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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Θεωρεί ότι η Ενιαία Αγορά μπορεί και πρέπει να εκκινήσει εκ νέου έτσι ώστε να 
προσφέρει περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές· 

2. Εκτιμά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το θεμέλιο για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και την κύρια κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη· 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των ΜΜΕ και η συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
της άρσης όλων των εμποδίων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτά 
αναγνωρίζονται στην "ψηφιακή ατζέντα" 2010· 

3. Επισημαίνει ότι ένα από τα κύρια προβλήματα για τις ΜΜΕ σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης, είναι η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση· υποστηρίζει ιδιαίτερα την πρόταση 
για ένα πρόγραμμα δράσης ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές· 

4. Υπογραμμίζει ότι η αρχή "σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα" δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί 
έτσι ώστε να αρθούν τα βάρη τα οποία βαρύνουν τις ΜΜΕ· ζητεί την ταχεία αξιολόγηση 
της Small Business Act (νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις) με σκοπό να υπάρξει 
συμμόρφωση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· 

5. Υποστηρίζει ιδιαίτερα τις προσπάθειες για τη συνέχιση των διεθνών εμπορικών 
διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της συμπερίληψης 
κοινωνικών προτύπων σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών· 

6. Χαιρετίζει την αναθεώρηση των οδηγιών στον τομέα της λογιστικής με σκοπό την 
περαιτέρω απλοποίηση των υποχρεώσεων για χρηματοοικονομική ενημέρωση και για τη 
μείωση των διοικητικών βαρών, ειδικότερα για τις ΜΜΕ· 

7. Επαναλαμβάνει τη θέση του όσον αφορά την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλέον φιλικό 
προς τις ΜΜΕ ρυθμιστικό περιβάλλον με την προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
όλων των νέων νομοθετικών ή ρυθμιστικών μέτρων στις ΜΜΕ· 

8. Υπογραμμίζει τη σημασία οι δημόσιες συμβάσεις να χρησιμοποιούνται καλύτερα με 
σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής προόδου και της καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ανοίξει και να διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. 


