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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι μόνο το 13% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ
συναλλάσσονται με χώρες εκτός ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων· 
στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως παρουσιάστηκε στην ανακοίνωσή της με 
τίτλο «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος», με σκοπό την προώθηση της διεθνοποίησης 
των ΜΜΕ σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Small Business Act» (2008)·

2. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν πληγεί έντονα 
από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·

3. υπενθυμίζει ότι, περισσότερο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ επωφελούνται 
από τη διεθνοποίηση μέσω της έκθεσης σε βέλτιστες πρακτικές, την καλύτερη διοχέτευση
της πλεονάζουσας παραγωγής, μια βελτιωμένη παροχή εισερχόμενων προϊόντων μέσω 
των εισαγωγών, και κατά συνέπεια την καλύτερη ανταγωνιστικότητα, σε σημείο που οι 
ΜΜΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές να βελτιώνουν σταθερά την επίδοσή τους σε σχέση 
με τις αντίστοιχες προς αυτές εταιρίες που δεν εξάγουν, και να οδηγούν σε μεγαλύτερα
κέρδη ευημερίας για την οικονομία ως σύνολο και για τους καταναλωτές·

4. απορρίπτει την πεποίθηση ότι η προστασία των ΜΜΕ της ΕΕ από τον διεθνή 
ανταγωνισμό θα μπορούσε να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν την 
επίδοσή τους στη διεθνή σκηνή· πιστεύει αντίθετα ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει ένα 
εποικοδομητικό θεματολόγιο που να είναι επωφελές για τις ΜΜΕ της κατά τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί σε αμοιβαία βάση προς όφελος 
των ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

5. θεωρεί ότι η αποτελεσματική προστασία των ΜΜΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
των κρατών εταίρων της ΕΕ είναι εξίσου σημαντική με την υποβοήθηση των ΜΜΕ που 
επιθυμούν να διεθνοποιηθούν· θεωρεί τη διεθνοποίηση και την προστασία ως τις δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης·

6. τονίζει την ανάγκη οι ΜΜΕ να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναθεώρησης του 
ισχύοντος πλαισίου στήριξης· καλεί τις ΜΜΕ, από κοινού με το ευρωπαϊκό δίκτυο 
υποστήριξης επιχειρήσεων της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές οργανώσεις, να 
συμμετάσχουν στενά στην εφαρμογή της αναθεώρησης·

7. επικροτεί την προτεινόμενη καταγραφή των δομών και προγραμμάτων της ΕΕ και των 
κρατών μελών για την παροχή υπηρεσιών που ενισχύουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ· 
ευελπιστεί ότι αυτή η από μακρού αναμενόμενη πρωτοβουλία θα οδηγήσει στην ανάληψη 
δράσεων οι οποίες θα εξασφαλίσουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση που θα συνάδει με 
τις αρχές της επικουρικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,
προκειμένου να διασφαλισθεί ένας πιο λογικός καταμερισμός των εργασιών ανάμεσα 
στους δημόσιους φορείς και να αποφευχθεί η δημιουργία περισσότερης γραφειοκρατίας· 
τονίζει ότι κάθε πρωτοβουλία της ΕΕ πρέπει να δείχνει ότι παρέχει σαφή προστιθέμενη 
αξία·



