
RR\1219652EL.docx PE653.858v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

A9-0237/2020

1.12.2020

ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/2131(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Paolo Borchia



PE653.858v02-00 2/86 RR\1219652EL.docx

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ..................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ........................................................................................................24

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.........................................27

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ..........................................................................................................................35

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ...................................................................................................................47

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ .........................55

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ63

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ..............................74

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ...........................................81

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ...............................................................................................................................85

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ...............................................................................................................86



RR\1219652EL.docx 3/86 PE653.858v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, που αναφέρεται στην εσωτερική 
αγορά, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική οικονομία της αγοράς,

– έχοντας υπόψη την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών)2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 
(2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαΐου 2020, σχετικά με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τα συμπεράσματα 
της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 20208,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο 
«Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις «Small Business Act» για 
την Ευρώπη» (COM(2011)0078) και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
2 ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33.
4 ΕΕ C 68E της 7.3.2014, σ. 40.
5 ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 57.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.
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Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 20119,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» 
(COM(2011)0870),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, με τίτλο 
«Έξυπνη νομοθεσία - Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
(COM(2013)0122),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Οι 
μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις 
αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» 
(COM(2020)0103),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια 
νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη» [COM(2020)0098],

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα 
της Ευρώπης: Ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» 
(COM(2020)0456),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020» 
(COM(2020)0440),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» (COM(2020)0274),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2018/2019 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ του 
Νοεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 02/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: « 
Το μέσο για τις ΜΜΕ στην πράξη: ένα αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα που 

9 ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 102.
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αντιμετωπίζει τις προκλήσεις»

– έχοντας υπόψη τα ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας του 
2020, που δημοσιεύτηκαν την 11η Ιουνίου 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές» του Ιουνίου 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΑΣΕ της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «"The 
Missing Entrepreneurs 2019" (Η έλλειψη επιχειρηματιών το 2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
0237/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια στρατηγική για τις ΜΜΕ 
για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2020, ενώ στις 
11 Μαρτίου η ΠΟΥ εξέδωσε τον συναγερμό σχετικά με την πανδημία COVID-1910, 
που επηρέασε σημαντικά το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργούν οι ΜΜΕ, και κατέστησε απαραίτητη μια αναθεώρηση της στρατηγικής, 
λόγω των αλλαγών σε πολλές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική που παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάρτιο 
εξακολουθεί να προτείνει έγκυρες λύσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ πριν από 
την κρίση της νόσου COVID-19 και των επικείμενων προκλήσεων που σχετίζονται με 
την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει μια επικαιροποιημένη έκδοση της ανακοίνωσής της σχετικά με τη 
στρατηγική για τις ΜΜΕ, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα σημεία που θίγονται 
στο παρόν ψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, και αυτό θέτει σε 
κίνδυνο τη δυνατότητα της Ευρώπης να δημιουργεί πλούτο και ευημερία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 24 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ των 27 αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας και, πριν από την πανδημία, παρήγαγαν πάνω από το 
ήμισυ του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια εργαζομένους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 98,9 % των επιχειρήσεων στη μη χρηματοοικονομική 
επιχειρηματική οικονομία της ΕΕ είναι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 49 
εργαζομένους·11 λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

10 Εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντή της ΠΟΥ κατά την ενημέρωση Τύπου σχετικά με τη νόσο 
COVID-19, 11 Μαρτίου 2020.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_el 

https://ec.europa.eu/growth/smes_el
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επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, είναι 
πολύπλοκες και ετερογενείς, λόγω του μεγέθους τους και της μεγάλης ποικιλομορφίας 
των τομέων δραστηριότητας που καλύπτουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
αλυσίδων αξίας και συμβάλλουν σημαντικά στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 
οικονομίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής στρατηγικής, και να 
υποστηρίζονται κατάλληλα από ειδικά προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά μέσα και ένα 
ευνοϊκό νομοθετικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, προκειμένου να μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και 
στους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών στόχων έως το 2050·  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του 
σχετικά με μια συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας 
COVID-19 και των συνεπειών της, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διευκολύνουν την υλοποίηση των 
στρατηγικών ανάκαμψης και ανασυγκρότησης μετά την κρίση της νόσου COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να υποστηρίζονται 
στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να απελευθερωθεί το 
δυναμικό τους για ψηφιοποίηση, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και αντιμετώπιση των 
πιεστικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμβολή των ΜΜΕ θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία αυτών των 
στρατηγικών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι επακόλουθες δυσοίωνες οικονομικές 
προοπτικές που προκλήθηκαν από την πανδημία οδήγησαν ένα σημαντικό και 
απροσδιόριστο αριθμό ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων στα πρόθυρα της 
αφερεγγυότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 έγκαιρες πληρωμές σημειώθηκαν 
μόνο στο 40 % των εταιρειών · λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση ρευστότητας που 
πλήττει πολλές ΜΜΕ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις μόνο στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες, αλλά και στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής τους, εμποδίζοντας 
τον κατάλληλο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έκτακτο πρόγραμμα για αγορές στοιχείων ενεργητικού  της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 
λόγω της πανδημίας, βοηθά κυρίως τις μεγαλύτερες εταιρείες, καθώς βασίζονται 
περισσότερο στην αγορά εμπορικών χρεογράφων, αλλά δεν βελτιώνει τις 
χρηματοπιστωτικές συνθήκες για τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν με σθένος και ταχύτητα για να ελαχιστοποιήσουν τους 
οικονομικούς, κοινωνικούς και στρατηγικούς κινδύνους που συνδέονται με την 
εξαφάνιση των εν λόγω εταιρειών· αναγνωρίζει ότι η τραπεζική δανειοδότηση 
αποτελούσε ανέκαθεν την κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην 
Ένωση, και αντιστοιχεί σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης των 
ΜΜΕ, γεγονός που καθιστά τις ΜΜΕ ιδιαίτερα ευάλωτες στη συρρίκνωση της 
τραπεζικής δανειοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τα εργαλεία 
για να αντιμετωπίσουν μια παρατεταμένη κρίση και ότι τα εθνικά μέτρα δεν θα πρέπει 
να επηρεάζουν αρνητικά την εσωτερική αγορά της ΕΕ·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των κεφαλαιακών ελλειμμάτων λόγω της κρίσης 
της νόσου COVID-19 θα διαφέρουν μεταξύ τομέων, τύπων εταιρειών και κρατών 
μελών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αποκλίσεις στην εσωτερική αγορά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς, ενώ η διαφορά στις επιδόσεις ανάπτυξης μεταξύ των κρατών 
μελών είναι μία από τις αιτίες άνισης οικονομικής ανάπτυξης εντός της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ πλήττονται ακόμη περισσότερο από τον συντριπτικό 
και συχνά απορρυθμισμένο παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές προοπτικές του ΟΟΣΑ δεν αποκλείουν, σε 
περίπτωση ενός ακόμη σοβαρού κύματος της COVID-19,  η απώλεια εισοδήματος έως 
το τέλος του 2021 να υπερβεί οποιαδήποτε προηγούμενη ύφεση κατά τα τελευταία 100 
έτη12· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση  στην κρίση από τη νόσο COVID-19, οι 
κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά μεταξύ ΜΜΕ από διαφορετικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία έχει καταδείξει ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι υψίστης σημασίας και έχει 
τονίσει την ανάγκη ψηφιοποίησης της οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο μέλλον, ενώ οι περιβαλλοντικές προκλήσεις 
εξακολουθούν να υφίστανται και πρέπει να αντιμετωπιστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από παγκόσμιους παράγοντες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η καινοτομία αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να διασφαλίσουν οι ΜΜΕ 
μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών, 
καινοτομιών και τεχνολογιών αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και, παράλληλα, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους και μειώνει το κόστος τους, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες 
διοικητικές, ρυθμιστικές και τεχνικές προϋποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ επιθυμούν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, την αποδοτική 
χρήση των πόρων και της ενέργειας, τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, που όλες είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της 
μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους, και για τη 
δυνατότητά τους να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην άμεση υλοποίηση οικολογικών 
καινοτομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
2020,13 πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση 
και υστερούν σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες όσον αφορά τόσο τις ψηφιακές τους 
δεξιότητες, όσο και την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων τους, εν μέρει λόγω του 
αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι 
κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στην ψηφιακή όσο και στη μη ψηφιακή 
ενιαία αγορά, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, 
αποφεύγοντας παράλληλα τον αρνητικό αντίκτυπο στα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιτρέψει στις ΜΜΕ να αποκομίσουν τα οφέλη της 

