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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και τα μέτρα που ελήφθησαν για να έχουν 
ευκολότερη η πρόσβαση οι ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

2. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ συμβάλλουν τα μέγιστα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία·

3. επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα να 
χρεοκοπήσουν πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες και κατά συνέπεια να είναι λιγότερο 
πρόθυμοι οι δανειστές να χορηγήσουν πίστωση σε ΜΜΕ, πράγμα που εμποδίζει τη 
δυνατότητα πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν ταχείες διαδικασίες και να δημιουργήσουν 
μονοκατευθυντικούς φορείς για τις ΜΜΕ προκειμένου να ενισχυθεί η σύσταση νέων 
επιχειρήσεων και διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών τραπεζών επενδύσεων για 
ΜΜΕ και να αναλάβει δράση για την ενίσχυση των υφισταμένων τραπεζών επενδύσεων 
για ΜΜΕ ώστε να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν σ' εκείνα τα κράτη μέλη·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στους επιχειρηματίες πλήρεις και 
έγκυρες πληροφορίες, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ με χρήσιμες παραπομπές, σχετικά με 
την κατάλληλη χρηματοδότηση· 

7. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν το γραφειοκρατικό άχθος τους και απλουστεύσουν τις 
διαδικασίες που εμποδίζουν τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και δημιουργούν εμπόδια στη 
λειτουργία των ΜΜΕ·

8. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στη νομοθεσία τους το συντομότερο δυνατό την 
οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην φορολογική απλούστευση 
για τις ΜΜΕ με την οποία στηρίζονται καλύτερα οι επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των διασυνοριακών επενδύσεων, καθώς και η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη·

10. τονίζει πως ένα δίκαιο και διαφανές ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις είναι άκρως αναγκαίο για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις.