PE485.930v02-00 4/9 AD\904998EL.doc

EL

8. ζητεί η στήριξη που παρέχεται στις ΜΜΕ να προσαρμοστεί στη ζήτηση και στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρείας, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα 
χαρακτηριστικών και επιχειρηματικών αναγκών που αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα το 
μέγεθός τους, τον βιομηχανικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και τη γεωγραφική 
τους θέση· προτείνει, συνεπώς, τη δημιουργία ενός δικτύου σύνδεσης των ΜΜΕ και των 
μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να μπορέσουν να επωφεληθούν 
από την τεχνογνωσία, την εξαγωγική ικανότητα και την ικανότητα καινοτομίας που 
διαθέτουν αυτές οι επιχειρήσεις·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή, κατά τη διαδικασία καταγραφής, νε αξιολογήσει σε ποιο βαθμό 
εφαρμόστηκαν στην πράξη οι συστάσεις και προτάσεις της πρωτοβουλίας Small Business 
Act όσον αφορά τη διοικητική απλοποίηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ακολούθως 
πρόταση η οποία να προβλέπει υποχρεωτικές δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά 
την απλοποίηση όλων των εθνικών διαδικασιών και την εξάλειψη κάθε μορφής 
γραφειοκρατίας που σχετίζονται με πολιτικές προώθησης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ· 
ζητεί από την Επιτροπή να προστατεύσει καλύτερα τις ΜΜΕ από πρακτικές αθέμιτου 
ανταγωνισμού σε τρίτες αγορές, και να το πράξει σε στενή διαβούλευση με τις ενώσεις 
των μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και 
άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς· αναγνωρίζει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να 
γίνει με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα των 
ατομικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων·

10. πιστεύει ότι μια διευρυμένη διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης και η παροχή καλύτερης 
ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα υποστήριξης είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε 
σημαντική αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ της ΕΕ που δραστηριοποιούνται διεθνώς, 
ειδικά εάν συνδυαστούν με μια στρατηγική η οποία θα στοχεύει στις ΜΜΕ που δεν έχουν 
αντιληφθεί ακόμα τις δυνατότητές τους να δραστηριοποιηθούν διεθνώς·

11. θεωρεί ότι, παρόλο που η Επιτροπή όντως προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που 
συναντούν οι ΜΜΕ στον εντοπισμό ξένων επιχειρηματικών ευκαιριών, δεν υπογραμμίζει 
επαρκώς ότι η παροχή καθοδήγησης, προτάσεων και κινήτρων στις ΜΜΕ προκειμένου να 
διεθνοποιηθούν αποτελεί επιθυμητό τρόπο δημόσιας δράσης· πιστεύει ότι η ΕΕ, και πάλι 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να στηρίξει και να προωθήσει την παροχή 
κινήτρων για την ανάπτυξη ΜΜΕ σε τομείς στρατηγικής σημασίας με προορατικό τρόπο, 
προσθέτοντας αξία στα ήδη υπάρχοντα κίνητρα, ιδιαίτερα όσον αφορά δραστηριότητες 
παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογικά προηγμένες, οι οποίες 
προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αναδυόμενων οικονομιών· τονίζει, 
συνεπώς, την ανάγκη προσδιορισμού ελπιδοφόρων εξειδικευμένων τομέων της αγοράς, 
που έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνεται σε άλλα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ, όπως η 
έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής·

12. ζητεί επιτατικά από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα ενιαίο δίκτυο γραφείων 
εξυπηρέτησης εξαγωγών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα λειτουργούν σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, έτσι ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να έχουν έναν μόνο, εύκολα 
αναγνωρίσιμο, συνομιλητή και να λαμβάνουν στη δική τους γλώσσα, και για άμεση 
χρήση, εξατομικευμένες συμβουλές και οικονομικές αναλύσεις για τις αγορές του 
εξωτερικού, πληροφορίες σχετικά με την παροχή στήριξης, τις εξαγωγικές ευκαιρίες, τα 
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υπάρχοντα εμπόδια στο εμπόριο (τόσο δασμολογικά όσο και μη δασμολογικά), την 
προστασία των επενδύσεων και τις ισχύουσες διατάξεις επίλυσης των διαφορών, τις 
διοικητικές διατυπώσεις, και τους ανταγωνιστές σε αγορές τρίτων χωρών· πιστεύει ότι 
αυτά τα γραφεία εξυπηρέτησης εξαγωγών θα πρέπει να συμβάλλουν στις ανταλλαγές 
καλών πρακτικών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις·

13. συνιστά την αυξημένη ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων 
καθώς αυτές οι ομάδες επιχειρήσεων είναι οι λιγότερο δραστηριοποιημένες σε διεθνές 
επίπεδο και έχουν αντιληφθεί λιγότερο τις εξαγωγικές τους δυνατότητες και τα οφέλη που 
θα μπορούσαν να αποκομίσουν από τη διεθνοποίηση·