12 ΟΟΣΑ - Οικονομικές Προοπτικές, τόμος 2020, τεύχος I
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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ψηφιακής μετάβασης, ενώ η εστίαση στον ψηφιακό γραμματισμό και τις ψηφιακές 
δεξιότητες θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση των επενδύσεων της ΕΕ σε 
ψηφιακές υποδομές, καθώς και με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε δεδομένα 
και σε  δίκαια εμπορικά και κανονιστικά πλαίσια σε όλα τα είδη πλαισίων της αγοράς, 
δηλαδή μεταξύ επιχείρησης και επιχείρησης, επιχείρησης και καταναλωτή, και 
επιχείρησης και κυβέρνησης··

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις κύριες προκλήσεις για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης είναι η εύρεση ειδικευμένων εργαζομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι τοπικές κυβερνήσεις θα 
πρέπει να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, καθώς και η βιώσιμη 
και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης αποτελεί μια ευκαιρία προώθησης της 
επιχειρηματικότητας των υποεκπροσωπούμενων ομάδων ώστε να μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που απορρέουν από την ψηφιακή και πράσινη 
μετάβαση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα στις ΜΜΕ να συμβάλουν πλήρως και να επωφεληθούν από τη διττή 
μετάβαση και να αυξήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, τον 
αντίκτυπο των ΜΜΕ στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιστοιχούν στο 52 % του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόλις στο 34,4 % 
των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και στο 30 % των επιχειρηματιών σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις14· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα και οι επιχειρηματικές 
δυνατότητες των γυναικών παραμένουν αναξιοποίητες και θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος, όπως το 
οικονομικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης που δημιουργούνται από την 
υπερβολική ρύθμιση και τις υπερβολικά περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων επίλυσης διαφορών σε θέματα διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, για παράδειγμα στον τομέα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αλλά και σε σχέση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καινοτομία δεν έχει άμεση σχέση με τις ρυθμίσεις, αλλά προωθείται από συνεργατικές 
προσπάθειες στις οποίες οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν για την ανταλλαγή γνώσεων 
και πληροφοριών, και συνδυάζουν ιδέες και χρηματοδότηση με συνεργάτες στο πλαίσιο 
ευρύτερων συστημάτων καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις είναι 
κατά κανόνα πιο πιθανό να φθάσουν στις ΜΜΕ ή σε δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχουν ΜΜΕ, από τις φορολογικές ελαφρύνσεις·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της ΕΕ για τις ΜΜΕ αναφέρεται σε περισσότερες 
από 100 νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τον ισχύοντα ορισμό και θα 
υποβάλει εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που ανέκυψαν στην πλέον 
πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, όπως είναι οι περίπλοκες δομές ιδιοκτησίας ή τα 
δυνητικά «φαινόμενα εγκλωβισμού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει 

14 Έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων από την Innovation Finance Advisory, Funding women entrepreneurship - How to empower growth 
(Χρηματοδότηση γυναικών επιχειρηματιών - Πώς να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης), Ιούνιος 2020.
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ακόμη να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία απαιτείται αποσαφήνιση των κριτηρίων της 
«ανεξαρτησίας» και της «αυτονομίας»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και πολύ συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και να αποκτήσουν γνώση των ευκαιριών που 
είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
κατηγορία επιχειρήσεων έχει επίσης πληγεί πολύ σκληρά από την κρίση COVID-19 
και, με την επιφύλαξη του ισχύοντος ορισμού των ΜΜΕ, αξίζει να λάβει περισσότερη 
βοήθεια και να προωθηθεί καλύτερα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REFIT, 
να αξιολογήσει την ανάγκη για ξεχωριστό ορισμό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη στοχευμένων μέτρων, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι αυτό δεν διευρύνει τον υφιστάμενο ορισμό των ΜΜΕ ούτε διακυβεύει 
με κανέναν τρόπο τη στήριξη των ΜΜΕ·

Διαρθρωτικές προκλήσεις πριν από την κρίση COVID - 19

1. επικροτεί τη στρατηγική της Επιτροπής για τις ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη ότι οι 
ΜΜΕ είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία· τονίζει την ανάγκη 
επικαιροποίησης της στρατηγικής για τις ΜΜΕ υπό το πρίσμα της κρίσης COVID-19, 
διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στην προώθηση της μετάβασης προς μια 
κοινωνία αφενός κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ανθεκτική και αφετέρου 
ανταγωνιστική, και ζητεί, ως εκ τούτου, η στρατηγική για τις ΜΜΕ να ευθυγραμμιστεί 
με τη βιομηχανική στρατηγική, την ευρωπαϊκή στρατηγική15 για τα δεδομένα και την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή και στήριξη όλων των 
ΜΜΕ στη διττή μετάβαση,  προς επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και βελτιωμένης ανθεκτικότητας·

2. ζητεί, επιπλέον, τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δημιουργίας 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, μεταξύ άλλων μέσω 
της μείωσης του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ· ζητεί, προς τούτο, την έγκριση ενός 
σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ με σαφείς στόχους, ορόσημα και χρονοδιάγραμμα, το 
οποίο θα συνοδεύεται από τακτική παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 
αξιολογήσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενισχυθεί το επιχειρηματικό 
πνεύμα εντός της Ένωσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν 
στις νέες επιχειρήσεις και τις υφιστάμενες ΜΜΕ να ευδοκιμήσουν και να 
καινοτομήσουν, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης·

3. αναγνωρίζει ότι ο υπερβολική διοικητική και ρυθμιστική επιβάρυνση παρεμποδίζει την 
ικανότητα των ΜΜΕ να εξελιχθούν, καθώς δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους 
για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες γραφειοκρατικές απαιτήσεις·

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» 
(COM(2020)0066).
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4. επικροτεί, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της Επιτροπής να εισαγάγει την εξισορροπητική 
αρχή «one in - one out» (θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας ρύθμισης), αλλά 
υπενθυμίζει ότι η αρχή αυτή απλώς διατηρεί το status quo στη νομοθεσία, και άρα δεν 
είναι αρκετά φιλόδοξη, και τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό ως ένα πρώτο βήμα για την αναχαίτιση της παλίρροιας 
νέων ρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι η δημόσια διοίκηση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διευκόλυνση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, για παράδειγμα στην προώθηση των επενδύσεων που στοχεύουν στην 
τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας συγχρόνως  ύψιστα 
πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων·

5. καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν την ανάγκη για 
βελτίωση και απλούστευση της νομοθεσίας και να εγκρίνουν χάρτη πορείας με 
συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους και δείκτες, ως σημαντική προϋπόθεση 
ανάκαμψης της οικονομίας και της καινοτομίας, καθώς και για τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της ΕΕ· σημειώνει ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν 
θέσει ποσοτικούς στόχους έως και 30 %16 για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και 
καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους και δεσμευτικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς 
στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, το συντομότερο 
δυνατόν μετά τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων και, σε κάθε περίπτωση, το 
αργότερο έως τον Ιούνιο 2021, και πριν από την ανακοίνωση της Επιτροπής·

6. σημειώνει ότι ο εν λόγω χάρτης πορείας θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς στους 
οποίους θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός και κανονιστικός φόρτος για τις 
ΜΜΕ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης και η γραφειοκρατία, και να 
στηριχθούν τα κράτη μέλη στην επίτευξη ταχείας μείωσης του αριθμού των ρυθμίσεων, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα κοινωνικά και 
υγειονομικά πρότυπα και την προστασία του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει ότι, 
προκειμένου να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, είναι επίσης σημαντικό να αξιολογούνται τέτοιου είδους μέτρα εκ των 
υστέρων, από την προοπτική των ΜΜΕ και χωρίς να υπονομεύονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων·

