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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη 

(2014/2210(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 17 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003 
για τον ορισµό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 

– έχοντας υπόψη το «πρόγραµµα δράσης για την επιχειρηµατικότητα 2020» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM (2012)0795), 

– 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», 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά µε τη βελτίωση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά µε την 
αναβιοµηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιµότητας2, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Προτεραιότητα στις µικρές 
επιχειρήσεις: Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη» (COM(2008)0394), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0223/2015), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει την ιδιοκτησία· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις γενικά έχουν συµβάλει 
σηµαντικά κατά το παρελθόν στην άνοδο της ευρωπαϊκής οικονοµίας και 
διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, στη µείωση 
της ανεργίας, ιδίως µεταξύ των νέων, και στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πολυγενεακός χαρακτήρας των οικογενειακών επιχειρήσεων 
ενισχύει τη σταθερότητα της οικονοµίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις διαδραµατίζουν συνήθως κεφαλαιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036. 
2 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032. 
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περιφερειών από πλευράς απασχόλησης, µετάδοσης τεχνογνωσίας και περιφερειακής 
οργάνωσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι η εφαρµογή πολιτικών προσανατολισµένων στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις θα ενθάρρυνε την επιχειρηµατικότητα και θα προσέφερε 
κίνητρα στις ευρωπαϊκές οικογένειες να ξεκινήσουν τις δικές τους οικογενειακές 
επιχειρήσεις· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την Επετηρίδα οικογενειακών 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· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν διάφορα µεγέθη, γεγονός 
που τους προκαλεί διάφορες δυσκολίες και προβλήµατα· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ΜΜΕ, 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις µπορεί να είναι µικρές, µεσαίες ή µεγάλες, εισηγµένες ή 
µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν 
ευρέως εξισωθεί µε τις ΜΜΕ, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν 
επίσης πολύ µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ, µικρός αριθµός 
οικογενειακών επιχειρήσεων δηµιουργεί µεγάλο µέρος του συνολικού κύκλου εργασιών 
όλων των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, συµβάλλει σηµαντικά στη διατήρηση 
θέσεων εργασίας, και µάλιστα σε περίοδο κρίσης, στη δηµιουργία και στην ανάπτυξη 
απασχόλησης και στην οικονοµική επιτυχία της χώρας· λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν πλέον στον ορισµό των ΜΜΕ αλλά 
ούτε µπορούν να θεωρηθούν µεγάλοι όµιλοι, αφενός αποκλείονται από ορισµένες 
δυνατότητες χρηµατοδότησης και αφετέρου δεν απαλλάσσονται από ορισµένες 
διοικητικές υποχρεώσεις· λαµβάνοντας υπόψη ότι τούτο οδηγεί αναπόφευκτα σε 
περιττή γραφειοκρατία, η οποία συνεπάγεται σηµαντική επιβάρυνση γενικά, ιδίως για 
τις οικογενειακές επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σηµαντικός αριθµός οικογενειακών επιχειρήσεων 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία χώρες, γεγονός που σηµαίνει ότι το 
µοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης έχει διακρατική διάσταση· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η άµεση φορολογία και το κληρονοµικό δίκαιο είναι 
αρµοδιότητες των κρατών µελών, και ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει µέτρα 
για την υποστήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων και την αντιµετώπιση των 
προβληµατισµών τους· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις θεωρείται πως διαθέτουν υψηλό 
βαθµό ακεραιότητας και αξίες που διέπουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, 
και εισάγουν υψηλά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έναντι των υπαλλήλων 
τους και του περιβάλλοντος, καλλιεργώντας παράλληλα ευνοϊκό κλίµα για την 
ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις εγγυώνται συνήθως τη µετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων 
και σε ορισµένες περιπτώσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στους κοινωνικούς 
δεσµούς· 



 

PE544.219v02-00 6/32 RR\1067364EL.doc 

EL 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές µονάδες είναι το συνηθέστερο 
επιχειρηµατικό µοντέλο και συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόληψη της εγκατάλειψης 
της υπαίθρου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη µοναδική πηγή απασχόλησης 
στις περιφέρειες της Ευρώπης που υστερούν σε ανάπτυξη, ιδίως δε στις λιγότερο 
εκβιοµηχανισµένες περιφέρειες· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές 
νοµάδες µπορούν να προσφέρουν ένα µοντέλο επιτυχίας, διότι γενικά εφαρµόζουν στην 
πράξη την αρχή της περιβαλλοντικής-κοινωνικής κυκλικής οικονοµίας, και διότι στο 
πλαίσιο αυτό οι γυναίκες που έχουν ηγετικές θέσεις δεν συµβάλλουν µόνο στην 
επιχειρηµατικότητα, αλλά και σε ορισµένες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής σχετικά 
µε τις οικογενειακές επιχειρήσεις έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάνω από µια πενταετία, 
και έκτοτε δεν έχει δροµολογηθεί καµία νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη έρευνας και δεδοµένων σε 
εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών και 
δοµών των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο νοµικά δεσµευτικός, 
συγκεκριµένος, απλός και εναρµονισµένος ορισµός των «οικογενειακών 
επιχειρήσεων»· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης ορισµού, δεν είναι δυνατή η συλλογή 
συγκρίσιµων δεδοµένων στα κράτη µέλη της ΕΕ, για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
την ιδιαίτερη κατάσταση, τις ανάγκες  και τις οικονοµικές επιδόσεις των οικογενειακών 
επιχειρήσεων· λαµβάνοντα υπόψη ότι αυτή η έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιµων 
δεδοµένων µπορεί να σταθεί εµπόδιο στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και να έχει ως 
συνέπεια να µην ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, πέρα από την οικονοµική τους 
σηµασία, διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο από κοινωνική άποψη· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν και στα 28 κράτη µέλη της ΕΕ ενώσεις ή άλλες 
δοµές εκπροσώπησης συµφερόντων οι οποίες να καλύπτουν ειδικά τις ανάγκες των 
οικογενειακών επιχειρήσεων· 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για τόνωση της 
επιχειρηµατικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχυθούν και να 
συµπληρωθούν µε µεγαλύτερη έµφαση στη διευκόλυνση και την προώθηση της 
µακροπρόθεσµης επιβίωσης των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το µοντέλο των οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάζει 
ανοµοιόµορφη κατανοµή στα κράτη µέλη· λαµβάνοντας υπόψη ότι σηµαντικό µέρος 
των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν διακρατικό χαρακτήρα και 
δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη µέλη· 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην ΕΕ έχουν, κατά µέσο όρο, 16% µικρότερο 
ωροµίσθιο συγκριτικά µε τους άνδρες, ότι υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες σε 
υψηλόβαθµες και ηγετικές θέσεις, και ότι εφαρµόζονται διαφορετικές εργασιακές 
πρακτικές και µισθολογικά συστήµατα σε άνδρες και γυναίκες, πράγµα που 



 

RR\1067364EL.doc 7/32 PE544.219v02-00 

 EL 

δυσχεραίνει την οικονοµική ανεξαρτησία των γυναικών, την πλήρη συµµετοχή τους 
στην αγορά εργασίας και την ισορροπία επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής· 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι συχνά ο ρόλος των γυναικών είναι αφανής ή εικονικός και ότι 
δεν αναγνωρίζεται επαρκώς η εργασιακή και η µισθολογική τους κατάσταση, πράγµα 
που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές, στις συντάξεις και στις 
κοινωνικές τους παροχές, καθώς και σε επίπεδο αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους, 
όπως φαίνεται από τα στοιχεία σχετικά µε το χάσµα ως προς τις αµοιβές και τις 
συντάξεις των δύο φύλων1· 

Σηµασία για την οικονοµία 

1. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις τείνουν να επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική 
ευθύνη έναντι των εργαζοµένων τους και διαχειρίζονται τους πόρους ενεργά και 
υπεύθυνα, κατά κανόνα δε υιοθετούν µια βιώσιµη και µακροπρόθεσµη προοπτική όσον 
αφορά το οικονοµικό µέλλον της επιχείρησης («έντιµος έµπορος», υπεύθυνος 
ιδιοκτήτης ή διαχειριστής), και συνεπώς έχουν σηµαντική συµβολή στις τοπικές τους 
κοινότητες και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, και δηµιουργούν και διατηρούν 
θέσεις εργασίας· 

2. υπογραµµίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, λόγω της παράδοσής τους, είναι ισχυρά 
συνδεδεµένες µε τον τόπο εγκατάστασής τους και, κατά συνέπεια, δηµιουργούν και 
διατηρούν θέσεις εργασίας σε αγροτικές ή λιγότερο ελκυστικές περιοχές, 
συµβάλλοντας στην καταπολέµηση της δηµογραφικής 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 
οικονοµικά αποδοτικές υποδοµές, προκειµένου να εξασφαλιστούν η 
ανταγωνιστικότητα, η ανανέωση, η ανάπτυξη και η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων 
αυτών, ιδίως των µικρότερων και των νεοφυών µονάδων, και να διευκολυνθεί η 
διατοµεακή και διασυνοριακή συνεργασία, βοηθώντας ώστε να µπορέσουν να 
αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν· 

3. αναγνωρίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη µεγαλύτερη πηγή 
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και, συνεπώς, ό,τι ωφελεί τη 
συνέχεια, την ανανέωση και την ανάπτυξη στον τοµέα των οικογενειακών 
επιχειρήσεων ευνοεί τη συνέχεια, την ανανέωση και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας· 

4. επισηµαίνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις υψηλής ειδίκευσης, ειδικότερα, 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο ως προµηθευτές και φορείς καινοτοµίας για 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις και ότι, µε τη µακρόπνοη και διαγενεακή προοπτική που 
υιοθετούν στην άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους, παρέχουν υλική 
ασφάλεια στις επιχειρήσεις τις οποίες προµηθεύουν, συµβάλλοντας έτσι σε σηµαντικό 
βαθµό στην οικονοµική ανάπτυξη· 

5. υπενθυµίζει στην Επιτροπή το γεγονός ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι στην 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_el.pdf 
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πλειονότητά τους ΜΜΕ1 και ότι, κατά συνέπεια, επιβάλλεται να εφαρµοστεί η αρχή 
«Σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα», έτσι ώστε να προσαρµοστεί καλύτερα η 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία στις πραγµατικότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών 
και να τους επιτρέψει να επωφεληθούν από χρηµατοδοτικά προγράµµατα και µείωση 
της γραφειοκρατίας. 

6. επισηµαίνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο στην ενθάρρυνση µειονοτήτων και υποεκπροσωπούµενων οµάδων να 
συµµετέχουν στις τοπικές τους οικονοµίες· 

7. 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· 

Χρηµατοδότηση 

8. επισηµαίνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν συχνά σηµαντικά 
υψηλότερο δείκτη ιδίου κεφαλαίου από ό,τι οι µη οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς 
και ότι ο εν λόγω υψηλός δείκτης ιδίου κεφαλαίου εξασφαλίζει την οικονοµική 
σταθερότητα των επιχειρήσεων και της συνολικής οικονοµίας, παρέχοντας, παράλληλα, 
περιθώρια για την πραγµατοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στην επιχείρηση, τα οποία 
δεν θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω· 

9. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές διατάξεις 
σχετικά µε τη φορολογία κληρονοµιών και δωρεών, το χρέος και τα ίδια κεφάλαια, και 
τη φορολογία των επιχειρήσεων στηρίζουν και δεν αποθαρρύνουν τη χρηµατοδότηση 
µέσω ιδίων κεφαλαίων, που έχει ζωτική σηµασία για τις οικογενειακές επιχειρήσεις· 
υπενθυµίζει ότι η άµεση φορολογία και το κληρονοµικό δίκαιο αποτελούν 
αρµοδιότητες των κρατών µελών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη µέλη να εξετάσουν τη 
«στρέβλωση χρέους» στο πλαίσιο των φορολογικών καθεστώτων τους αξιολογώντας 
τις επιπτώσεις της στη διάρθρωση της χρηµατοδότησης των εταιρειών και το επίπεδο 
των επενδύσεων, και για να εξασφαλιστεί ίση µεταχείριση των ιδίων κεφαλαίων σε 
σχέση µε τη χρηµατοδότηση µέσω δανεισµού, ώστε να µην εµποδίζονται η διαδοχή της 
ιδιοκτησίας και οι µακροπρόθεσµες προοπτικές των οικογενειακών επιχειρήσεων· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν οποιαδήποτε διάκριση δηµιουργούν τα 
φορολογικά συστήµατα σε βάρος της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων µέσω ιδίων 
κεφαλαίων στο πλαίσιο του θεµιτού ανταγωνισµού· 

10. 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 

                                                 
1 Τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επισκόπηση για 
θέµατα οικογενειακών επιχειρήσεων», Νοέµβριος 2009. 
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χρηµατοπιστωτικών αγορών δεν προκύπτουν περιττές επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις· 

11. 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 µεσαίας κεφαλαιοποίησης· 

12. 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 πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης· 

13. επισηµαίνει εν προκειµένω την ανάγκη προώθησης εναλλακτικών µορφών δανεισµού 
προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως οι πιστωτικές ενώσεις· 

Προκλήσεις 

14. επισηµαίνει ότι για το 35% των επιχειρήσεων που δεν επενδύουν σε αγορές του 
εξωτερικού, βασικός λόγος είναι η ελλιπής γνώση των ξένων αγορών και η έλλειψη 
πείρας σε σχέση µε τη διεθνοποίηση· καλεί, εποµένως, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
να διαθέτουν, ιδίως για τις µικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις, πληροφορίες σχετικά 
µε ευκαιρίες διεθνοποίησης, µέσω της διαδικτυακής πύλης για τη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής πλατφόρµας συνεργασίας συνεργατικών σχηµατισµών 
(ECCP), και να µεριµνούν για την καλύτερη ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων διεθνοποίησης µέσω του 
διαδικτύου· καλεί, επιπλέον, τα κράτη µέλη να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης 
στις επιχειρήσεις που προτίθενται να επενδύσουν σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγµα 
παρέχοντάς τους πληροφορίες ή εγγυήσεις εξαγωγικής πίστωσης, αίροντας τους 
φραγµούς στο εµπόριο και προωθώντας ειδική εκπαίδευση για την καλλιέργεια 
πνεύµατος επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο οικογενειακής επιχείρησης· 

15. επισηµαίνει ότι η αυξηµένη διεθνοποίηση των οικογενειακών επιχειρήσεων παρέχει 
περισσότερες ευκαιρίες για µεγέθυνση της οικονοµίας και τη δηµιουργία περισσότερων 
θέσεων εργασίας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να παρέχουν στις 
µικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις βοήθεια για την καλύτερη αξιοποίηση της 
ψηφιακής υποδοµής· 

16. αναγνωρίζει ότι το φορολογικό, νοµικό και διοικητικό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις (και οι επιχειρήσεις που τις διαχειρίζονται οι 
ιδιοκτήτες τους) καθορίζεται από το συνδυαστικό αποτέλεσµα της εταιρικής 
νοµοθεσίας και του ιδιωτικού δικαίου· 

17. επισηµαίνει ότι το 87% των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η 
διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες 
επιτυχίας1· επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε το «πρόγραµµα δράσης για την 
επιχειρηµατικότητα 2020»2 της Επιτροπής, οι µεγαλύτερες προκλήσεις που µπορεί να 

                                                 
1 European Family Business Barometer, Ιούνιος 2014. 
2 COM(2012)0795. 
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αντιµετωπίσει µια οικογενειακή επιχείρηση είναι η µεταβίβαση της κυριότητας της 
επιχείρησης και η µεταβίβαση της διαχείρισης από τη µία γενιά στην επόµενη· 

18. επισηµαίνει ότι οι µικρές και µεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις έρχονται συνέχεια 
αντιµέτωπες µε την ανάγκη για καινοτοµία και προσέλκυση των κατάλληλων 
δεξιοτήτων και ταλέντων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
παρέχουν στις µικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις κίνητρα ώστε να αναλαµβάνουν 
κινδύνους για την ανάπτυξη, και κίνητρα για να εφαρµόσουν προγράµµατα κατάρτισης 
του προσωπικού και για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερική γνώση· 

19. καλεί τα κράτη µέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες και τα φορολογικά 
συστήµατα, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ειδικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 
οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και οι οικογενειακές επιχειρήσεις· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να δραστηριοποιηθούν για την ανάπτυξη 
ψηφιακής επιχειρηµατικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων προκειµένου οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών· 

21. καλεί τα κράτη µέλη να βελτιώσουν το νοµικό πλαίσιο για τις µεταβιβάσεις 
οικογενειακών επιχειρήσεων, και να δηµιουργήσουν ειδικά χρηµατοδοτικά µέσα για τις 
µεταβιβάσεις, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήµατα ρευστότητας, µε στόχο να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων και να αποφεύγονται οι 
αναγκαστικές πωλήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν ειδική 
εκπαίδευση, προσανατολισµένη στις οικογενειακές επιχειρήσεις, για τις µεταβιβάσεις 
επιχειρήσεων, τις δοµές διακυβέρνησης, τις στρατηγικές ιδιοκτησίας και τη στρατηγική 
καινοτοµίας, ιδίως σε χώρες όπου, για ιστορικούς λόγους, η έννοια της οικογενειακής 
επιχείρησης δεν είναι καθιερωµένη, που θα µπορούσε να συµβάλει στη µακροπρόθεσµη 
επιτυχία τους, ιδίως όσον αφορά τη µεταβίβαση επιχειρήσεων· 

