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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενσωμάτωση των πολιτικών της Ένωσης υπέρ 
των ΜΜΕ σε ό,τι αφορά την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη διεθνοποίηση, την 
παραγωγικότητα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ποιότητα των ανθρώπινων πόρων 
και την κοινωνική ευθύνη·

Β. χαιρετίζει το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
(πρόγραμμα COSME) καθώς και το μέσο για τις ΜΜΕ που προβλέπεται στο πλαίσιο του 
Horizon 2020· λυπάται, όμως, για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για το COSME 
σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι περιορισμένος·

Γ. χαιρετίζει ειδικότερα τις δράσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της πρότασης 
COSME, που έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και την 
επιχειρηματική νοοτροπία·

Δ. πιστεύει ότι τα μέτρα δημόσιας πολιτικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη και ενίσχυση της παροχής διάφορων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις 
ΜΜΕ (π.χ. φυτώρια επιχειρήσεων, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, καθοδήγηση, 
πλαισίωση κ.λπ.)· θεωρεί ότι η δημιουργία δικτύων και η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σχετικά·

Ε. σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν ρυθμιστική στήριξη για νέες και 
καινοτόμες επιχειρήσεις και υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η κατάτμηση των 
διαφόρων ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών και μέσων που 
αφορούν τις ΜΜΕ·

ΣΤ. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα πολιτικής τα οποία 
διαμορφώνουν τον πολιτισμό και τα εκπαιδευτικά συστήματα, μέσω της δημιουργίας 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, με σκοπό να γεφυρωθεί το 
σημερινό κενό μεταξύ του ακαδημαϊκού τομέα και της αγοράς·

Ζ. υποστηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες βοηθούν τις ΜΜΕ να έχουν 
πρόσβαση σε περισσότερους χρηματοπιστωτικούς πόρους, λόγω του ότι καθιστούν 
ευκολότερο για νεαρές και καινοτόμες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση·

Η. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, πέραν του ρόλου του ως μια πλατφόρμα για κοινωνική 
επικοινωνία, ο ρόλος του διαδικτύου ως μία πλατφόρμα με την οποία όλοι οι πολίτες 
μπορούν να ξεκινήσουν μία υπηρεσία ή ένα καινοτόμο προϊόν που στοχεύει τους άλλους 
πολίτες, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό θέσεις εργασίας και ΜΜΕ, αποτελεί βασική 
αρχή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.