7. ζητεί η βελτίωση της κανονιστικής ευθυγράμμισης να συνοδεύεται από έξυπνη 
ψηφιοποίηση, αυξημένη φιλικότητα προς τον χρήστη, πιο εξορθολογισμένες 
διαδικασίες και πιο ασφαλείς διαδικασίες όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, αυξημένη και πιο στοχευμένη τεχνική και διοικητική βοήθεια σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ευκαιρίες 
κατάρτισης για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να διαχειριστεί ένα πραγματικά ενιαίο 
ψηφιακό σημείο εισόδου για όλες τις έρευνες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
της ΕΕ για τις ΜΜΕ και να διασφαλίσει ότι τα καθεστώτα στήριξης της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα επακόλουθα της νόσου COVID-19, 
περιλαμβάνουν μια ισχυρή συνιστώσα για τις ΜΜΕ·

8. εκφράζει ικανοποίηση για τις επιτυχίες της εφαρμογής των αρχών βελτίωσης της 
νομοθεσίας μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, ιδίως όσον 
αφορά την απλούστευση και την τυποποίηση εντύπων και διαδικασιών, με συνεκτική 

16 Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της Γερμανίας που παρουσιάστηκε από το Κέντρο 
Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Μελέτη σκοπιμότητας: Εισαγωγή της αρχής «one-in-one-out» στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 5 Δεκεμβρίου 2019.
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εφαρμογή των αρχών «μόνον άπαξ» και «εξ ορισμού ψηφιακά», τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και μείωση του διοικητικής επιβάρυνσης 
γενικότερα·

9. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της κρίσης COVID-19 στις ΜΜΕ και να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των ΜΜΕ που 
προκύπτουν από την κρίση COVID-19 κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν 
από την υποβολή νομοθετικών προτάσεων·

10. ζητεί, ως εκ τούτου, μια δεσμευτική μέθοδο αξιολόγησης όσον αφορά τις ΜΜΕ, του 
κόστους και της ωφέλειας των νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών τους επιπτώσεων και των συνεπειών στους υπαλλήλους των ΜΜΕ· 
αναμένει ότι τα αποτελέσματα των τεστ ΜΜΕ θα ληφθούν πλήρως υπόψη σε όλες τις 
νομοθετικές προτάσεις και ότι θα καταδειχθεί σαφώς ο τρόπος με τον οποίο θα 
επιτευχθεί η απλούστευση και, όπου είναι δυνατόν, θα διατυπωθούν πρόσθετες 
συστάσεις για την αποφυγή περιττών διοικητικών ή κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις 
ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ θα πρέπει 
να είναι η ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων και όχι η ταχύτητα με την οποία 
ολοκληρώνονται οι πρωτοβουλίες· καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν και να 
προαγάγουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συστηματική εφαρμογή των τεστ ΜΜΕ και σε εθνικό επίπεδο·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη 
λειτουργία της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου (RSB) διασφαλίζοντας ότι αποτελείται 
κατά πλειοψηφία από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και διαθέτει υποστήριξη από το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία, η 
διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου και του έργου 
της, και τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο, 
σύγκρουση συμφερόντων ή μεροληπτικές πρακτικές· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση μεγάλων και μικρών εταιρειών σε όλους τους 
σχετικούς φορείς και επιτροπές που συνδέονται με τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, 
ξεκινώντας από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου· θεωρεί ανεπαρκή την τρέχουσα 
απαίτηση να υπάρχει μόνο ένας εκπρόσωπος των ΜΜΕ στην επιτροπή ρυθμιστικού 
ελέγχου για όλες τις ΜΜΕ σε όλους τους τομείς, δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας 
ΜΜΕ στην Ευρώπη·

12. ζητεί να εντατικοποιηθεί η εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις 
«Small Business Act»· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή της αρχής « 
think small first» (προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις) και για ενίσχυση της αρχής 
«big on big things, small on small things» (μεγάλη φιλοδοξία για τα μεγάλα ζητήματα 
και μικρή φιλοδοξία για τα μικρά), προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα εστίαση στις 
ΜΜΕ στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, και να τεθεί η βάση για μια νέα διοργανική 
δέσμευση για τη μείωση του διοικητικού φόρτου·

13. σημειώνει το σχέδιο της Επιτροπής να διορίσει ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τις 
ΜΜΕ προκειμένου να προβάλει περισσότερο τις ανησυχίες των ΜΜΕ, και καλεί 
επιπλέον την Επιτροπή να τοποθετήσει τον απεσταλμένο για τις ΜΜΕ σε κεντρική 
μονάδα υπό την προεδρία της Επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εποπτεία 
των θεμάτων που αφορούν τις ΜΜΕ σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις· καλεί την 
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Επιτροπή να βασιστεί στην υπάρχουσα διαδικασία ανασκόπησης των επιδόσεων των 
ΜΜΕ και να συμμετέχει σε ετήσια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των ΜΜΕ, σε 
συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει την ευκαιρία 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του δικτύου απεσταλμένων για τις ΜΜΕ και των 
εθνικών και τοπικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ·

14. θεωρεί ότι οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης θα 
πρέπει να συνοδεύονται από χρηματοδοτικούς και άλλους πόρους που θα επιτρέψουν 
στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση των ΜΜΕ προς αυτές τις κατευθύνσεις, 
πράγμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες · τονίζει 
ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να είναι αντιφατικοί και πρέπει, αντιθέτως, να 
αλληλοενισχύονται και να συνοδεύονται από μέτρα για τη διασφάλιση της 
απασχόλησης με δικαιώματα και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες 
δυσκολίες από τις μεγαλύτερες εταιρείες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων λόγω των διαφόρων νομισματικών μέτρων και του 
κανονιστικού πλαισίου· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την 
ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολύ 
μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ  συνήθως δεν 
έχουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να συμμετέχουν σε ισότιμη 
βάση σε σχέση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις πολυεθνικές εταιρείες, στη 
διεργασία διαμόρφωσης πολιτικών και κανόνων που τις επηρεάζουν·

16. εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης της πλειονότητας των ΜΜΕ, 
ιδίως αυτών με τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, στις γραμμές χρηματοδότησης της 
ΕΤΕπ, και ζητεί οι όροι πρόσβασης να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για ισχυρότερη 
συμμετοχή των ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ διότι δεν γνωρίζουν τι 
είναι διαθέσιμο, αλλά και λόγω της βραδύτητας και της υπερβολικής πολυπλοκότητας 
των σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
εξαλείψει αυτά τα εμπόδια απλοποιώντας τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας την 
επιγραμμική πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστηρίζοντας περαιτέρω 
προσαρμοσμένα κίνητρα για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

17. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, ότι υπάρχει άμεση 
ανάγκη να αποκατασταθεί η ρευστότητα των ΜΜΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βασική τους λειτουργικότητα, και προειδοποιεί ότι η επιβίωση των ΜΜΕ μετά τη νόσο 
COVID-19, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεδομένων των διαρθρωτικών 
αδυναμιών τους σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα εξαρτηθεί από την 
ταχεία λήψη αποφάσεων, την επαρκή χρηματοδότηση και την ταχεία διαθεσιμότητα 
ρευστότητας· 

18. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τα μελλοντικά μέσα της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των τοπικών 
κοινοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη, όποτε είναι δυνατόν, τις υφιστάμενες τομεακές 
και εθνικές ιδιαιτερότητες· υπενθυμίζει ότι αναμένεται επίσης, να προσανατολίσουν 
επενδύσεις προς τις ΜΜΕ·



RR\1219652EL.docx 13/86 PE653.858v02-00

EL

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης επικεντρώνεται ελάχιστα 
στις ΜΜΕ και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στις 
ΜΜΕ·

