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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010

2ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων:

«Οι Επιχειρήσεις πρέπει να “κατακτήσουν” το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
 Η Ε.Ε. δεν λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα των ΜμΕ κατά τις διαδικασίες
διαμόρφωσης των πολιτικών της.
 Δυναμικότερο ρόλο στην οικονομική διακυβέρνηση ζητούν από την Ε.Ε. οι
ΜμΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
 Ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανονισμών για τις δημόσιες αρχές στην
περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών.
 Ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού Καταστατικού Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής
Εταιρείας.
 Η ακαμψία της εργατικής νομοθεσίας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό
παράγοντα για την ανεργία στην Ε.Ε.
 Προτροπή για ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας της Ε.Ε. και στήριξη της
διεθνοποίησης των ΜμΕ.
 Υποστήριξη της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών
υπογραφών.
 Σημαντική η προώθηση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προτύπων με σκοπό το
άνοιγμα νέων αγορών σε τρίτες χώρες.
«Οι Επιχειρήσεις πρέπει να “κατακτήσουν” το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Αυτό
ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλαν από την καρδιά της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, οι
επιχειρηματίες – εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων απ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση
που συμμετείχαν στο «2ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων» στις 14 Οκτωβρίου
2010.
Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, κ. Γεώργιος Μπενέτος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Άγγελος
Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας, κ. Αριστείδης Αριστείδου,
το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, κ. Γεώργιος Ποντίκας, ο
εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Παλατιανάς, ο
Διευθυντής της ΚΕΕΕ, κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, και η επικεφαλής του
Γραφείου της ΚΕΕΕ στις Βρυξέλλες, κα Ειρήνη Κωνσταντινίδου.
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Της εκδήλωσης του «2ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων» προηγήθηκε
συνάντηση με τους Ευρωβουλευτές, κκ. Γεώργιο Κουμουτσάκο και Γεώργιο
Παπαστάμκο, για την ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τα διάφορα
ευρωπαϊκά θέματα, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα κατά την υποδοχή της αντιπροσωπείας από τον κ.
Κουμουτσάκο, συζητήθηκε η πορεία των ελληνικών διεκδικήσεων στις Βρυξέλλες,
πολλές από τις οποίες έχουν άμεση σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Ο
Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ζήτησε από τον κ. Κουμουτσάκο να
ενισχύσει και να υποστηρίξει – εκ μέρους όλων των Ευρωβουλευτών – ακόμη
περισσότερο τις ελληνικές θέσεις και επανέλαβε την επιθυμία της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας για την επίτευξη επαρκούς στήριξης από το ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ακολούθως, την ελληνική αντιπροσωπεία συνάντησε ο τέως Διευθυντής του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και σημερινός επικεφαλής
της Europarl TV, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στις
Βρυξέλλες και ανέλαβε αυτή την πολύ σημαντική θέση στο κανάλι του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, καθώς και ο κ. Αντώνης Καϊλής, ο οποίος έχει την ευθύνη της
ξενάγησης των αποστολών που επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο
τελευταίος ξενάγησε την αντιπροσωπεία της ΚΕΕΕ στους κυριότερους χώρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ξεκίνησαν οι εργασίες του «2ου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου των Επιχειρήσεων», που έλαβαν χώρα στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Την εναρκτήρια συνεδρίαση χαιρέτησε αρχικά ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek, που τόνισε ότι η επιχειρηματικότητα
είναι η κινητήριος δύναμη της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy, ο οποίος εξήρε τη χρησιμότητα της
συνεδρίασης και δήλωσε ότι περιμένει με ανυπομονησία τις προτάσεις και τα
συμπεράσματα που θα εξαχθούν, και τέλος ο Πρόεδρος του Ευρωεπιμελητηρίου, κ.
Alessandro Barberis, ο οποίος δήλωσε ευγνώμων που τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων έχουν πάρει τόσο σοβαρά το ρόλο τους και
εκπροσωπούν επάξια πάνω από 20 εκατ. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σημειώνεται
ακόμη ότι μεταδόθηκε και σχετικό μήνυμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Jose Manuel Barroso.
Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εισηγήσεις γύρω από τις τρεις βασικές ενότητες –
κύκλους συζητήσεων μέσω ερωτήσεων και τοποθετήσεων με θέματα: την
Οικονομία με εισηγητές την Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την
Επιστήμη, κα. Máire GEOGHEGAN-QUINN, και τον Ευρωβουλευτή και Πρόεδρο
της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση,
κ. Wolf KLINZ, τη Διαχείριση Πόρων με εισηγητές τον Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιο για τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, κ.
Antonio TAJANI, και τον Ευρωβουλευτή και Πρόεδρο της Επιτροπής για τη
Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια, κ. Mr. Herbert REUL, και τέλος τις
Αγορές με εισηγητές τον Επίτροπο Εμπορίου, κ. Karel De GUHT, και τον
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Ευρωβουλευτή και Πρόεδρο της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και τους
Καταναλωτές, κ. Malcolm HARBOUR.