22. υπογραµµίζει την ανάγκη άµεσης σύνδεσης των οικογενειακών επιχειρήσεων µε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που τους παρέχουν συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε τις 
πλέον σύγχρονες ορθές πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις συµβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχία των µεταρρυθµίσεων στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση και στην αύξηση του αριθµού των θέσεων κατάρτισης· 
επισηµαίνει πως όταν τα συστήµατα επιχειρηµατικής κατάρτισης λειτουργούν σωστά, 
µπορούν σε βάθος χρόνου να συµβάλουν στην καταπολέµηση της έλλειψης 
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού και της ανεργίας των νέων· επισηµαίνει ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο τα συστήµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης θα µπορούσαν να προσφέρουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις το καλύτερο 
δυνατό περιβάλλον για να επενδύουν σε θέσεις µαθητείας· 

23. επισηµαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για αντιµετώπιση άλλων προκλήσεων που 
αντιµετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είναι οι δυσκολίες στην εύρεση και 
διατήρηση εργατικού δυναµικού µε δεξιότητες, καθώς και τη σηµασία της ενίσχυσης 
της επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και της ειδικής κατάρτισης στη διοίκηση 
οικογενειακών επιχειρήσεων· 
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24. υπογραµµίζει τη σηµασία που έχουν για τους µικροεπιχειρηµατίες τα προγράµµατα 
κατάρτισης που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, τα οποία επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες 
οικογενειακών επιχειρήσεων να προσαρµόζουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα ταχέως 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον που εξαρτάται από την αυξανόµενη παγκόσµια οικονοµική 
ολοκλήρωση, την εµφάνιση νέων τεχνολογιών και την εστίαση σε µια οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών άνθρακα και µε οικολογικό χαρακτήρα· 

25. επισηµαίνει ότι η προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε σχολεία και λοιπά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα έχει καίρια σηµασία για την ανάπτυξη µιας περισσότερο 
επιχειρηµατικής νοοτροπίας· επισηµαίνει ακόµα ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, 
όπως η ιδιοκτησία, η διαδοχή και η οικογενειακή διακυβέρνηση, καθώς και πιο γενικές 
πληροφορίες, όπως η σηµασία της καινοτοµίας ως µέσου για τον επαναπροσδιορισµό 
της επιχείρησης· 

26. καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη την επίσηµη και άτυπη, περιστασιακή και 
αόρατη εργασία που εκτελείται από µέλη των οικογενειών, και στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις, και να δηµιουργήσουν ένα σαφές νοµικό πλαίσιο· 

27. 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· 

Προοπτικές 

28. 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 εµπόδια για την 
ανάπτυξη· 

29. καλεί την Επιτροπή να αναθέτει τακτικές και επαρκώς χρηµατοδοτούµενες µελέτες που 
θα αναλύουν τη σηµασία της κυριότητας για την επιτυχία και την επιβίωση των 
επιχειρήσεων, θα εξετάζουν τις συγκεκριµένες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις, και θα προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
κράτη µέλη έναν στατιστικά αποδεκτό ορισµό της «οικογενειακής επιχείρησης» –σε 
συνεργασία µε τη Eurostat– λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στα διάφορα κράτη 
µέλη· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να χρησιµοποιήσει την υπάρχουσα «ειδική οµάδα 
για τα δεδοµένα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων» προκειµένου να 
συγκεντρωθούν επαρκή δεδοµένα, µεταξύ άλλων για τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε 
όλα τα κράτη µέλη, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της κατάστασης των 
οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και η σύγκριση των οικογενειακών επιχειρήσεων 
µε τις µη οικογενειακές, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και 
ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, για παράδειγµα µε τη δηµιουργία ενός σηµείου 
επαφής για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Επιτροπή και µε τη βέλτιστη 
αξιοποίηση προγραµµάτων όπως το «Erasmus για νέους επιχειρηµατίες», και να 
προβλέψει περισσότερο στοχευµένη βοήθεια· 

30. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει εκτίµηση αντικτύπου η οποία θα εξετάζει κατά 
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πόσον είναι δυνατόν να επεκταθεί ο ευρωπαϊκός ορισµός των ΜΜΕ του 2003, ώστε να 
περιλάβει και ποιοτικά κριτήρια, πέρα από τα ποσοτικά, τα οποία να λαµβάνουν υπόψη, 
µεταξύ άλλων, την ιδιοκτησία της επιχείρησης, δεδοµένων της αλληλεξάρτησης 
ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης, του γεγονότος ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις 
ο κίνδυνος και η ευθύνη φέρονται αποκλειστικά από την ίδια την οικογένεια, της 
κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης, και, γενικότερα, του προσωπικού χαρακτήρα της 
εταιρικής διακυβέρνησης, µεταξύ άλλων σε σχέση µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων 
στη διαχείριση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, και των συνεπειών που θα 
µπορούσε να έχει αυτό για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, π.χ. όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις και την επιλεξιµότητα των επιχειρήσεων αυτών· 

31. καλεί στο µεταξύ την Επιτροπή να διεξαγάγει, στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης 
των επιπτώσεων του ρυθµιστικού πλαισίου, µελέτη σκοπιµότητας για 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, και να την καθιερώσει το συντοµότερο δυνατόν, αν από τη 
µελέτη επιβεβαιωθεί η σκοπιµότητά της, προκειµένου να µπορεί να εκτιµηθεί εκ των 
προτέρων ο αντίκτυπος ορισµένων νοµικών πράξεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις, 
ώστε να µην επιβαρύνονται µε περιττή γραφειοκρατία, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
συνδυασµένες επιπτώσεις του εταιρικού και του ιδιωτικού δικαίου· 

32. 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, στο πλαίσιο αυτό, από τα 
κράτη µέλη να εξετάζουν την προτεινόµενη εθνική νοµοθεσία και την προτεινόµενη 
µέθοδο µεταφοράς της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ώστε να διαπιστώνεται ο αντίκτυπός 
τους στους επιχειρηµατίες, για παράδειγµα σε εκείνους που έχουν οικογενειακές 
επιχειρήσεις, στις παραµεθόριες περιοχές· 

33. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει µόνιµη εσωτερική οµάδα εργασίας, και να 
καθορίσει τις αρµοδιότητές της, η οποία θα ασχολείται ειδικά µε τις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων, θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη, θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών µεταξύ των οργανώσεων οικογενειακών επιχειρήσεων στα κράτη µέλη, και 
θα διαδίδει κατευθυντήριες γραµµές και τυποποιηµένα κείµενα και λύσεις για τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, για την υπέρβαση των ειδικών προβληµάτων τους· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να δηµιουργήσει µονοαπευθυντικές θυρίδες εξυπηρέτησης για τις 
επιχειρήσεις, που να µπορούν να ενεργούν ως σηµεία επαφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τις οµάδες συµφερόντων των οικογενειακών 
επιχειρήσεων και να προσφέρουν βοήθεια σε ειδικά θέµατα που σχετίζονται ειδικότερα 
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση της ΕΕ· 

34. υπογραµµίζει τον επιχειρηµατικό ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις· 
καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει µελέτη για την παρουσία των γυναικών στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, και να αξιολογήσει τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών, την 
ισότητα ευκαιριών και την ισορροπία µεταξύ ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής· 
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τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί το δικαίωµα των γυναικών στην κληρονοµιά στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, σε ισότιµη βάση µε τους άνδρες, µε την προώθηση µιας 
νοοτροπίας ισότητας δικαιωµάτων µεταξύ ανδρών και γυναικών, που θα προωθεί τον 
επιχειρηµατικό ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις, µεταξύ άλλων σε 
διευθυντικές θέσεις· υπογραµµίζει επίσης ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να συµµορφώνονται προς τις νοµικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση, τις 
συνταξιοδοτικές εισφορές και τα πρότυπα ασφαλών συνθηκών εργασίας· 

35. υπενθυµίζει για µια ακόµη φορά στα κράτη µέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές τη σηµασία της επαρκούς παροχής υπηρεσιών ποιότητας σε προσιτό κόστος για 
τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωµένων και άλλων εξαρτώµενων ατόµων, καθώς και της 
παροχής φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις ή άλλων αντισταθµίσεων, για να 
βοηθούνται οι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται ως µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι 
ή στη διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων να εξισορροπούν τις οικογενειακές και τις 
επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις· 

36. υπογραµµίζει την ανάγκη για χωριστές και επαρκώς αµειβόµενες περιόδους µητρότητας 
και πατρότητας και γονικής άδειας, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων και των επιχειρηµατιών· 

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Καθοδήγησης 
για Γυναίκες Επιχειρηµατίες προκειµένου να γίνουν ευρύτερα γνωστά· 

 

38. 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· εφιστά την προσοχή στον 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 
ειδικά για τις αγρότισσες, προκειµένου να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η άµεση 
συµµετοχή των γυναικών στις οικογενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις· 

39. 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 να ευνοεί την 
επιχειρηµατική αριστεία· 

40. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει επειγόντως ανακοίνωση σχετικά µε τον ρόλο των 
οικογενειακών επιχειρήσεων, µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη 
µεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονοµίας έως το 2020, να καταρτίσει οδικό χάρτη µε τα 
µέτρα που µπορούν να ενισχύσουν το οικονοµικό περιβάλλον και την ανάπτυξη 
οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ, να µεριµνήσει για την ευαισθητοποίηση στις 
ιδιαίτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, 
καθώς επίσης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και το διεθνές προφίλ τους, και τις 
δυνατότητες που προφέρουν για τη δηµιουργία απασχόλησης· 
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41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα στις πολιτικές κατευθυντήριες γραµµές για την επόµενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τις οποίες παρουσίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Juncker κατά την έναρξη της 
θητείας του το καλοκαίρι του 2014 – και τούτο είναι εύλογο: Λόγω της χρηµατοπιστωτικής 
και οικονοµικής κρίσης περίπου 25 εκατοµµύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την ΕΕ 
εξακολουθούν να είναι άνεργοι, ενώ ο αριθµός των ανέργων νέων κάτω των 25 υπερβαίνει τα 
5 εκατοµµύρια. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν µειώθηκε κατά διψήφιο ποσοστό1. 
 