20. παροτρύνει την Επιτροπή να εξατομικεύσει καλύτερα τη χρηματοδότηση της ΕΕ ώστε 
να προσελκύσει μεγαλύτερη συμμετοχή μη ψηφιακών, υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτόμων ΜΜΕ και ζητεί, επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό νέων μέσων της ΕΕ να 
λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον η χρηματοδότηση μπορεί εύλογα να χρησιμοποιηθεί 
από τις ΜΜΕ και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, και να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ 
είναι σε θέση να επωφεληθούν όσο και όλοι οι άλλοι εταίροι της αλυσίδας αξίας, με 
στόχο τη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι, 
προκειμένου οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν, είναι ζωτικής σημασίας να 
εξασφαλιστεί η παροχή «υπομονετικών κεφαλαίων» που αποσκοπούν στην αποκόμιση 
οφελών ειδικά για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και των οποίων οι πάροχοι είναι σε 
θέση να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους ακόμη και σε αντίξοες βραχυπρόθεσμες 
συνθήκες·

21. τονίζει την ανάγκη για μια πιο προορατική προσέγγιση των δικτύων και των 
οργανώσεων των ΜΜΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των διαθέσιμων και 
σχεδιαζόμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης από την ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας,  καθώς και διαγωνισμούς για 
σπουδαστές και νέους επιχειρηματίες·

22. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν μια χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ, ιδίως για όσες επικεντρώνουν το επιχειρηματικό τους 
μοντέλο σε άυλα περιουσιακά στοιχεία· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης, βιώσιμου μετασχηματισμού 
και καινοτομίας και ζητεί περαιτέρω στήριξη για καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα· 
εκφράζει τη λύπη του για τις διαφορές στις πιστωτικές συνθήκες που προσφέρονται 
στις ΜΜΕ στις διάφορες χώρες της ΕΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με 
τους χρηματοπιστωτικούς και τραπεζικούς φορείς όσον αφορά την υποχρέωσή τους να 
εξασφαλίζουν πλήρη και δίκαιη πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια για τις ΜΜΕ·

23. τονίζει ότι η χρηματοδότηση μόνο μέσω των κεφαλαιαγορών δεν επαρκεί για την 
παροχή κατάλληλων λύσεων για τις ΜΜΕ και πιστεύει ότι ο τομέας των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι σταθερός και να προσφέρει στις ΜΜΕ, 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες ευρύ 
φάσμα εξατομικευμένων επιλογών χρηματοδότησης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών περιφερειακών τραπεζών και των αποταμιευτικών 
συνεταιρισμών· καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί στενότερα με τους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές της στα κράτη μέλη για τη διάδοση σχετικών 
πληροφοριών στις ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση·

Νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID - 19

24. υπενθυμίζει ότι πρέπει να βρεθούν μέσα ταχείας παροχής ρευστότητας στις ΜΜΕ, ενώ 
τα μέτρα για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν· 
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παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των 
καθυστερήσεων πληρωμών, οι οποίες εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές 
προκλήσεις ρευστότητας για τις ΜΜΕ, και προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν 
ακόμη πράξει να εφαρμόσουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ιδίως όσον 
αφορά τους δημόσιους διοικητικούς φορείς και τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων·

25. παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει την παρακολούθηση και την επιβολή της 
οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών και να αξιολογήσει την ανάγκη για την 
αναθεώρησή της, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έγκαιρες πληρωμές αποτελούν τον 
κανόνα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά τόσο για τις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων, ιδίως από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες, όσο και για τις 
συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων· καλεί τις αρχές σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να δώσουν το σωστό παράδειγμα 
πληρώνοντας πάντα εγκαίρως τις ΜΜΕ και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ενεργό 
χρήση των διαδικασιών επί παραβάσει σε περιπτώσεις όπου η οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σωστά·

26. αναγνωρίζει την ανάγκη για προσωρινή χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις και σε αναγνώριση ότι έχουν οδηγήσει σε άνιση εφαρμογή των μέτρων σε 
ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εγγυηθούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών·

27. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αξιολόγηση και αναθεώρηση των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα που επηρεάζουν τις ΜΜΕ που βρίσκονται στις πιο 
απομακρυσμένες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, των εξόχως απόκεντρων 
και των ορεινών περιοχών, καθώς και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 
μη περιφερειακών περιοχών, που πλήττονται από πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές·

28. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τομείς όπως ο τουρισμός, η 
φιλοξενία, ο πολιτισμός, οι δημιουργικές βιομηχανίες, οι μεταφορές, οι εμπορικές 
εκθέσεις και εκδηλώσεις, στις οποίες εμπλέκονται κυρίως ΜΜΕ, έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση της νόσου COVID-19· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ληφθούν άμεσα διαρκή μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση και την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης μεταξύ ταξιδιωτών και επιχειρηματιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ανακουφιστούν οι εν λόγω τομείς από διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπανηρές 
ρυθμίσεις, να προσδιοριστεί η μελλοντική πορεία για την ανάκαμψη των τομέων και να 
διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους πληγέντες τομείς· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και 
να προβλεφθούν προγράμματα στήριξης για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον 
πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, δεδομένου ότι η κρίση της νόσου COVID-19 
ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομία και την κοινωνική ζωή 
μας·

29. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ως κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες 
την προστασία της απασχόλησης και την επιβίωση των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη οικονομικά βιώσιμων 
ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων που διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας, ιδίως υπό 
το πρίσμα της ακύρωσης του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας που πρότεινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· χαιρετίζει την πρωτοβουλία  του Μέσου Στήριξης για τον 
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Μετριασμό των Κινδύνων Ανεργίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (SURE) που 
στοχεύει στην κάλυψη του κόστους των εθνικών καθεστώτων μειωμένου ωραρίου 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη στη μεταφορά της 
οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα17, προκειμένου να διασφαλίσουν 
στην πράξη μια δεύτερη ευκαιρία για τις ΜΜΕ που βρίσκονται σε δυσχερή θέση·

30. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους τεχνολογίες, νέους 
τρόπους οργάνωσης της εργασίας τους και ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, η «συνεργατική οικονομία» και η εξ αποστάσεως εργασία· 
επισημαίνει ότι πολλές ΜΜΕ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 
και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις στην 
έρευνα και την καινοτομία (Ε & Κ) προσανατολίζονται προς τη συμμετοχή των ΜΜΕ, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα ισορροπία μεταξύ της επιβολής των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και της προώθησης της καινοτομίας· ζητεί, περαιτέρω, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτή τη διαδικασία·

31. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία στις ΜΜΕ αποτελεί βασικό παράγοντα παραγωγικότητας 
και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς μπορεί να συνδράμει στην επίλυση παγκόσμιων και 
κοινωνικών προκλήσεων και να προσφέρει καλύτερες εργασιακές συνθήκες· 
υπενθυμίζει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση αυξάνουν τις ευκαιρίες για 
καινοτομία και ευδοκίμηση των ΜΜΕ, καθώς επιταχύνουν τη διάδοση γνώσεων και 
την ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αυξάνουν την ικανότητά τους να 
αναπτύσσονται ταχύτερα·

32. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε 
οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν τις ΜΜΕ και ενισχύουν τη συνδημιουργία, την 
ωρίμανση και τη μεταφορά άριστης τεχνολογίας στη βιομηχανία, καθώς και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία στοχευμένων 
δημόσιων πολιτικών για τη στήριξη των οριζόντιων αναγκών που σχετίζονται με τις 
διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, 
όπως η απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, και καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν πιλοτικές πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της υιοθέτησης λύσεων 
ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω δραστηριοτήτων 
κατάρτισης και παροχής συμβουλών, τεχνικής βοήθειας, βέλτιστων πρακτικών ή 
ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία), και με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών αρχών·