Ακολούθησε ένας πολύ ενδιαφέρων κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και
μια συμμετοχική διαδικασία απευθείας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πάνω σε καίρια
ερωτήματα γύρω από τους προβληματισμούς των επιχειρήσεων και των εκπροσώπων
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων
κάλεσαν τους σχεδιαστές πολιτικής της Ε.Ε. να εξαλείψουν τα εμπόδια που
δυσχεραίνουν την είσοδο στις εσωτερικές και παγκόσμιες αγορές. Από την πλευρά
τους οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. δεσμεύτηκαν για «περισσότερη
Ευρώπη» στις πολιτικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα θέματα που αφορούν στις
επιχειρήσεις.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, απηύθυνε - εκ μέρους της ελληνικής
αντιπροσωπείας - ερώτηση στην ενότητα των Αγορών για τον τρόπο που τα
υπάρχοντα εργαλεία (Αμυντικά Εργαλεία Εμπορίου, Συνεταιρισμός Ανοικτής Αγοράς
κλπ.) θα χρησιμοποιηθούν, σε διοργανικό επίπεδο, από την Επιτροπή, το
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, για να επιτευχθεί
συντονισμένη δράση με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ώστε να διασφαλιστεί πως
οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. δεν επηρεάζονται δυσμενώς από το νέο θεσμικό πλαίσιο και
ταυτόχρονα θα εξυπηρετούνται καλύτερα από αυτό. Ερώτηση στην ενότητα της
Οικονομίας απηύθυνε, επίσης, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ.
Άγγελος Αγγελόπουλος, για το κατά πόσον είναι η Ε.Ε. έτοιμη να προωθήσει μια
κοινή επενδυτική πολιτική, που θα απαιτεί εναρμόνιση των περιορισμών της
μετακίνησης κεφαλαίων και των επενδυτικών κινήτρων εντός της Ε.Ε., και πως μια
τέτοια πολιτική μπορεί να συμπεριλάβει τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» προωθώντας ανοικτές αγορές και ελεύθερο εμπόριο, θέτοντας τα θεμέλια για
διαρκή ανάπτυξη μέσω εξαγωγών και εισαγωγών, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές
άμεσες επενδύσεις εξαγωγικού και εισαγωγικού χαρακτήρα, και σε όλα αυτά να
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα οι επιχειρηματίες μέσω της ψήφου τους ζήτησαν – μεταξύ άλλων –
από την Ε.Ε. να διαδραματίσει έναν δυναμικότερο ρόλο στην οικονομική
διακυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (70%), ενώ εξέφρασαν
την άποψη ότι η Ε.Ε. δεν λαμβάνει υπόψη της κατά τις διαδικασίες διαμόρφωσης των
πολιτικών της τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (83%). Ακόμη
έκριναν ότι η ακαμψία της εργατικής νομοθεσίας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό
παράγοντα για την ανεργία στην Ε.Ε. (88%), όσον δε αφορά στην περίπτωση
καθυστέρησης των πληρωμών ζήτησαν οι κανονισμοί να είναι αυστηρότεροι για τις
δημόσιες αρχές από ότι στις επιχειρήσεις (75%). Τέλος επεσήμαναν την ανάγκη
δημιουργίας ενός κοινού Καταστατικού Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας (90%), στη
συντριπτική τους πλειοψηφία (94%) υποστήριξαν ότι η Ε.Ε. θα πρέπει στη σημερινή
παγκοσμιοποιημένη αγορά να δυναμώσει την οικονομική διπλωματία της,
προκειμένου να στηρίξει τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών της και ειδικά των
μικρομεσαίων, και έκριναν σημαντική την προώθηση από την Ε.Ε. των Ευρωπαϊκών
Τεχνικών Προτύπων με σκοπό το άνοιγμα νέων αγορών σε τρίτες χώρες (89%).
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Τέλος σε ποσοστό 90% εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη δημιουργία ενός
πανευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών υπογραφών.
Σε δήλωσή του μετά τη σημαντική αυτή εκδήλωση, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ.
Γεώργιος Κασιμάτης, είπε: «Οι συζητήσεις έδειξαν σαφώς ότι οι επιχειρηματίες
επιθυμούν περισσότερη Ευρώπη και πιο ολοκληρωμένες πολιτικές. Είναι βέβαιοι
για το μέλλον, αλλά στερούνται ακόμα τα απαραίτητα εργαλεία και όρους να
λειτουργήσουν».
Την επόμενη ημέρα 15 Οκτωβρίου η αντιπροσωπεία της ΚΕΕΕ συμμετείχε στη
Γενική Συνέλευση του Ευρωεπιμελητηρίου που έλαβε χώρα στο κτήριο της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής υπό την προεδρεία του Προέδρου του, κ.
Alessandro Barberis, κατά τη διάρκεια των εργασιών της οποίας έγινε ένας σύντομος
απολογισμός των πεπραγμένων του 2010 και τέθηκαν οι νέες βάσεις και οι στόχοι για
την πορεία των βασικότερων θεμάτων των Επιμελητηρίων στα κέντρα λήψεως των
αποφάσεων για το 2011. Νωρίτερα, οι κκ. Κασιμάτης, Αποστολόπουλος και
Κωνσταντινίδου συμμετείχαν στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Δημοσίου
Δικαίου του Ευρωεπιμελητηρίου (European Public Chambers Meeting).
Η παρουσία της ελληνικής αποστολής στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε με τη
συμμετοχή της την 16η Οκτωβρίου στην ετήσια εκδήλωση του Βελγοελληνικού
Επιμελητηρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Βρυξελλών,
με πρωτοστατούντα τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Ακριτίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο και
την ελληνική κοινότητα του Βελγίου. Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά ο Πρόεδρος της
ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, είχε την τιμή να απευθύνει χαιρετισμό και να τιμήσει
τρεις Έλληνες επιχειρηματίες που διακρίνονται για τη δράση τους στο Βέλγιο, ενώ
απένειμε και στη διοίκηση του Βελγοελληνικού Επιμελητηρίου ένα συμβολικό δώρο.
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