Ορισµένες πρώτες –αν και µικρές– επιτυχίες της αυστηρότερης οικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ είναι ήδη ορατές, καθότι η ευρωπαϊκή οικονοµία 
επιστρέφει σταδιακά σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προέβλεψε για το 2015 αύξηση 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) (έναντι 
1,1% για το προηγούµενο έτος) και για το 2016 αύξηση 1,9% (σε σύγκριση µε 1,7% για το 
προηγούµενο έτος). Ωστόσο, η Ευρώπη έχει ακόµη µεγαλύτερες δυνατότητες, οι οποίες δεν 
αξιοποιούνται πλήρως. Είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένα θετικό επενδυτικό κλίµα για τις 
επιχειρήσεις µας και να ενισχυθεί συνολικά το επιχειρηµατικό πνεύµα σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Ειδικά οι οικογενειακές επιχειρήσεις µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην 
αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης και στην ανάκαµψη της 
οικονοµίας. Πάνω από το 60% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν περίπου το 40-50% των θέσεων εργασίας 
στην ιδιωτική οικονοµία. Σε αυτό το συµπέρασµα κατέληγε ήδη το 2009 η τελική έκθεση της 
οµάδας εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις ακολουθούν πιο µακρόπνοη προσέγγιση από ό,τι οι 
επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ιδιοκτήτη, καθότι θέτουν ως στόχο τη 
συνέχιση της οικονοµικής επιτυχίας τους και στις επόµενες γενιές. Σε πολλά κράτη µέλη 
υπάρχουν καθιερωµένες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην τρίτη, τέταρτη ή πέµπτη γενιά. 
Αυτή η παράδοση επιτυχίας θα πρέπει φυσικά να συνεχιστεί. Λόγω της παράδοσής τους, 
πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα αφοσιωµένες στον τόπο εγκατάστασής 
τους. Με τον τρόπο αυτόν συµβάλλουν καθοριστικά στην εξασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 
 
Ωστόσο, παρότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν τόσο σηµαντικό ρόλο για την 
οικονοµία µας, δεν τυγχάνουν αντίστοιχης προσοχής σε επίπεδο πολιτικής. Το 2003, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε έναν ορισµό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2009, µια οµάδα εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επιχείρησε να ακολουθήσει αυτό το παράδειγµα θεσπίζοντας έναν ορισµό των οικογενειακών 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυτός δεν είναι νοµικά δεσµευτικός και δεν εφαρµόζεται στα 
επιµέρους κράτη µέλη. Ως εκ τούτου, πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες ούτε 
εµπίπτουν στον ορισµό των ΜΜΕ ούτε µπορούν να θεωρηθούν µεγάλοι όµιλοι, αφενός 
αποκλείονται από ορισµένες δυνατότητες στήριξης και αφετέρου δεν απαλλάσσονται από 

                                                 
1 Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, πηγή: Επιτροπή. 
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ορισµένες υποχρεώσεις. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε περιττή γραφειοκρατία, η οποία 
συνεπάγεται σηµαντική επιβάρυνση γενικά, και κυρίως για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. 
 
Επιπλέον, πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις προσπαθούν απεγνωσµένα να παραµείνουν 
κάτω από το όριο που έχει θέσει η Επιτροπή στα κριτήρια για τις ΜΜΕ, µε προβλέψιµες 
συνέπειες: δεν προσλαµβάνουν περαιτέρω προσωπικό, προκειµένου να εµποδίσουν την 
αύξηση των εσόδων κερδών και του κύκλου εργασιών, µε αποτέλεσµα να αποκλείεται 
αυτοµάτως η περαιτέρω ανάπτυξη. 
 
Ένα περαιτέρω πρόβληµα το οποίο οφείλεται στην έλλειψη ορισµού είναι η δυσκολία 
σύγκρισης της κατάστασης των οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 
Η οµάδα εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής επισήµανε το 2009, στο πλαίσιο της εντολής της, 
ότι υπάρχουν πάνω από 90 διαφορετικοί ορισµοί της οικογενειακής επιχείρησης. Το γεγονός 
αυτό καθιστά αδύνατη τη σύγκριση των ιδιαιτεροτήτων, των δυσχερειών και άλλων 
παρόµοιων παραγόντων. 
 
Πάντως, όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν αργά ή γρήγορα µια κεντρική 
πρόκληση: το ζήτηµα της διαδοχής στην ηγεσία της επιχείρησης. Κάθε χρόνο βρίσκονται σε 
αυτή τη θέση περίπου 450.000 επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά περίπου 2 
εκατοµµύρια άτοµα. Λόγω των πολυάριθµων δυσχερειών τις οποίες συνεπάγεται η 
µεταβίβαση, εκτιµάται ότι κάθε χρόνο αναγκάζονται να κλείσουν έως και 150.000 
επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να χάνονται περίπου 600.000 θέσεις εργασίας1. Πρέπει 
εποµένως να δηµιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής, προκειµένου να 
αποφευχθεί αυτή η απώλεια θέσεων εργασίας. Οι µεταβιβάσεις επιχειρήσεων εντός της 
οικογένειας δυσχεραίνονται ιδίως από τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τη φορολογία 
κληρονοµιών, δωρεών και επιχειρήσεων. Πολλοί ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων 
προσφεύγουν στη λύση του ιδρύµατος ή της «αγοράς» ενός εξωτερικού διαχειριστή. Με τον 
τρόπο αυτόν, όµως, η οικογένεια εκχωρεί σε µεγάλο βαθµό τον έλεγχο της επιχείρησης. Η 
διατήρηση, ωστόσο, αυτού του ελέγχου αποτελεί από τη σκοπιά των επιχειρήσεων έναν από 
τους καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας. 
 
Περισσότερα από 6 χρόνια µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της οµάδας 
εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής σχετικά µε τις οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι πλέον 
επιτακτική ανάγκη να δοθεί προσοχή σε αυτήν τη σηµαντική κατηγορία επιχειρήσεων. 
Απαιτούνται επειγόντως περισσότερα στοιχεία, αριθµοί και δεδοµένα από τα επιµέρους 
κράτη µέλη, µε στόχο να κατανοηθούν καλύτερα τα προβλήµατα και οι προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, και να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. Είναι µάλλον απίθανο να χρειάζονται συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (πέρα από τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε φορολογικά ζητήµατα). Πιο 
σηµαντικό είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση, σε επίπεδο πολιτικής, όσον αφορά αυτήν 
τη σηµαντική κατηγορία επιχειρήσεων και να παρέχεται βοήθεια στις περιπτώσεις όπου αυτή 
χρειάζεται. Για παράδειγµα, η αρχή θα µπορούσε να γίνει µε τη θέσπιση, σε µεταβατικό 
επίπεδο, µιας «δοκιµής οικογενειακών επιχειρήσεων», η οποία θα πραγµατοποιείται στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων του ρυθµιστικού πλαισίου, προκειµένου να 
διαπιστώνεται αν οι σχεδιαζόµενες τροποποιήσεις του ενωσιακού δικαίου έχουν επιπτώσεις 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις και τις δοµές τους και να εντοπίζονται οι επιπτώσεις αυτές. 