14. τονίζει ότι η ανακοίνωση θα έπρεπε να είχε αναγνωρίσει τις διαφορές μεταξύ τομέων, 
καθώς η διεθνοποίηση των ΜΜΕ στον τομέα των υπηρεσιών παρουσιάζει θεμελιώδεις 
διαφορές από τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ στον τομέα της βιομηχανίας· σημειώνει ότι 
πολλές ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των 
ΜΜΕ, συχνά δεν χρειάζεται να αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος για να ξεκινήσουν τις 
εξαγωγές και θα επωφελούνταν πρωτίστως από πιο ανοιχτούς κανονισμούς και από την 
πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στις χώρες-στόχους, ενώ οι 
ΜΜΕ του βιομηχανικού κλάδου θα επωφελούνταν περισσότερο από τις βελτιωμένες 
συνθήκες στην εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών και από τη διευκόλυνση των 
εμπορικών συναλλαγών·

15. σημειώνει ότι οι περισσότερες δημόσιες πολιτικές που στηρίζουν τη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ της ΕΕ εστιάζουν στην κατασκευαστική βιομηχανία και συνιστά, κατά συνέπεια, 
την αναπροσαρμογή τους έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των 
ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών· συνιστά, ειδικότερα, να επαναπροσδιοριστούν οι ελάχιστες 
απαιτήσεις μεγέθους που προβλέπονται στα προγράμματα στήριξης των εμπορικών 
συναλλαγών των ΜΜΕ, οι οποίες συνήθως βασίζονταν στο εξαγωγικό μοντέλο των ΜΜΕ 
του τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με το οποίο μια βιομηχανία μπορεί να επεκταθεί 
διεθνώς αφού αποκτήσει πρώτα ένα κρίσιμο μέγεθος·

16. επιμένει ότι τα εργαλεία που διατίθενται επί του παρόντος σε όλες τις εταιρείες της ΕΕ 
κατά την πραγματοποίηση εξαγωγών, όπως η βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην 
αγορά και το γραφείο εξυπηρέτησης εξαγωγών, πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ· εγκρίνει τη δημιουργία ενός γραφείου το οποίο 
θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ΜΜΕ για θέματα σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας
(γραφείο εξυπηρέτησης των ΜΜΕ σε θέματα εμπορικής άμυνας)· συνιστά την επίτευξη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών δομών υποστήριξης των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ στις τρίχες χώρες·

17. θεωρεί ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, μέσω της κοινής εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ ή άλλου κατάλληλου μέσου της ΕΕ, αν η καταγραφή κρίνει ότι τούτο 
είναι απαραίτητο και εφικτό, πρακτικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις που να 
βοηθούν τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και ιδιαίτερα των 
κεφαλαίων που απαιτούνται για την αρχική επένδυση και τη χρηματοδότηση των 
εξαγωγών·

18. πιστεύει ότι, αν και γίνεται αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων εθνικών δομών, οι 
πρωτοβουλίες της ΕΕ είναι απαραίτητες σε τρίτες χώρες όπου αποδεδειγμένα υπάρχει 
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προστιθέμενη αξία· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων για την 
πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ· συμφωνεί ότι οι ΜΜΕ ορισμένων μικρότερων και 
νεότερων κρατών μελών βρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς μπορεί να στερούνται 
είτε διπλωματικής εκπροσώπησης είτε έμπειρων συνεταίρων ή και αμφοτέρων σε 
ορισμένες αγορές τρίτων χωρών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να παρεμβαίνουν στον ανταγωνισμό μεταξύ ξεχωριστών εταιρειών από 
διαφορετικά κράτη μέλη στις αγορές των τρίτων χωρών·

19. τονίζει ότι η διεθνοποίηση των ΜΜΕ είναι μια διαδικασία, και προκειμένου αυτή να 
σημειώσει επιτυχία, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ χρειάζονται ήδη υπηρεσίες στήριξης σε τοπικό 
επίπεδο και όχι μόνο στις αγορές τρίτων χωρών· αναγνωρίζει ότι σε αγορές τρίτων χωρών 
οι κοινές προσπάθειες της ΕΕ που αφορούν την άσκηση επιρροής, την εμπορική πολιτική 
και την πρόσβαση στην αγορά, καθώς επίσης και συμπληρωματικά προγράμματα για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενης αδυναμίας της αγοράς, μπορούν να προσθέσουν ουσιαστική 
αξία στην εν λόγω διαδικασία·

