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 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και Προστασίας των 

Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση 

ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι η βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης τομέων που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή προστιθέμενη αξία· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, όλες τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή για την υποστήριξη της μετάβασης προς την ψηφιακή οικονομία· 

2. σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική σύγκλιση των ευρωπαϊκών 

περιφερειών, πρέπει να μειωθεί σημαντικά το ψηφιακό χάσμα και να εξασφαλιστεί η 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης· 

ενθαρρύνει την πραγματοποίηση περαιτέρω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε 

υποδομές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που σκοπεύει να καταβάλει 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον τομέα αυτό· 

3. επισημαίνει ότι για την άνθηση της ψηφιακής οικονομίας απαιτείται βελτίωση της 

πρόσβασης σε κεφάλαια, τόσο για νέες όσο και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής στον τομέα της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών· ενθαρρύνει την περαιτέρω νομοθετική εναρμόνιση σε τομείς όπως η 

πληθοχρηματοδότηση και τα ψηφιακά νομίσματα· 

4. θεωρεί ότι ένα διασυνοριακό σύστημα φορολογίας είναι αναγκαίο για τη δημιουργία μιας 

πραγματικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς και για την πρόληψη των πρακτικών 

φοροαποφυγής που χρησιμοποιούνται από διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως 

δείχνουν πρόσφατες έρευνες· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την επέκταση, σε όλους 

τους τομείς, του καθεστώτος σχετικά με την υποβολή δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα όσον 

αφορά τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών· 

5. υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να εξετάσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες· 

ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει 

την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, την προστασία των προτύπων εργασίας και την τήρηση 

των υφιστάμενων δημοσιονομικών κανόνων· 

6. πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας απαιτεί επαρκές επίπεδο 

ανταγωνισμού και πληθώρα παρόχων υπηρεσιών, και υπογραμμίζει ότι η παρουσία 

αποτελεσμάτων δικτύου επιτρέπει τη δημιουργία ημιμονοπωλιακών θέσεων· υποστηρίζει 

τις προσπάθειες της Επιτροπής για την πρόληψη και την τιμωρία των καταχρήσεων· 

ενθαρρύνει την Επιτροπή να άρει τους φραγμούς εισόδου στον τομέα της ψηφιακής 

οικονομίας, σε τομείς στους οποίους κυριαρχεί μικρός αριθμός παραγόντων στην αγορά· 

υποστηρίζει ενέργειες για ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της φορητότητας σε 

όλους τους ψηφιακούς τομείς ως ένα περαιτέρω βήμα για το άνοιγμα της αγοράς στον 

ανταγωνισμό. 