                                                 
1 Πρόγραµµα δράσης για την επιχειρηµατικότητα 2020, COM(2012)0795. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

A. εκτιµώντας ότι µε τον όρο οικογένεια εννοούνται οι συγγενείς µέχρι του τετάρτου βαθµού 
και λαµβάνοντας υπόψη ότι ως µέλη της οικογένειας νοούνται και οι συγγενείς που δεν 
συµβιούν, οι σύζυγοι σε διάσταση και όσοι συµβιούν µε καθεστώς εξοµοιούµενο µε τον 
γάµο· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή επιχείρηση µπορεί να έχει τη µορφή 
κεφαλαιουχικής εταιρείας και ότι η εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση δεν είναι 
δωρεάν· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από το 60% όλων 
των ευρωπαϊκών εταιρειών, εξασφαλίζουν ποσοστό 40 έως 50% των συνολικών θέσεων 
εργασίας και έχουν µεταβλητό µέγεθος που κυµαίνεται από µικρές επιχειρήσεις έως 
εταιρείες κολοσσούς, κάτι που σηµαίνει ότι αντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα και 
δυσκολίες· λαµβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των οικογενειακών 
επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν απασχόληση στα δύο τρίτα των 
εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηµιουργούν το 85% των νέων θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέες επιχειρήσεις δηµιουργούν κατά 
µέσο όρο δύο νέες θέσεις εργασίας και ότι η επέκταση υφιστάµενων επιχειρήσεων 
δηµιουργεί περί τις πέντε νέες θέσεις εργασίας· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ και 
ότι το µέγεθος µιας οικογενειακής επιχείρησης θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά 
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στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη στον ορισµό µιας τέτοιας επιχείρησης· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, από πλευράς απασχόλησης και χωροταξικού σχεδιασµού· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πιο πιθανόν να έχουν 
µακροπρόθεσµο προσανατολισµό και ουσιώδη συµβολή στην οικονοµία, φέρνοντας 
µακροπρόθεσµη σταθερότητα, λόγω της κοινωνικής τους ευθύνης, του υψηλού επιπέδου 
υπευθυνότητάς τους ως ιδιοκτητών, του ιδιαίτερου βαθµού δέσµευσής τους έναντι των 
τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων και της οικονοµίας, καθώς και των ισχυρών 
αξιών που έχουν τις ρίζες τους στην ευρωπαϊκή παράδοση περί «συναλλακτικών ηθών», 
και λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, και παρά το γεγονός ότι πλήττονται έντονα 
από την οικονοµική κρίση, οι οικογενειακές επιχειρήσεις την αντιµετωπίζουν µε 
µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και, ως εκ τούτου, δεν σπεύδουν να αφήσουν τους 
εργαζοµένους τους χωρίς δουλειά· λαµβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις οικογενειακές επιχειρήσεις µε πρωτοβουλίες όπως τα 
λεγόµενα «Οικογενειακά σύµφωνα»· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόληψη της εγκατάλειψης της υπαίθρου και 
σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη µοναδική πηγή απασχόλησης στις περιφέρειες της 
Ευρώπης µε τη χαµηλότερη ανάπτυξη, ιδίως δε στις λιγότερο εκβιοµηχανισµένες 
περιφέρειες· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για τόνωση της 
επιχειρηµατικότητας και των νεοσύστατων επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχυθούν και να 
συµπληρωθούν µε µεγαλύτερη έµφαση στη διευκόλυνση και την προώθηση της 
µακροπρόθεσµης επιβίωσης των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να βελτιωθεί το νοµικό κλίµα όσον 
αφορά τη διαδοχή (µεταβίβαση της εταιρείας εντός της οικογένειας), ιδίως το πεδίο 
εφαρµογής και η κλίµακα των διάφορων προσεγγίσεων σχετικά µε τους φόρους 
κληρονοµιάς και ακίνητης περιουσίας σε όλη την ΕΕ, δεδοµένου ότι 480.000 εταιρείες 
στην ΕΕ µεταβιβάζονται κάθε χρόνο, πράγµα που επηρεάζει πάνω από 2 εκατοµµύρια 
θέσεις εργασίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των πολυάριθµων δυσχερειών που 
συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις, εκτιµάται ότι κάθε χρόνο αναγκάζονται να κλείσουν περί 
τις 150.000 επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να χάνονται 600.000 θέσεις εργασίας1· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι φόροι κληρονοµιάς αποτελούν σοβαρό πρόβληµα ιδίως για τις 
µικροµεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα ορισµένες από αυτές να 
προβαίνουν σε περικοπές ή ρευστοποίηση· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισµός των «οικογενειακών 
επιχειρήσεων» είναι απαραίτητος όχι µόνο για τη βελτίωση της ποιότητας της συλλογής 
στατιστικών δεδοµένων για τις επιδόσεις του τοµέα, αλλά και ως µέσο για να µπορούν οι 
φορείς χάραξης πολιτικής να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των οικογενειακών 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας· 

                                                 
1  Πρόγραµµα δράσης για την επιχειρηµατικότητα 2020, COM(2012)0795. 
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ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν τη µετάδοση 
γνώσεων και δεξιοτήτων και ότι σε ορισµένες περιοχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στους κοινωνικούς δεσµούς· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις και οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις αποτελούν επιτυχηµένο µοντέλο διότι εφαρµόζουν στην πράξη την αρχή της 
περιβαλλοντικώς και κοινωνικώς βιώσιµης οικονοµίας κυκλικής ροής· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηµατική εκπαίδευση µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη 
βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων, καθώς αυτοί έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και οι επιχειρήσεις τους τείνουν 
να είναι πιο καινοτόµες και πιο επιτυχηµένες συγκριτικά µε τις επιχειρήσεις των ατόµων 
χωρίς υπόβαθρο επιχειρηµατικής εκπαίδευσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα άτοµα αυτά 
αντιµετωπίζουν επίσης µικρότερο κίνδυνο ανεργίας και έχουν συχνότερα σταθερές και 
καλύτερες θέσεις εργασίας µε καλύτερες απολαβές· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το µοντέλο των οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάζει 
ανοµοιόµορφη κατανοµή στα κράτη µέλη· λαµβάνοντας υπόψη ότι σηµαντικό µερίδιο 
των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν διεθνικό χαρακτήρα και 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη µέλη· 

1. παρατηρεί ότι υπάρχουν περισσότεροι από 90 ορισµοί για την «οικογενειακή επιχείρηση» 
στην ΕΕ· χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελεσθεί για έναν ενωσιακό ορισµό για την 
«οικογενειακή επιχείρηση» και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την 
καθιέρωση ενός επίσηµου ορισµού, λαµβάνοντας υπόψη το εταιρικό δίκαιο, τις 
ιδιαιτερότητες εντός των κρατών µελών όσον αφορά τη συµβολή στην κατοχύρωση 
κοινωνικών δικαιωµάτων, κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, 
διατάξεων συµµετοχής στη διαχείριση και υγείας και ασφάλειας στην εργασία· τονίζει ότι 
ένας απλός, σαφής και εύκολα εφαρµόσιµος ορισµός, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα 
συγκρίσεων µεταξύ των χωρών, θα συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση του 
φαινοµένου και των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, θα 
παρείχε σαφή εικόνα της συµβολής τους στην κοινωνία και θα επέτρεπε τη λήψη 
συγκεκριµένων και αποτελεσµατικών µέτρων· 

2. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της όσον αφορά τη θέσπιση ενός κοινού 
ενωσιακού ορισµού της «οικογενειακής επιχείρησης», διεξάγοντας µια εκτίµηση 
αντικτύπου όσον αφορά µια πιθανή αναθεώρηση του ευρωπαϊκού ορισµού των ΜΜΕ που 
υπάρχει από το 2003, θεωρώντας το µέγεθος µιας οικογενειακής επιχείρησης ως ένα από 
τα βασικά στοιχεία, δεδοµένου ότι µια ενιαία για όλα τα µεγέθη ρυθµιστική προσέγγιση 
δεν είναι η κατάλληλη για να αντιµετωπίσει τις διαφορετικές ανάγκες των οικογενειακών 
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη φορολογία και την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, και 
καταρτίζοντας, από κοινού µε τα κράτη µέλη, έναν κατάλογο κοινών δεικτών επί τη βάσει 
των οποίων θα µπορούσε να περιγραφεί µια οικογενειακή επιχείρηση και οι οποίοι θα 
καθιστούσαν δυνατή την πραγµατοποίηση στατιστικών για τη συµβολή των 
οικογενειακών επιχειρήσεων στην απασχόληση, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της 
ιδιοκτησίας και τη συµβολή στη χάραξη πολιτικών οι οποίες θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων στις αγορές και στη χρηµατοδότηση· ο 
ορισµός θα πρέπει να είναι απλός, σαφής και εύκολα εφαρµόσιµος σε όλα τα κράτη µέλη· 
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3. καλεί όσους εργάζονται για έναν ενωσιακό ορισµό για την «οικογενειακή επιχείρηση» να 
διασφαλίσουν ότι ο ορισµός λαµβάνει υπόψη την πολυµορφία που παρουσιάζουν οι 
οικογένειες στις κοινωνίες της ΕΕ και διασφαλίζει τη µη εισαγωγή διακρίσεων, χωρίς να 
περιορίζεται στην έννοια µιας οικογένειας που περιλαµβάνει έναν άνδρα, µία γυναίκα και 
τα βιολογικά τους παιδιά· 