33. χαιρετίζει την ένταξη των ΜΜΕ στο Ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων 
στην ανάπτυξη πολλών κατάντη υπηρεσιών και εφαρμογών· αναγνωρίζει τον καίριο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στις αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας 
στην Ευρώπη·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπόσχεση της Επιτροπής να αναπτύξει κύκλους 
εντατικών ψηφιακών μαθημάτων, ώστε να μπορέσουν οι εργαζομένοι στις ΜΜΕ να 
αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η 
κυβερνοασφάλεια και οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· υπογραμμίζει ότι οι 

17 Οδηγία (EΕ) 2019/1023 της 20ής Ιουνίου 2019 για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, για την απαλλαγή 
από τα χρέη και την ανικανότητα ή την έκπτωση και για μέτρα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη, καθώς και 
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 18.
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κύκλοι εντατικών ψηφιακών μαθημάτων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη» θα πρέπει να έπονται επιδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία θα 
παρέχουν στους ιδιοκτήτες και τα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ τη δυνατότητα να 
προσδιορίζουν τις ψηφιακές τους ανάγκες και ευκαιρίες· επισημαίνει ότι το ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο για να ευδοκιμήσουν οι ΜΜΕ και για να 
μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς όχι μόνο στην περιβαλλοντική και ψηφιακή 
μετάβαση, αλλά και στις παραδοσιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι 
επιχειρήσεις·

35. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν μέχρι στιγμής 
ενσωματώσει επιτυχώς την ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις τους· ζητεί να 
ενισχυθεί η δράση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών και των 
ελλείψεων δεξιοτήτων και στον εξοπλισμό των ΜΜΕ με ψηφιακό γραμματισμό και 
δεξιότητες, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις και την χρηματοοικονομική εκπαίδευση, πέραν των δεξιοτήτων διαχείρισης 
των πιστώσεων και της αλυσίδας εφοδιασμού για τις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές 
εργασίας, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της επιτάχυνσης που προκάλεσε η κρίση 
COVID-19·

36. τονίζει την ανάγκη προώθησης επενδύσεων σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και μαθητείας στις ΜΜΕ· ζητεί, προς τούτο, να αναπτυχθεί μια 
εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει  το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων της Επιτροπής προς το σκοπό αυτό και επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
καλυφθεί το χάσμα στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και καινοτομίας, είναι 
απαραίτητο να αυξηθεί το μερίδιο των αποφοίτων στους τομείς STEM και να 
αντιμετωπιστούν οι ανισότητες σε σχέση με τις γυναίκες σε αυτούς τους τομείς· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων·

37. σημειώνει τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη (COM (2020) 
0065) και την άποψή της ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 
έναν κόμβο ψηφιακής καινοτομίας με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην τεχνητή 
νοημοσύνη·

38. ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων για την 
αναβάθμιση του παρωχημένου εξοπλισμού, την ενίσχυση της μεταφοράς γνώσεων και 
τον εντοπισμό των πλέον αποτελεσματικών χρήσεων τεχνολογιών όπως η βιομηχανική 
τεχνητή νοημοσύνη, και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με 
τις άμεσα αναγκαίες δεξιότητες ώστε να καταστεί δυνατός ο εξ αποστάσεως έλεγχος 
των περιουσιακών στοιχείων, η παρακολούθηση της παραγωγής και η συνεργασία των 
εργαζομένων, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, 
προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας, και την αποδοτικότητα της ενέργειας και των 
πόρων, τομείς στους οποίους η ψηφιακή τεχνογνωσία είναι συχνά ζωτικής σημασίας 
και επιτρέπει στις ΜΜΕ να παραμείνουν ανταγωνιστικές· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προγράμματος κουπονιών για τις ΜΜΕ για 
τη στήριξη αυτών των προσπαθειών τους·

39. ζητεί την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ΜΜΕ σε σχέση με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες, πρακτικές 
και επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως για τους τομείς στους οποίους η αειφόρος ενέργεια 
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και οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ απαιτούν θεμελιώδεις αλλαγές·

40. υπενθυμίζει τη σημασία μέσων όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network και οι 
ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, που μπορούν να προωθήσουν τη 
διεθνοποίηση, την ψηφιοποίηση και την επιδίωξη της καινοτομίας των ΜΜΕ σε τοπικό 
επίπεδο, μεταξύ άλλων στον περιβαλλοντικό τομέα, και να συμβάλουν στη διασφάλιση 
της καταλληλότητάς τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση αυτών των 
μέσων, συμβουλευόμενη εκπροσώπους των ΜΜΕ καθ 'όλη τη διαδικασία αξιολόγησης, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα δίκτυα προσεγγίζουν αποτελεσματικά τις ΜΜΕ·

41. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των μη προσωπικών δεδομένων και της μεταφοράς 
τεχνολογιών από τον ακαδημαϊκό χώρο στις ΜΜΕ, καθώς και τη σημασία δημιουργίας 
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για την χωρίς διακρίσεις, αξιόπιστη και ασφαλή 
ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αύξηση των ροών 
δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις, με τη χρήση ενός 
μοντέλου ανοικτών δεδομένων·

42. ζητεί την έγκριση μιας παράλληλης και ισχυρότερης πολιτικής για τη βελτίωση των 
υποδομών διαδικτύου και των συνθηκών συνδεσιμότητας υπέρ των ΜΜΕ στις 
απομακρυσμένες περιοχές, ως βασική προϋπόθεση για να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση και 
να υιοθετηθεί ο αποτελεσματικός μετασχηματισμός· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δεσμευτικών στόχων συνδεσιμότητας·

Στρατηγική ανάκαμψης

43. επιμένει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί προτεραιότητα αλλά χρειάζεται 
ισχυρή χρηματοδότηση· ζητεί να διατεθεί σημαντικό μέρος του για τις ΜΜΕ, και τις 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, και καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, όποτε είναι δυνατόν, μέσα έρευνας και 
καινοτομίας, όπως το Accelerator του ΕΣΚ, θα προσφέρουν ταχείες ευκαιρίες σε ΜΜΕ 
και νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμους τεχνολογίες· 

44. ζητεί οι διαδεδομένες πολιτικές και τα μέσα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ να 
παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα από τομεακή άποψη και να παρασχεθεί 
μεγαλύτερη στήριξη όχι μόνο στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται ήδη σε έργα καινοτομίας, αλλά και, ανάλογα με τις ανάγκες τους, 
σε όσες υστερούν, ιδίως στην παραδοσιακή μεταποίηση· ζητεί να διατεθεί περισσότερη 
χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μη ψηφιακές 
ΜΜΕ, και σε ΜΜΕ που επιθυμούν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους 
και την αποδοτική χρήση των πόρων·

45. υπογραμμίζει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός αποτελούν σημαντικότατους 
παράγοντες  βελτίωσης των επιδόσεων των ΜΜΕ· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι 
οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι συμπράξεις με όλους τους παράγοντες του 
τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία) θα προωθηθούν και θα 
ενθαρρυνθούν καλύτερα με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την απλούστευση των 
διαδικασιών και τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών για τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
συνεργατικούς σχηματισμούς· καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
εταιρικές σχέσεις και οι αποστολές του «Ορίζων Ευρώπη» θα είναι διαφανείς και χωρίς 
αποκλεισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους, ιδίως όσον αφορά τη 
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συμμετοχή των ΜΜΕ και τον καθορισμό του στρατηγικού θεματολογίου ερευνών τους 
και των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας τους· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν δίκαιες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή των πορισμάτων και των τελικών 
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτοί στο μέτρο του δυνατού, κλειστοί στο 
μέτρο του αναγκαίου»·

46. υπογραμμίζει, περαιτέρω, τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας και των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, δεδομένου ότι 
αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, 
των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων, με στόχο την προώθηση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών κοινωνικών 
προκλήσεων της εποχής μας·

47. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν, μεταξύ άλλων, στην οικονομία 
των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και την κβαντική υπολογιστική και να διασφαλίσουν μια ισχυρή συνιστώσα 
ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι περισσότερες ΜΜΕ 
δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που δημιουργούν· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 
αυθεντικής αγοράς δεδομένων, στην οποία οι ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση και χρήση των 
δεδομένων σε όλους τους τύπους οργάνωσης αγοράς, δηλαδή μεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή, επιχείρησης και επιχείρησης,  και επιχείρησης και κυβέρνησης·

48. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΜΜΕ θα έχουν την υποστήριξη που 
χρειάζονται στις ευκαιρίες καινοτομίας, και να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες με τα 
προγράμματα της ΕΕ στις εθνικές τους στρατηγικές καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τον ρόλο των καινοτόμων ΜΜΕ που ειδικεύονται σε πρωτοπόρους τεχνολογίες·

49. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ενημέρωση των ιδιοκτητών και των διευθυντικών 
στελεχών των ΜΜΕ, των ενώσεων ΜΜΕ και των υποστηρικτικών οργανώσεων όσον 
αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τεχνολογίες βελτιωμένων περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, καθοδήγηση και επιμόρφωση) που σχετίζονται με τον οικολογικό σχεδιασμό 
και την αποδοτική χρήση και διαχείριση των πόρων, και σχετικά με την πράσινη 
επιχειρηματικότητα και τις πράσινες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες·

50. τονίζει ότι οι επενδύσεις σε νέες και σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες 
μπορούν να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε μια νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική μέσω της οποίας οι ΜΜΕ θα μπορούν να επωφεληθούν και να ενισχύσουν 
το δυναμικό καινοτομίας τους·

51. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που πολλές ΜΜΕ είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε 
ενεργειακά αποδοτικές, κυκλικές και φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες, προϊόντα 
και υπηρεσίες, υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί, ιδίως οικονομικοί, οι οποίοι τις 
αποτρέπουν από τις επενδύσεις αυτές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
παράλληλα με τη μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης, να άρουν αυτούς τους 
φραγμούς με τη θέσπιση ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και συστημάτων τεχνικής και 
χρηματοδοτικής στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στις ΜΜΕ να υιοθετήσουν με επιτυχία και ταχύτητα πράσινες πρακτικές, 
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες· είναι της γνώμης ότι η ενίσχυση της στοχευμένης 
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τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προώθηση πράσινων ευκαιριών μεταξύ αυτών των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων· τονίζει ότι η εν λόγω βοήθεια θα πρέπει να επιτρέπει στις 
ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν από την Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, το 
επιχειρηματικό μοντέλο και, γενικότερα, τις ανάγκες τους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
προσέγγιση ενιαία, κατάλληλη για όλους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
ενεργού συμμετοχής εκπροσώπων των οργανώσεων των ΜΜΕ·

52. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης 
και ανταγωνιστικότητας στις ΜΜΕ, όπως η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία, η δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και η παροχή σημαντικών 
επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών καινοτομίας για τις ΜΜΕ·  λαμβάνει υπό 
σημείωση τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πρωτοβουλίες του επονομαζόμενου 
«κύματος ανακαινίσεων», συμπεριλαμβανομένων των έργων αστικής 
ανάπλασης· επισημαίνει ότι το δικαίωμα επισκευής, παρόλο που ωφελεί τους 
καταναλωτές, μπορεί να ωθήσει τις ΜΜΕ να εισχωρήσουν στο επισκευαστικό τμήμα 
της αγοράς και ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων ενδέχεται να είναι ωφέλιμες όχι μόνο για τις ΜΜΕ του κατασκευαστικού 
τομέα, αλλά όλες τις ΜΜΕ στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, και άρα στη 
συμβολή  στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών· ζητεί την ανάπτυξη μιας πιο 
ανταγωνιστικής αγοράς για εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ)·

53. τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για την προώθηση 
βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης· πιστεύει ότι το εργαλείο αυτό, με τη 
σωστή στήριξη και βοήθεια, μπορεί επίσης να προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις 
τοπικές, καινοτόμους ΜΜΕ· επισημαίνει τον παρόμοιο ρόλο των πράσινων και 
κυκλικών δημόσιων συμβάσεων και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εφαρμογή 
τους σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάρτιση και στήριξη για τους 
δημόσιους φορείς και τις ΜΜΕ·

54. σημειώνει ότι η ύπαρξη ενός ισορροπημένου πλαισίου δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΙ) είναι γνωστό ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο ανακοινωθέν σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία σε επίπεδο ΕΕ των προϊόντων που 
προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των κατοχυρωμένων με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων και να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών 
εταιρειών, και ιδίως των ΜΜΕ, να καινοτομούν με βάση ισχυρά και ισορροπημένα 
καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα ωφελήσουν την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜΜΕ και θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος και την 
πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τις διαφορές σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
παρέχοντας μοντέλα ανοιχτής πηγής και ανοικτών δεδομένων για μελλοντική 
καινοτομία·

55. υπενθυμίζει τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ της ζήτησης 
και της προσφοράς ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, και ενθαρρύνει την 
ενσωμάτωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης και την 
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προώθηση της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι 
ΜΜΕ μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό·

56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν και να επεκτείνουν τις 
πρωτοβουλίες για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες και την αντιμετώπιση 
των κενών στην αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, των στρατηγικών 
επαγγελματικής κατάρτισης και των προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων που 
απευθύνονται στις ΜΜΕ, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται χάσμα στην επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες · καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τα προσκόμματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν τις γυναίκες 
να ιδρύσουν και να διευθύνουν επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι η ανάλυση δεδομένων 
κατανεμημένων ανά φύλο θα συμβάλει στο να καταστεί αυτή η αξιολόγηση πιο 
εμπεριστατωμένη και θα βελτιώσει τη συνολική ποιότητα της διαδικασίας χάραξης 
αποφάσεων· ζητεί την δρομολόγηση πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων για τις γυναίκες, ώστε να βοηθηθούν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές 
τους δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους· πιστεύει, επιπλέον, ότι τα εργαλεία 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να προωθηθούν 
εντός του δημόσιου τομέα προκειμένου η δημόσια διοίκηση να καταστεί περισσότερο 
φιλική προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταλλαγή εθνικών και περιφερειακών βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης 
και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα·

57. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για τις ΜΜΕ πρέπει να καλύπτει διαφορετικά μεγέθη και 
είδη ΜΜΕ, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς, κοινωνικούς 
ή υψηλής τεχνολογίας τομείς· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ που ασχολούνται με την 
παραδοσιακή βιοτεχνία, τον τουρισμό, τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και 
την κοινωνική οικονομία  αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα του δικτύου 
των ΜΜΕ· αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική αξία τους 
και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των τομέων αυτών, 
μεταξύ άλλων με την προώθηση της μετάβασης των γενεών και της 
αυτοεπιχειρηματικότητας, με την προώθηση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με 
τις ευκαιρίες καινοτομίας και με τη στήριξη της προστασίας και της ενίσχυσης αυτών 
των τομέων·

58. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ, 
ιδίως του προγράμματος για την ενιαία αγορά, να δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, δεδομένου ότι έχουν τοπική βάση,  παρέχουν 
ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, και 
δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, προωθούν δε την κοινωνική 
καινοτομία·

59. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει και να δεσμευτεί σε έναν χάρτη πορείας για 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα 
δράσεων και μεσοπρόθεσμων ελέγχων, και να παρουσιάσει την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ σε ετήσια συζήτηση της ολομέλειας σχετικά με την 
κατάσταση των ΜΜΕ στην Ένωση· σημειώνει ότι, μετά την προειδοποίηση της ΠΟΥ 
για την πανδημία και την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
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νόσου COVID-19, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αναγκάστηκαν να σταματήσουν ή να 
επιβραδύνουν την παραγωγή λόγω εμπορικών περιορισμών, διαταραχών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και ελλείψεων πρώτων υλών και κατασκευαστικών στοιχείων από τρίτες 
χώρες, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποκτήσει η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία στρατηγική αυτονομία, να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και 
να διασφαλίσει ότι βασικά τμήματα των στρατηγικών αλυσίδων αξίας, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταποιητικής βιομηχανίας, είναι προτιμότερο να 
βρίσκονται εντός των συνόρων της· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εταιρείες που προμηθεύουν ιατρικά εφόδια δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν στο 
μέλλον τις ίδιες δυσκολίες που προέκυψαν στην εσωτερική αγορά και θα διδαχθούν 
από τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τα πρώτα στάδια της κρίσης COVID-19·