20. συνιστά την επέκταση των κέντρων της ΕΕ για τις ΜΜΕ μόνον αφού ληφθούν δεόντως 
υπόψη τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των σημερινών 
κέντρων και οι γενικές κατευθυντήριες αρχές· σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα κέντρα θα 
λειτουργούσαν καλύτερα σε συνδυασμό με κοινά γραφεία εξυπηρέτησης προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες και ως υπηρεσίες μιας στάσης με ενιαία σημεία επαφής για τις ΜΜΕ της ΕΕ 
στις τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζονται σε χώρους 
όπου οι ΜΜΕ όντως ασκούν δραστηριότητα·

21. ζητεί να δοθεί ένας σαφής ορισμός των αγορών προτεραιότητας ΜΜΕ βάσει της ατζέντας
για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι αγορές προτεραιότητας θα
πρέπει ασφαλώς να περιλαμβάνουν αγορές υψηλής ανάπτυξης, όπως εκείνες των χωρών
BRIC, αλλά να λαμβάνουν επίσης υπόψη την αντίληψη των ευκαιριών για διεθνοποίηση
των ΜΜΕ στις ανεπτυγμένες χώρες και τις γειτονικές περιοχές· θεωρεί, συνεπώς, ότι η
ανάπτυξη των αγορών υποδοχής και τα κενά στις υφιστάμενες δομές υποστήριξης είναι
τα βασικά κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου των αγορών προτεραιότητας·
συνιστά να προστεθούν στον κατάλογο διάφορες γειτονικές της ΕΕ χώρες, ιδίως αυτές 
των Δυτικών Βαλκανίων και της περιοχής της Μεσογείου, ή όσες μοιράζονται σύνορα με 
την ΕΕ, δεδομένου ότι οι περισσότερες ΜΜΕ εξάγουν αρχικά προς εμπορικούς εταίρους 
σε γειτονικές χώρες και ότι οι εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ με τις συγκεκριμένες χώρες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα των χωρών αυτών·

22. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ειδικές ανάγκες και τα 
συμφέροντα των ΜΜΕ λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 
παρατηρεί ότι αυτό συνεπάγεται καθορισμό των τομέων διαπραγματεύσεων όπου τα 
προβλήματα επηρεάζουν περισσότερο τις ΜΜΕ απ’ ό,τι άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων 
και εστίαση σε αυτούς κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης εμπορικών συμφωνιών με 
τρίτες χώρες· τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης του πολυμερούς πλαισίου με στόχο τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στον ΠΟΕ και τη διασφάλιση της αμεσότερης διαμεσολάβησης και 
επίλυσης των διαφορών των ΜΜΕ·

23. τονίζει ότι οι επενδύσεις στο εξωτερικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση διεθνοποίησης για 
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τις ΜΜΕ· προτείνει, όταν η ΕΕ διαπραγματευτεί διμερείς συνθήκες επενδύσεων στο 
μέλλον, να ληφθεί υπόψη η ανάγκη των ΜΜΕ να επωφεληθούν από μεγαλύτερη 
ασφάλεια των ξένων άμεσων επενδύσεών τους·

24. θεωρεί ότι μια καλύτερη, λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει ουσιώδη σημασία για την καλύτερη προστασία τους από 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από εμπορικούς εταίρους· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την ανησυχία αυτήν κατά τη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας 
της ΕΕ·