4. καλεί τα κράτη µέλη, δεδοµένου ότι η ιδιοκτησία αποτελεί θεµελιώδες ζήτηµα για τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, να εξετάσουν τη θέσπιση αλλαγών στα φορολογικά τους 
συστήµατα και το εταιρικό τους δίκαιο, για να µπορούν οι επιχειρήσεις να 
µεταβιβάζονται και να διατηρούνται εντός της οικογένειας µε αποτελεσµατικότερο και 
οµαλότερο τρόπο· προτείνει, ως ορθές πρακτικές που µπορούν να διαδοθούν και να 
προαχθούν, τη µείωση των φόρων δωρεάς και κληρονοµιάς, την εισαγωγή ευνοϊκών 
φορολογικών ρυθµίσεων για τα επανεπενδυθέντα κέρδη συγκριτικά µε τη µεταχείριση 
που επιφυλάσσεται στη χρηµατοδότηση χρέους, καθώς και ευνοϊκούς όρους για τη χρήση 
µετοχών άνευ δικαιώµατος ψήφου ως τρόπο βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηµατοδότηση χωρίς απώλεια του ελέγχου της επιχείρησης· 

5. σηµειώνει ότι η ενδοοικογενειακή µεταβίβαση επιχειρήσεων αποτελεί συχνά µεταβίβαση 
κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, καθώς και γνώσεων που δηµιουργήθηκαν από 
γενιά σε γενιά και οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν και να προωθηθούν· επισηµαίνει, 
ωστόσο, ότι πρόσφατα στοιχεία του 2001 εκτιµούν ότι κάθε χρόνο περίπου 450.000 
επιχειρήσεις στην ΕΕ αναζητούν διαδόχους, πράγµα που επηρεάζει έως και 2 
εκατοµµύρια εργαζόµενους· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι κάθε χρόνο ελλοχεύει ο 
κίνδυνος της απώλειας περίπου 150.000 εταιρειών και 600.000 θέσεων εργασίας λόγω 
αναποτελεσµατικών µεταβιβάσεων επιχειρήσεων· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές οι ορθές πρακτικές όσον αφορά την έγκαιρη αναγγελία των σχεδίων 
για τη µεταβίβαση µιας εταιρείας  συνιστά την εξαγορά από εργαζοµένους ως µία από τις 
πιθανές λύσεις στο πρόβληµα της επιχειρησιακής διαδοχής σε αυτές τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ· επισηµαίνει ότι κατάλληλα σχεδιασµένα µακροπρόθεσµα µοντέλα οικονοµικής 
συµµετοχής των εργαζοµένων (ΟΣΕ) θα µπορούσαν επίσης να συµβάλουν στη διατήρηση 
αυτών των µικρών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των περιφερειακών οικονοµιών και 
της απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ· 

6. καλεί τις αρµόδιες αρχές σε επίπεδο κρατών µελών να προωθούν την επιχειρηµατικότητα 
και τα προγράµµατα «µικροεπιχειρήσεων» σε σχολεία, δεδοµένων των µεγάλων 
δυνατοτήτων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στις οικογενειακές επιχειρήσεις· 
δεδοµένου ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η µεγαλύτερη πηγή επιχειρηµατικού 
δυναµικού και αποτελούν φυσικά φυτώρια µελλοντικών επιχειρηµατιών, η ανάγκη 
ενίσχυσης της καινοτοµίας και της προόδου τους είναι ολοένα µεγαλύτερη· τονίζει, 
επιπλέον, ότι, προκειµένου να αποκτήσει η διαχείριση των οικογενειακών επιχειρήσεων 
πιο επαγγελµατικό χαρακτήρα, είναι απαραίτητο να προαχθεί η επιχειρηµατική 
εκπαίδευση τόσο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις όσο και για τις υφιστάµενες 
οικογενειακές επιχειρήσεις και να παρασχεθούν κίνητρα για καινοτοµία και πρόοδο, ιδίως 
σε διευθυντικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης στους τοµείς του 
ανθρώπινου δυναµικού, του προγραµµατισµού των σταδιοδροµιών και των 
διαχειριστικών ικανοτήτων, στοιχεία τα οποία θα συµβάλουν στην προσέλκυση και 
διατήρηση ενός εργατικού δυναµικού µε προσόντα· 
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7. σηµειώνει µε ανησυχία ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση και η ύφεση που επακολούθησε 
έπληξαν ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές µικροεπιχειρήσεις και ΜΜΕ, πολλές από τις οποίες 
είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, και τονίζει πόσο σηµαντικό είναι να βοηθήσει η ΕΕ 
στην αναθέρµανση της οικονοµικής ανάπτυξης, στηρίζοντας τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, καθώς και πόσο σηµαντικό είναι να προωθηθεί ένα ευνοϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, τη φορολογία 
και την προστασία της κοινωνικής ασφάλειας χωρίς αποκλεισµούς για όλους τους φορείς 
στις δοµές των ΜΜΕ· τονίζει ότι η στήριξη µε ορθή στόχευση για υγιή αναδιάρθρωση θα 
µπορούσε να έχει σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας, και επισηµαίνει, επιπλέον, ότι είναι σηµαντικό να διευκολυνθούν οι διοικητικές 
διαδικασίες για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, µεταξύ άλλων µε τη χρήση λύσεων που 
συνίστανται στη δηµιουργία κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης· τονίζει τις τοπικές 
δυνατότητες για δηµιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ νέων και αναδυόµενων κλάδων, 
όπως είναι η κυκλική οικονοµία· τονίζει ότι, καθώς η µεταβίβαση της επιχείρησης από τη 
µία γενεά στην άλλη αποτελεί τη βασική πρόκληση µε την οποία βρίσκονται αντιµέτωπες 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι σηµαντικό να βελτιώσουν τα κράτη µέλη το νοµικό 
πλαίσιο της µεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για αυτές τις µεταβιβάσεις, προλαµβάνοντας έτσι 
προβλήµατα ταµειακής ρευστότητας και αναγκαστικές πωλήσεις και διασφαλίζοντας την 
επιβίωση της οικογενειακής επιχείρησης· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι το νοµικό πλαίσιο δεν 
θα πρέπει να επιτρέπει κανέναν περιορισµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών τους δικαιωµάτων· 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 
ενηµερώνονται καλύτερα για τις ευκαιρίες διεθνούς ανάπτυξης και να βελτιώσουν τις 
ανταλλαγές εµπειριών και ορθών πρακτικών, ιδίως µέσω του προγράµµατος EURES, 
στηρίζοντας τη διασυνοριακή κινητικότητα στις αγορές εργασίας, και να ενισχύσουν µε 
τον τρόπο αυτό τη βιωσιµότητα και την ευηµερία των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι 
οποίες αποτελούν σηµαντικούς φορείς δηµιουργίας θέσεων εργασίας· υπογραµµίζει τη 
σηµασία της υπηρεσίας EURES-T, η οποία παρέχει συµβουλές σχετικά µε τις ευκαιρίες 
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού σε διασυνοριακές περιοχές και βοηθά τους 
διασυνοριακούς εργαζόµενους ώστε να αντιµετωπίσουν τα νοµικά, διοικητικά και 
φορολογικά προβλήµατα που συνδέονται µε την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού· 

9. επισηµαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για αντιµετώπιση άλλων προκλήσεων που 
αντιµετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είναι οι δυσκολίες στην εύρεση και 
διατήρηση εργατικού δυναµικού µε δεξιότητες, καθώς και τη σηµασία της ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και της ειδικής κατάρτισης για τη διοίκηση οικογενειακών 
επιχειρήσεων· 

10. εφιστά την προσοχή στον σηµαντικό ρόλο των οικογενειακών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων στις αγροτικές περιοχές πολλών κρατών µελών, και καλεί τα κράτη µέλη 
να στηρίξουν την επιχειρηµατική κατάρτιση που απευθύνεται ειδικά σε αγρότες· ζητεί 
ειδικότερα, εν προκειµένω, να στηριχθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για νεαρούς 
επιχειρηµατίες που διοικούν οικογενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ώστε να ενισχυθεί 
η επιτυχής συµµετοχή τους σε αγροτικές και περιφερειακές οργανώσεις· 

11. ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει και να προωθήσει την µακροπρόθεσµη επιβίωση 
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των οικογενειακών επιχειρήσεων και να δώσει περισσότερη έµφαση στην ανάπτυξη 
στήριξης και καθοδήγησης για να διευκολύνει τη µεταβίβαση και τη διαδοχή στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις· 

12. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ορισµένες ιδιαιτερότητες λόγω 
αλληλεπικάλυψης πτυχών της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και της επιχείρησης, και ότι οι 
ιδιαιτερότητες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να 
διευθετηθούν ζητήµατα εργατικού δικαίου, κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικών 
δικαιωµάτων, όπως η βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά 
συµβούλια, οι διατάξεις για την ισορροπία επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου και η 
οικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένων, µε έναν δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο· 

13. καλεί τα κράτη µέλη να αναζητήσουν εφαρµόσιµες και αποδεκτές λύσεις όσον αφορά 
τους φόρους κληρονοµιάς σε οικογενειακές επιχειρήσεις, προκειµένου να διασφαλίσουν 
ότι η καταβολή των φόρων αυτών δεν οδηγεί σε προβλήµατα ρευστότητας της εταιρείας 
και δεν επηρεάζει αρνητικά τον αριθµό των εργαζοµένων ή τη βιώσιµη ανάπτυξη της 
εταιρείας µε ευθύνη της επόµενης γενιάς· 

14. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρµογή των 
υφιστάµενων συστάσεων της ΕΕ1 όσον αφορά την απλοποίηση του φορολογικού και 
ρυθµιστικού πλαισίου, προκειµένου να βελτιωθεί το νοµικό κλίµα όσον αφορά τη 
διαδοχή· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν περαιτέρω την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, προκειµένου να συνδράµουν στις µεταβιβάσεις οικογενειακών 
επιχειρήσεων, ιδίως στο ρυθµιστικό πλαίσιο· 

16. κρίνει σκόπιµο να ενθαρρυνθεί η προσφυγή σε επαγγελµατίες εξωτερικούς διαχειριστές, 
προκειµένου να βελτιωθεί η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης· 

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν την οικονοµική συµµετοχή των 
εργαζοµένων σύµφωνα µε την αυξανόµενη δηµόσια αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων 
της υπό το φως της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης· 

18. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των 
οικογενειακών επιχειρήσεων όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα, τις δεξιότητες, την 
ηγεσία, τη µεταβίβαση και τη διαδοχή· προς τον σκοπό αυτό, ζητεί να χρησιµοποιηθούν 
οι υφιστάµενες διοικητικές δοµές σε επίπεδο κρατών µελών για την προώθηση µιας 
µονοαπευθυντικής λύσης για τις γυναίκες επιχειρηµατίες· ζητεί επίσης τη βελτίωση της 
πρόσβασης στις δοµές παιδικής µέριµνας για τις «µητέρες-επιχειρηµατίες»· 

19. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των οικογενειακών 
επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ και ότι, κατά συνέπεια, είναι ουσιώδες να εφαρµοσθεί η αρχή 
της «προτεραιότητας για τις ΜΜΕ», έτσι ώστε να προσαρµοσθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία στις πραγµατικότητες και στις ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων και να τους 

                                                 
1  Σύσταση του 1994, ανακοίνωση του 1998 και φόρουµ της Λιλ, οδηγός ορθής πρακτικής του 2003 και 
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2006: Εξασφάλιση της συνέχειας µε µια νέα αρχή. 
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επιτρέψει να επωφεληθούν από προγράµµατα χρηµατοδότησης και από µέτρα µείωσης 
της γραφειοκρατίας· 

20. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισµού για όλες 
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, µε σεβασµό και προαγωγή του µοναδικού 
χαρακτήρα των οικογενειακών επιχειρήσεων· 

21. τονίζει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν επίσης ευθύνη για την παροχή 
κατάλληλων θέσεων κατάρτισης και συγκρίσιµων θέσεων επαγγελµατικής εµπειρίας και 
πρέπει να προάγουν την επιµόρφωση των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις τους, για να 
προλαµβάνεται η έλλειψη δεξιοτήτων και να υποστηρίζεται η έννοια της διά βίου 
µάθησης· 

22. υπογραµµίζει τη σηµασία που έχουν τα προγράµµατα κατάρτισης που χρηµατοδοτούνται 
από την ΕΕ για επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων, τα οποία επιτρέπουν στους 
ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων να προσαρµόζουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα 
ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον που εξαρτάται από την αυξανόµενη παγκόσµια 
οικονοµική ολοκλήρωση, την εµφάνιση νέων τεχνολογιών και την εστίαση σε µια 
οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και µε οικολογικό χαρακτήρα· 

23. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει µια µη νοµοθετική ευρωπαϊκή οικογενειακή 
στρατηγική στην οποία θα λαµβάνεται πλήρως υπόψη ο ρόλος των γονέων στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένης της κοινωνικής και οικονοµικής σηµασίας 
της «µητέρας-επιχειρηµατία» (mompreneur), καθώς και της ιδιαίτερης συµβολής των 
γυναικών αυτών στην εφαρµογή των αρχών που διέπουν τη δίκαιη ηγεσία, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και µια νέα, βιώσιµη εργασιακή νοοτροπία· 

24. καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει, στο πλαίσιο της Γ∆ Επιχειρήσεων, ειδικό τµήµα για 
την υποστήριξη και την ενηµέρωση των οικογενειακών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
περιλαµβάνει µια µονοαπευθυντική διαδικασία σε κάθε κράτος µέλος µε στόχο τη 
βοήθεια της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και τους πόρους της ΕΕ και την παροχή 
επιχειρηµατικής αρωγής· 

25. καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο συστάσεις προς τα κράτη 
µέλη σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας ενός δίκαιου, φιλικού προς τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις περιβάλλοντος, ιδίως στους τοµείς της φορολογίας, της µεταβίβασης 
επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικής εκπαίδευσης· 

26. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά και να διαδώσει πληροφορίες σχετικά µε το 
µοντέλο των οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ, για παράδειγµα µέσω της 
δηµιουργίας ενός σηµείου επαφής για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Επιτροπή και 
µέσω της ενθάρρυνσης της µεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα 
κράτη µέλη, καθώς και µέσω της καλύτερης αξιοποίησης προγραµµάτων όπως το 
«Erasmus για νέους επιχειρηµατίες»· 

27. ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να παράσχουν ένα σαφές νοµικό πλαίσιο για την τυπική και 
άτυπη περιστασιακή απασχόληση µελών της οικογένειας· 

28. ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να παράσχουν στους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων 
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παρόµοια προστασία κοινωνικής ασφάλειας µε αυτή των εργαζοµένων, ως κίνητρο για τη 
µεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων. 
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ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά µε τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη 
(2014/2210(INI)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Daniela Aiuto 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις 
αυξάνεται και ότι οι γυναίκες αποτελούν σηµαντικό ανθρώπινο πόρο λόγω του υψηλού 
επιπέδου κατάρτισης και των αποδεδειγµένων διαχειριστικών ικανοτήτων τους όταν 
καθορίζουν στρατηγικές, λαµβάνουν αποφάσεις, διοικούν επιχειρήσεις και επιλύουν 
προβλήµατα· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες σχετικά µε την εργασία 
των γυναικών σε οικογενειακές επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει επαρκής 
στοιχειοθέτηση της ίδιας της έννοιας της οικογενειακής επιχείρησης· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οικογενειακές ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν σηµαντική ευκαιρία 
για τη σταδιοδροµία και την προσωπική  ανάπτυξη των γυναικών, παρά το ότι το γεγονός 
αυτό δεν αναγνωρίζεται, διότι δεν υπάρχουν γυναικεία πρότυπα αναφοράς προς τήρηση· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στη 
συµµετοχή τους στις οικογενειακές επιχειρήσεις και υφίστανται διαχωρισµό µε βάση το 
φύλο, τόσο «κάθετο» όσο και «οριζόντιο», παρά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους, 
δεδοµένου ότι αντιστοιχούν στο 60% των αποφοίτων πανεπιστηµίου·  

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές χώρες, το πρόβληµα είναι ότι η κοινωνία διέπεται από 
µια παράδοση ανδρικής κυριαρχίας σε όλους τους τοµείς της ζωής και όχι µόνο στον 
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χώρο εργασίας· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποτελούν 
επιτυχηµένο µοντέλο διότι εφαρµόζουν στην πράξη την αρχή της περιβαλλοντικής-
κοινωνικής κυκλικής οικονοµίας και διότι στο πλαίσιο αυτό οι γυναίκες, χάρη στον 
ηγετικό τους ρόλο, συµβάλλουν στην επιχειρηµατική σκέψη· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν, κατά µέσο όρο, 16%  λιγότερο 
ανά ώρα συγκριτικά µε τους άνδρες, ότι υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες σε υψηλόβαθµες 
και ηγετικές θέσεις και ότι εφαρµόζονται διαφορετικές εργασιακές πρακτικές και 
µισθολογικά συστήµατα σε άνδρες και γυναίκες, πράγµα που δυσχεραίνει την οικονοµική 
ανεξαρτησία των γυναικών, την πλήρη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας και την 
ισορροπία επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι συχνά ο ρόλος των γυναικών είναι αφανής ή εικονικός και ότι 
δεν αναγνωρίζεται σωστά η εργασιακή και η µισθολογική τους κατάσταση, πράγµα που 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές, στις συντάξεις και στις 
κοινωνικές τους παροχές, καθώς και σε επίπεδο αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους, όπως 
φαίνεται από τα στοιχεία σχετικά µε το χάσµα ως προς τις αµοιβές και τις συντάξεις των 
δύο φύλων1· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται 
να παίζουν εικονικό ρόλο, είτε για λόγους φορολογικής σκοπιµότητας είτε λόγω νοµικών 
εµποδίων που απαγορεύουν σε έναν άνδρα επιχειρηµατία να αναλάβει οιοδήποτε ρόλο 
στην επιχείρηση ή να έχει την κυριότητά της·  