60. ζητεί την ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισμού για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και απορρύθμιση της εργασίας· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της προώθησης του 
κοινωνικού διαλόγου κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για τις 
ΜΜΕ και της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι επωφελούνται από την εσωτερική αγορά σε δίκαιη βάση και είναι σε 
θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης·

61. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο 
οικοσυστημάτων που εγγυώνται μια χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση, με τη συμμετοχή 
όλων των παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε μια αλυσίδα αξίας, προκειμένου να 
προωθηθεί η ηγεσία της Ευρώπης σε στρατηγικούς τομείς και η ανταγωνιστικότητά της 
στην παγκόσμια σκηνή·

62. θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα πρέπει να συνεκτιμά πλήρως και 
μόνιμα τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους, διασφαλίζοντας, σε ένα γενικό κοινοτικό 
πλαίσιο, την μέριμνα για ευρεία εθνική αυτονομία των κρατών μελών·

63. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πολύ έως 600.000 ΜΜΕ πραγματοποιούν 
επί του παρόντος εξαγωγές εκτός ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που επιθυμούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους μόνο εάν υποστηριχθούν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο από ένα 
δομημένο και προβλέψιμο και ευνοϊκό κανονιστικό  πλαίσιο, διαρθρωμένα δίκτυα, 
αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες και 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ τόσο όσον αφορά την εσωτερική αγορά όσο και τις 
διεθνείς αγορές, τους κανόνες και τα εργαλεία τους, μέσω της απλούστευσης του 
πλαισίου αναφοράς και της βελτίωσης της επικοινωνίας σχετικά με εξατομικευμένες 
ευκαιρίες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των κεντρικών οργανώσεων και 
δικτύων και των εμπορικών επιμελητηρίων των ΜΜΕ στα κράτη μέλη και διεθνώς, 
καθώς και των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

64. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει εργαλεία όπως ένα ενιαίο ψηφιακό 
σημείο εισόδου για τον εύκολο εντοπισμό από τις ΜΜΕ ευκαιριών που απορρέουν από 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δρομολόγηση της νέας 
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πύλης της Επιτροπής με την ονομασία « Access2Markets» σχετικά με τις τελωνειακές 
διαδικασίες και διατυπώσεις και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει 
πολυγλωσσική πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο·

65. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των ΜΜΕ στις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες, και προώθησης της αμοιβαιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβασή τους στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες· ζητεί, προς τούτο, να 
συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, το 
οποίο θα διαφοροποιεί τις διατάξεις που είναι φιλικές προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και τις ΜΜΕ από άλλα κεφάλαια και θα αποτελεί ένα μέσο για να προσδιορίζουν οι 
ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ τις σχετικές και ωφέλιμες πτυχές των 
συμφωνιών·

66. παροτρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ένα 
ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο οι ΜΜΕ θα μπορούν να ευδοκιμούν και να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) προκειμένου να μειωθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που 
προκύπτει από παράνομες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων εμπορικής άμυνας που εμποδίζουν άδικα τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών·

67. θεωρεί ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να δίνουν το 
παράδειγμα και να διευκολύνουν και να αυξάνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, απλουστεύοντας την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προσφορών και διαδικασίες, 
αποφεύγοντας παράλληλα δυσανάλογες απαιτήσεις και πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις, όπως κριτήρια υποβολής προσφορών που θέτουν απαιτήσεις ή προσόντα 
πέραν των θεμελιωδών στοιχείων της υπηρεσίας ή των αγαθών που αγοράζονται, και, 
έτσι, να συμβάλλουν στη συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων 
εφοδιασμού·

68. ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να παρασχεθεί περισσότερη καθοδήγηση στις δημόσιες 
αρχές και τις ΜΜΕ σχετικά με την υφιστάμενη ευελιξία και την προσαρμογή των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις·

69. σημειώνει ότι η διαίρεση μεγαλύτερων συμβάσεων σε μικρότερες θα μπορούσε να 
συμβάλει στη συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, 
προσφέροντας καλύτερα κίνητρα στις τοπικές ΜΜΕ, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και σε προεμπορικές 
δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι προσβάσιμες μόνο για τους 
μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους·

70. ζητεί να αναγνωριστεί η αξία των «συμβάσεων μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης» 
μέσω του ορισμού κριτηρίων πριμοδότησης για τις τοπικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με 
το παράδειγμα, εν προκειμένω, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη γεωργία και τις 
βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού· ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι 
φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής τοπικές ΜΜΕ σε ορισμένο βαθμό·

71. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις για τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής αγοράς δημόσιων συμβάσεων, η οποία θα βασίζεται σε προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών μετρίου μεγέθους που θα επιτρέπουν στις ΜΜΕ να συμμετέχουν 
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στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και όπου θα είναι δυνατός ο πραγματικός και 
θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, επίσης και μέσω της 
διάσπασης των μεγαλύτερων συμβάσεων σε μικρότερες, και όπου θα μπορεί να υπάρξει 
πραγματικός και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας  
(ESPD) πιο προσιτό στις ΜΜΕ ·

°

° °

72. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και 
ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση της ΠΟΥ σχετικά με 
την αναγνώριση της Covid-19 ως πανδημίας. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του εισηγητή 
είναι να επικαιροποιήσει το αρχικό περιεχόμενο της ανακοίνωσης, σύμφωνα με τις 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που επέφερε η πανδημία, αναλύοντας μέσω μιας 
ρεαλιστικής και συνεκτικής προσέγγισης, τις νέες προκλήσεις που επηρεάζουν σήμερα τα 25 
εκατομμύρια των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά. 
Ταυτόχρονα, ο εισηγητής προτίθεται να τονίσει τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσουν οι ΜΜΕ, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως θεμελιώδεις πυλώνες για 
την οικονομική ανάκαμψη της ηπείρου μας μετά την πανδημία.

Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός αύξησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ ήταν ήδη χαμηλότερος κατά 
μέσο όρο από τους ανταγωνιστές τρίτων χωρών, ακόμη και πριν από την εμφάνιση της 
πανδημίας, λόγω πολύπλευρων και βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών προκλήσεων όπως η 
περιορισμένη πρόσβαση σε πιστώσεις, η υποκεφαλαιοποίηση και οι σοβαρές καθυστερήσεις 
πληρωμών. Ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος έχει επίσης επηρεάσει μακροχρόνια το 
αναπτυξιακό δυναμικό των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση· σύμφωνα με την έρευνα του 
2019 για τις επιχειρήσεις από την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων (Eurochambres), οι διοικητικές διαδικασίες συνιστούν μείζονα πρόκληση για 
τουλάχιστον 78 % των ΜΜΕ. Η υπέρμετρη θέσπιση ρυθμίσεων φθάνει σε ιδιαίτερα 
ανησυχητικά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, όχι μόνο στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος αλλά και εντός της ευρύτερης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και, ακόμη και η επιβίωσή τους, απειλούνται 
όλο και περισσότερο από διάφορες μορφές αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού, οι οποίες 
προκύπτουν από τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, και 
πρωτίστως από τη δράση παραγωγών τρίτων χωρών που συνεχίζουν να βασίζονται σε 
χαμηλότερα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα κατά την εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών 
στην ΕΕ.

Συνεπώς, η βαθμιαία αλλά σταθερή εξαίρεση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων από τις εθνικές αγορές κάθε κράτους μέλους, καθώς και από την ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά, είχε φτάσει σε επίπεδα έκτακτης ανάγκης πολύ πριν από την εμφάνιση της 
πανδημίας της Covid-19, και ήταν υπεύθυνη για τη διάβρωση του βασικού ιστού της 
ευρωπαϊκής οικονομίας.