25. τονίζει την έλλειψη πόρων που τίθενται στη διάθεση των ΜΜΕ για την καταπολέμηση 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) που τις επηρεάζουν σε 
αγορές τρίτων χωρών· ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών εκ μέρους της
ΕΕ με στόχο να βελτιωθεί η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των ΜΜΕ στις 
τρίτες αυτές χώρες, όπως συνέβη και με το γραφείο πνευματικών δικαιωμάτων των ΜΜΕ
στην Κίνα· παρατηρεί ότι αυτό το μοντέλο γραφείου επεκτείνεται επί του παρόντος, στο 
πλαίσιο μιας πιλοτικής πρωτοβουλίας, σε μια επιλεγμένη ομάδα χωρών του ASEAN και 
της Νότιας Αμερικής· τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής κατάλληλης αξιολόγησης για τα 
υπάρχοντα γραφεία, με στόχο τη βελτιστοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου πριν από 
την περαιτέρω επέκτασή του· ζητεί από την Επιτροπή, αφ' ης στιγμής αντληθούν τα 
διδάγματα από αυτήν την αξιολόγηση, να εγκρίνει τη σύσταση παρόμοιων γραφείων σε 
αγορές προτεραιότητας όπου τα ΔΠΙ αποτελούν σημαντικό ζήτημα· καλεί την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία εντός της ΕΕ και με τις
τρίτες χώρες όσον αφορά την κατάσχεση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, και
να απλοποιήσουν τις τελωνειακές διαδικασίες·

26. αναμένει από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία που να διασφαλίζει ότι οι ΜΜΕ 
της ΕΕ έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις των αγορών τρίτων χωρών επί ίσοις 
όροις με τις άλλες εταιρείες· ευελπιστεί ότι η προσφάτως δημοσιευθείσα πρόταση για 
έναν κανονισμό σχετικά με την αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ θα ενισχύσει το 
αμοιβαίο άνοιγμα, κάτι που θα ωφελήσει τις ΜΜΕ της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ να 
αναπτύξει μια φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στην έρευνα και 
την καινοτομία, θα επωφελείται από καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης όπως τα 
ομόλογα έργων και θα στηρίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα μέσω της 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά 
της έναντι νέων σημαντικών παραγόντων στους τομείς της βιομηχανίας και της έρευνας· 
καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την αξία της ευρωπαϊκής παραγωγής παρέχοντας καλύτερης 
ποιότητας πληροφόρηση στους καταναλωτές, ιδίως με την έγκριση κανονισμού για τη 
σήμανση προέλευσης («made in») προϊόντων τα οποία εισάγονται στην ΕΕ·

27. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα αποτελεσματικό μέσο δημόσιας πολιτικής, 
ιδίως σε επίπεδα κατώτερα του εθνικού, προκειμένου να υποστηριχθούν οι τεχνικές 
ικανότητες καινοτομίας των εγχώριων ΜΜΕ και να εξασφαλιστεί η μεγέθυνσή τους στο 
απαραίτητο μέγεθος για να συμμετάσχουν στη διεθνοποίηση·

28. υπενθυμίζει ότι η διεθνής συνεργασία σχετικά με κανονισμούς και πρότυπα προσφέρει 
πάρα πολλά οφέλη στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, μέσω της κατάργησης μέρους των 
προκαταβολικών δαπανών που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω επιχειρήσεις 
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προκειμένου να πωλήσουν αγαθά ή υπηρεσίες σε αγορές τρίτων χωρών·

29. εκτιμά τις πρωτοβουλίες που προβλέπονται στις διμερείς συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και αποσκοπούν στην ενίσχυση των επαφών μεταξύ επιχειρήσεων· 
υπενθυμίζει ότι οι προκλήσεις της εξεύρεσης και της επικοινωνίας με εν δυνάμει πελάτες 
εκτός της ΕΕ, καθώς και της δημιουργίας αξιόπιστων αλυσίδων εφοδιασμού, αποτελούν 
σοβαρά εμπόδια στις ΜΜΕ που επιθυμούν να εισέλθουν σε εξαγωγικές αγορές και ότι 
συγκεκριμένα οι μικρότερες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαρτώνται από 
διαμεσολαβητές για την πώληση αγαθών στο εξωτερικό·



AD\904998EL.doc 9/9 PE485.930v02-00

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 21.6.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

26
2
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John 
Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María 
Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Yannick 
Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, 
Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu 
Winkler, Paweł Zalewski 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Μαρία-Ελένη 
Κοππά, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański, 
Jarosław Leszek Wałęsa, 

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Philip Claeys, Marielle Gallo