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν δυσκολία πρόσβασης στη διαδοχή στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, διότι προτιµάται ο αρσενικός απόγονος ενώ πολύ συχνά τα 
κορίτσια αποκλείονται· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µητέρες που θέλουν να είναι συγχρόνως και επιχειρηµατίες 
συχνά αναγκάζονται να περιθωριοποιήσουν τον ρόλο της µητέρας ή ακόµη και να 
παραιτηθούν από τη µητρότητα για να αναλάβουν την επιχείρηση· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι 
επιχειρήσεις που τελούν υπό οικογενειακή διαχείριση ή  ανήκουν στην οικογένεια· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση ικανής ηγεσίας της οικογένειας από γενιά σε γενιά 
είναι µία από τις βασικές ανησυχίες για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και  ότι τα 
στερεότυπα για τα δύο φύλα ευνοούν τους γιους έναντι των θυγατέρων στη διαδοχή στην 
οικογενειακή επιχείρηση· 

Ι∆. επισηµαίνοντας ότι µια οµαλά λειτουργούσα οικογενειακή επιχείρηση συνιστά καίριο 
παράδειγµα που έχει σηµασία για τη βιωσιµότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας και για µια 
κοινωνική οικονοµία της αγοράς στην Ευρώπη· 

1. ζητεί ουσιαστικότερη εφαρµογή και υλοποίηση µέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν ίσες 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_el.pdf 
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ευκαιρίες και ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και 
σταδιοδροµίας, και µέτρων θετικής δράσης για την προαγωγή της συµµετοχής του 
υποεκπροσωπούµενου φύλου, µε σκοπό την πρόληψη του κάθετου και οριζόντιου 
διαχωρισµού και των ανισοτήτων στις αποδοχές και στις θέσεις εργασίας (αφάνεια και 
εικονική συµµετοχή), ιδίως σε σχέση µε τα καθήκοντα διαχείρισης, τις θέσεις ευθύνης και 
τους ηγετικούς ρόλους, και θα παρέχουν σε άνδρες και γυναίκες ίδιες ευκαιρίες, 
κοινωνικά δικαιώµατα, πρόσβαση στην υγεία, µισθούς και συντάξεις· 

2. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων των γυναικών που 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο οικογενειακών επιχειρήσεων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα 
να σταδιοδροµήσουν σε άλλους τύπους επιχειρήσεων· 

3. ζητεί να καθιερωθεί ένας σαφής ορισµός των οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλα τα 
κράτη µέλη, που θα αποτελεί έγκυρη βάση σταδιοδροµίας και για τα δύο φύλα, όπως 
συνιστά η τελική έκθεση της επισκόπησης της οµάδας ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων για 
θέµατα οικογενειακών επιχειρήσεων του 2009· 

4. τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί το δικαίωµα των γυναικών στη διαδοχή στην 
επιχείρηση, σε ίση βάση µε τους άνδρες, µε την προώθηση µιας νοοτροπίας δικαιοσύνης 
που θα αναδεικνύει τον επιχειρηµατικό ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις, σε θέσεις διαχείρισης, ευθύνης και ηγεσίας, και θα δηµιουργεί ένα πλαίσιο 
µε το οποίο θα εξασφαλίζεται ευηµερία στις γυναίκες επιχειρηµατίες και στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις και θα ανταµείβεται η επιχείρηση· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Καθοδήγησης 
για Γυναίκες Επιχειρηµατίες ούτως ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστά·  

6. υπογραµµίζει τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι γυναίκες στη διαχείριση 
οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων και καλεί τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν µέτρα 
για την επιχειρηµατική κατάρτιση που θα προορίζονται ειδικά για τις αγρότισσες, 
προκειµένου να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η ουσιαστική συµµετοχή των γυναικών 
στις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις· ζητεί ειδικότερα, εν προκειµένω, να 
στηριχθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για διαχειρίστριες οικογενειακών αγροτικών 
επιχειρήσεων, για να ενισχυθεί η επαγγελµατική συµµετοχή των γυναικών σε αγροτικές 
και περιφερειακές δοµές· 

7. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας όσον 
αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας· 

8. συνιστά την προβολή του προτύπου της «µητέρας-επιχειρηµατία» που θα εγγυάται το 
δικαίωµα σε άδεια µητρότητας και θα αναγνωρίζει οικονοµικά πλεονεκτήµατα για την 
ισορροπία οικογενειακών και επιχειρηµατικών υποχρεώσεων· ζητεί µέτρα για τη στήριξη 
της οικογενειακής απασχόλησης και των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών στο σπίτι, 
προκειµένου να µπορούν οι γυναίκες επιχειρηµατίες να συνδυάζουν την επαγγελµατική 
µε την οικογενειακή τους ζωή·  

9. τονίζει ότι η παροχή περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις θα είναι επωφελής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τις επιχειρήσεις· 
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10. ζητεί να ληφθούν όλα τα δυνατά µέτρα για την πρόληψη και την τιµωρία πράξεων 
κακοµεταχείρισης ή καταναγκασµού, καταστάσεων εκβιασµού και/ή υποταγής, ή βίας 
κατά των γυναικών στον εργασιακό χώρο, υπενθυµίζοντας ότι, πέραν της σωµατικής βίας, 
ο διαχωρισµός και η διάκριση αποτελούν επίσης µορφές ψυχικής κακοποίησης ή 
ψυχολογικής βίας· 

11. υπενθυµίζει για µια ακόµη φορά στα κράτη µέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τη σηµασία της επαρκούς παροχής υπηρεσιών ποιότητας σε προσιτό κόστος για τη 
φροντίδα παιδιών, ηλικιωµένων και άλλων εξαρτώµενων ατόµων, καθώς και της παροχής 
φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις ή άλλων αντισταθµίσεων, για να βοηθούνται οι 
άνδρες και γυναίκες που εργάζονται ως µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι ή στη διοίκηση 
οικογενειακών επιχειρήσεων να εξισορροπούν τον οικογενειακό και επαγγελµατικό βίο· 

12. καλεί την Επιτροπή να δροµολογήσει µελέτη και στατιστική ανάλυση σχετικά µε την 
παρουσία των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη· 

13. υπογραµµίζει την ανάγκη για χωριστές και επαρκώς αµειβόµενες περιόδους µητρότητας 
και πατρότητας και γονικής άδειας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων και των επιχειρηµατιών· 

14. συνιστά στην ΕΕ και στα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ 
ανδρών και γυναικών και να εξετάζουν και να ενσωµατώνουν προδραστικά µέτρα για την 
προαγωγή της συµµετοχής του υποεκπροσωπούµενου φύλου, καθώς και για την 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην επαγγελµατική κατάρτιση κάθε φορά που 
νοµοθετούν σε θέµατα οικογενειακών επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συµβούλια· 

15. υπογραµµίζει ότι η εξάλειψη όλων των ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών που 
εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις θα αποφέρει οφέλη για την οικονοµία και την 
κοινωνία γενικότερα· υπενθυµίζει ότι η στρατηγική για την ισότητα ανάµεσα σε άνδρες 
και γυναίκες για την περίοδο 2010-2015 έχει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών στο 75%, που είναι και ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και ότι ο στόχος αυτός περιλαµβάνει και τις οµάδες γυναικών που παρουσιάζουν 
τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης· 

16. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πλαισίων στήριξης για ιδιοκτήτριες-διευθύντριες 
οικογενειακών επιχειρήσεων, προκειµένου να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η 
αυτοαποτελεσµατικότητά τους· 

17. εµµένει στην άποψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διασφαλίζουν ίση 
µεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στην εργασία, στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων και στη λήψη αποφάσεων και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή οιασδήποτε µορφής διακρίσεων και για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· 

18. υπογραµµίζει την ανάγκη να υποβληθούν συγκεκριµένες προτάσεις µε στόχο την 
επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικού, οικογενειακού και ιδιωτικού 
βίου, µε την υποστήριξη, µεταξύ άλλων, ενός πιο ισορροπηµένου επιµερισµού των 
επαγγελµατικών, οικογενειακών και κοινωνικών ευθυνών µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
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ιδίως σε ό, τι αφορά την παροχή βοήθειας σε εξαρτώµενα άτοµα και τη φροντίδα των 
παιδιών· επισηµαίνει ότι η βελτίωση των δυνατοτήτων των παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθµών δεν εξαρτάται µόνο από δηµόσιες πολιτικές για τη δηµιουργία υποδοµών, αλλά 
και από την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν τέτοιες λύσεις· 
επισηµαίνει ότι η ελαστικότητα των ωραρίων και της οργάνωσης της εργασίας, καθώς και 
η µερική απασχόληση, µπορούν να αποτελέσουν µία από τις λύσεις για τη βελτίωση της 
εν λόγω ισορροπίας· 

19. ζητεί από το Συµβούλιο να καταλήξει σε συµφωνία το ταχύτερο και να εγκρίνει την 
οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις µη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιρειών, 
ούτως ώστε όλες οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, περιλαµβανοµένων των 
οικογενειακών επιχειρήσεων, να επιτύχουν τον στόχο για ελάχιστο ποσοστό 40% 
γυναικών στα διοικητικά τους συµβούλια. 
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