις ΜΜΕ, Φινλανδία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi 
 Γρήγορο ξεκίνηµα µετά την πτώχευση, ∆ανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.naec.dk 
 Βοήθεια για αυτοαπασχολούµενους και επιχειρηµατίες που αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες, Βέλγιο 
 ∆ικτυακός τόπος: www.beci.be 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en_lowres.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en_lowres.pdf
http://www.impuls-netzwerk.de/
http://www.ichec-pme.be/
http://www.emaxevent.com/
http://www.startcentrum.se/
http://www.kinderbusinessweek.at/
http://www.emprendemosjuntos.es/
http://www.animmc.ro/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.naec.dk/
http://www.beci.be/
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Αρχή 3:  Καθορισµός κανόνων σύµφωνα µε την αρχή «προτεραιότητα στις µικρές 
επιχειρήσεις» 

 ∆ικτυακός τόπος δηµόσιας διαβούλευσης «Teeme koos», Εσθονία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.osale.ee, www.riigikantselei.ee, www.valitsus.ee 
 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο µέσω 

υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης, Σλοβενία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.japti.si 
 Κατάλογος ελέγχου σχετικά µε τον κανονισµό, Ηνωµένο Βασίλειο 
 ∆ικτυακός τόπος: www.businesslink.gov.uk 
 Επιτροπή Y4, Φινλανδία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.y4.fi 
Αρχή 4:  Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δηµόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των 

ΜΜΕ 
 Πρόγραµµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο βελγικό κοινωνικό τοµέα για 

τις ΜΜΕ, Βέλγιο 
 ∆ικτυακός τόπος: www.ksz-bcss.fgov.be 
 Ενιαία σηµεία εγγραφής για τους επιχειρηµατίες, Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.mpo.cz 
 Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης, Γερµανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.one-stop-shop-trier.de 
 Κέντρο διαχείρισης πολύ µικρών επιχειρήσεων για οικονοµικές και 

χρηµατοοικονοµικές αναφορές, Γαλλία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.artifrance.eu 
 ∆ιαδικτυακή πύλη δηµόσιας ενηµέρωσης για µικρές επιχειρήσεις, Γαλλία 
 ∆ικτυακός τόπος: pme.service-public.fr 
 CORE - Companies Online Registration Environment (περιβάλλον 

ηλεκτρονικής εγγραφής εταιρειών) Ιρλανδία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.cro.ie 
 Σχέδιο «kick-start», Μάλτα 
 ∆ικτυακός τόπος: www.mcmpgov.mt 
 Ταµείο εταιρείας στο ∆ιαδίκτυο, Κάτω Χώρες 
 ∆ικτυακός τόπος: www.bedrijvenloket.nl  
 KSU – Εθνικό δίκτυο υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, Πολωνία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.euroinfo.org.pl, www.ksu.parp.gov.pl 
 Επιχείρηση online, Πορτογαλία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.portaldaempresa.pt 
 Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για ΜΜΕ, Σλοβενία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.japti.si 
 Κεντρική πύλη δηµόσιας διοίκησης, Σλοβακία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.telecom.gov.sk 
 Υπηρεσία µισθοδοσίας on line για µικρούς εργοδότες, Φινλανδία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.palkka.fi 
Αρχή 5:  Προσαρµογή των µέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: 

διευκόλυνση της συµµετοχής των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις και 
καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές 
ενισχύσεις για τις ΜΜΕ 

 Πύλη ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων, Λουξεµβούργο 
 ∆ικτυακός τόπος: http://www.marches.public.lu, http://www.mtp.public.lu 
Αρχή 6:  ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση και 

http://www.valitsus.ee/
http://www.japti.si/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.y4.fi/
http://www.ksz-bcss.fgov.be/
http://www.mpo.cz/
http://www.one-stop-shop-trier.de/
http://www.artifrance.eu/
http://www.cro.ie/
http://www.mcmpgov.mt/
http://www.ksu.parp.gov.pl/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.japti.si/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.palkka.fi/
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δηµιουργία νοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις 
έγκαιρες πληρωµές στις εµπορικές συναλλαγές 

 Πρόγραµµα κεφαλαίων εκκίνησης και επιχειρηµατικών κεφαλαίων, Ιρλανδία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.enterprise-ireland.com 
 ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις µε επιδότηση επιτοκίου, Κύπρος 
 ∆ικτυακός τόπος: www.bankofcyprus.com  
 ∆ηµόσιο ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων, Λετονία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.lga.lv 
 Πρόγραµµα µικροδανεισµού για γυναίκες επιχειρηµατίες, Ισπανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.ipyme.org 
Αρχή 7:  Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά 
 ∆ιαδικτυακή πύλη για τις επιχειρήσεις και τις εξαγωγές, Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 ∆ικτυακός τόπος: Businessinfo.cz 
 ∆ίκτυο ικανοτήτων INTER-NED Κάτω Χωρών/Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλία, 

Γερµανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.inter-ned.info 
 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την τυποποίηση, Λιθουανία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.lsd.lt 
 CETMOS –— The Central European Trade Mark Observation Service 

(παρατηρητήριο εµπορικών σηµάτων που κατατίθενται στην κεντρική 
Ευρώπη), Αυστρία 

 ∆ικτυακός τόπος: www.cetmos.eu 
Αρχή 8:  Προώθηση της αναβάθµισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και όλων 

των µορφών καινοτοµίας 
 Εθνική στρατηγική e-business, Ιρλανδία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.entemp.ie 
 ∆ιαχείριση καινοτοµίας, Ουγγαρία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.chic.hu 
 Εθνικό ταµείο καινοτοµίας, Βουλγαρία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.sme.government.bg 
 Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών, Ελλάδα 
 ∆ικτυακός τόπος: www.htci.gr 
Αρχή 9:  Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να µετατρέψουν τις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις σε ευκαιρίες 
 Νέα µέθοδος επεξεργασίας για το φινίρισµα επιφανειών στην κεραµουργία, 

που περιορίζει τις συνέπειες για το περιβάλλον, Ιταλία 
 ∆ικτυακός τόπος: http://www.fondovalle.it 
 Οικολογική φορολογική µεταρρύθµιση, Εσθονία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.fin.ee 
 EDM – Ηλεκτρονική διαχείριση δεδοµένων περιβάλλοντος και αποβλήτων, 

Αυστρία  
 ∆ικτυακός τόπος: www.lebensministerium.at 
Αρχή 10:  Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την 

ανάπτυξη των αγορών 
 Internet Fair, Πολωνία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.euroinfo.org.pl 
 Pipe - introduction plan to foreign promotion (εισαγωγή στην προώθηση στο 

εξωτερικό), Ισπανία 

http://www.enterprise-ireland.com/
http://www.lga.lv/
http://www.ipyme.org/
http://www.inter-ned.info/
http://www.lsd.lt/
http://www.cetmos.eu/
http://www.entemp.ie/
http://www.chic.hu/
http://www.sme.government.bg/
http://www.htci.gr/
http://www.fondovalle.it/
http://www.fin.ee/
http://www.lebensministerium.at/
http://www.euroinfo.org.pl/
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 ∆ικτυακός τόπος: www.portalpipe.com 
 Sprint – Ένωση των δυνάµεων για µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις 

παγκόσµιες αγορές, Ιταλία 
 ∆ικτυακός τόπος: www.sprint-er.it 

 

http://www.portalpipe.com/
http://www.sprint-er.it/
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