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη αυτά τα κρίσιμα σημεία, η Ένωση οφείλει να αναπτύξει μια 
σύγχρονη και βιώσιμη στρατηγική, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις 
προαναφερθείσες διαρθρωτικές προκλήσεις και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει ταχέως και 
αποτελεσματικά τα νέα πρόσθετα εμπόδια που προκαλεί η πανδημία.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να επιδιώκει πρωταρχικά τον στόχο της ανάκτησης της 
ανταγωνιστικότητας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες 
χώρες. Επείγοντα μέτρα είναι ιδίως απαραίτητα για την ουσιαστική μείωση του κανονιστικού 
φόρτου (μέσω της υιοθέτησης της αρχής «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση»), για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση με τη μορφή 
επιχορηγήσεων αντί για δάνεια, και για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που 
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εξακολουθεί να ταλανίζει ένα ανησυχητικό ποσοστό των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση δεν θα πρέπει να ευνοούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις 
των οποίων το πρωτεύον πεδίο εργασίας σχετίζεται άμεσα με την καινοτομία· αντιθέτως, η 
βοήθεια και τα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι 
άμεσα προσβάσιμα και σε μη ψηφιακές και μη καινοτόμους επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο παραδοσιακών βιοτεχνιών, κοινωνικών υπηρεσιών ή του κλάδου της δημιουργίας, οι 
οποίες έχουν επίσης ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που αποσκοπούν στο να καταστεί η νομοθεσία της Ένωσης πιο 
φιλική προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επιτευχθούν, 
αφενός, με τον καθορισμό της προσέγγισης «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» ως 
θεμελιώδους αρχής στην κατάρτιση της μελλοντικής νομοθεσίας, και, αφετέρου, με τη 
διατήρησή της καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας (και κατά την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων).

Η φιλικότερη προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαρθρωτική αλλαγή θα 
συμβάλλει επίσης στην προστασία αυτών των επιχειρήσεων από την αθέμιτη πίεση των 
κολοσσών της αγοράς, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι ενωσιακές και 
οι εθνικές αρχές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από 
μεγαλύτερες συμπράξεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναλάβουν ταχεία δράση για να 
αποτρέψουν την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας που ήδη επηρεάζει τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, με υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και μείωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων.

Όσον αφορά την προστασία της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εντός των παγκόσμιων αγορών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να κάνουν 
ρεαλιστική χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας ώστε να προστατεύουν τους ευρωπαίους 
παραγωγούς και καταναλωτές από τους ανταγωνιστές εκτός ΕΕ που κινητοποιούνται σε μια 
λιγότερο ρυθμισμένη αγορά, και να επιταχύνουν εν προκειμένω την εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού συνοριακού μηχανισμού άνθρακα.

Δεδομένης της πρωτοφανούς δυσκολίας που αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη φάση στην 
ιστορία της Ένωσης, η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να αποτελέσει μια βιώσιμη ευκαιρία για τις 
πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τόσο τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας όσο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, και θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις υφιστάμενες ασυμμετρίες όσον αφορά το χάσμα ανταγωνιστικότητας που 
εμποδίζει τις ευρωπαϊκές εταιρείες έναντι των ανταγωνιστών από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι ουσιαστικής σημασίας η συμμετοχή των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και των εκπροσώπων τους σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα συμβαδίζουν με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες 
καθώς και τις δυνατότητες και το δυναμικό μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τα μέσα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς που 
προκαλούνται από την άνιση χρήση της ευελιξίας των κρατικών ενισχύσεων στα κράτη μέλη, 
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ενώ τυχόν περιορισμοί που ενδέχεται να επιβληθούν στη χρήση των πόρων αυτών δεν πρέπει 
να υπονομεύουν τον θετικό αντίκτυπο που αναμένεται να επιφέρουν. Οι επιχορηγήσεις 
πρέπει να ευνοούνται σε σχέση με τα δάνεια, έτσι ώστε η χρηματοδοτική βοήθεια να μην 
μετατραπεί σε πρόσθετο χρέος για τα κράτη και τις επιχειρήσεις.

Απαιτείται, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, προσεκτική αξιολόγηση προκειμένου να δοθεί 
προτεραιότητα στα προγράμματα με τις καλύτερες επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θεμελιώδεις στόχοι όπως η απλούστευση, η μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και η 
βελτίωση της επικοινωνίας δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν εάν η Ένωση προτίθεται να 
παράσχει απτή στήριξη στις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/2131(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Geert Bourgeois

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. εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της περαιτέρω διαταραχής που θα 
αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονότα  που έχουν όλα αντίκτυπο στη δομή 
των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, με τη διακοπή τους ή ακόμη και με την παύση τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών1 όσον αφορά όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες 
συγκαταλέγονται στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της 
νόσου COVID-19· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εφαρμογή της οδηγίας για τος καθυστερήσεις πληρωμών· ζητεί μια συνεκτική 
στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
της Επιτροπής, προκειμένου να μετασχηματιστούν οι οικονομίες μας και να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητά τους μέσω στρατηγικών επενδύσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ χρειάζονται μια ανοικτή εμπορική πολιτική και 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι 
εμπορικές ροές και οι βιώσιμες αλυσίδες αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
οδών για την εμπορευματική κυκλοφορία σε ολόκληρη την ΕΕ, θα παραμείνουν 
ανοικτές και ότι θα εφαρμοστούν μακροπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές στις 
αλυσίδες εφοδιασμού, να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να 
προστατευθούν οι βιώσιμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ με βάση ένα πλαίσιο δέουσας 
επιμέλειας· χαιρετίζει την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία 
αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 

1 ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
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οι ΜΜΕ στο διεθνές εμπόριο· συγχαίρει την Επιτροπή για το γεγονός ότι ενέκρινε την 
απόφαση (ΕΕ) 2020/1101, της 23ης Ιουλίου 20202, προκειμένου να παραταθεί η 
περίοδος ισχύος της απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή, η οποία χορηγείται για αγαθά που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των 
επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 το 2020, απόφαση που μετριάζει την 
επιβάρυνση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη 
στρατηγική της για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη της 10ης Μαρτίου 
2020, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προαναφερθείσα στρατηγική για τις ΜΜΕ και 
υπενθυμίζει ότι τα 25 εκατομμύρια ΜΜΕ της Ευρώπης αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας της ΕΕ, δεδομένου ότι απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα, εκ 
των οποίων τα 13 εκατομμύρια εργάζονται στον τομέα των εξαγωγών, 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του ΑΕγχΠ της Ευρώπης, το 99 % των 
επιχειρήσεων της ΕΕ και το 66 % της απασχόλησης και περιλαμβάνουν το 87 % του 
συνόλου των εξαγωγέων της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι μόνο το 25 % των ΜΜΕ 
πραγματοποιούν εξαγωγές γενικότερα και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό 
πραγματοποιούν εξαγωγές σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η βιωσιμότητα και η ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες 
εκπομπές πρέπει να εξακολουθήσουν να συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς στόχους 
των προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν από την 
πράσινη μετάβαση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του κόστους και την 
απασχόληση· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στον κύκλο 
καινοτομίας και στην ανάπτυξη της αγοράς των άρτι διαθέσιμων τεχνολογιών· τονίζει 
ότι η ευημερία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ εξαρτάται από την ικανότητα των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ να προσαρμοστούν στον μετασχηματισμό των ΤΠΕ· αναγνωρίζει 
τον ρόλο των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών εταιρειών στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών. αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης ισχυρής, συνεπούς και 
προβλέψιμης νομοθεσίας γενικότερα και για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
ειδικότερα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι μόλις το 9 % των ΜΜΕ στην ΕΕ 
προστατεύουν πραγματικά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους· σημειώνει ότι 
μόνο ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που εξάγουν αγαθά εκτός ΕΕ είναι ΜΜΕ, και 
ότι οι διεθνείς αγορές αποτελούν σημαντική πηγή δυναμικής για τις ΜΜΕ προκειμένου 
να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία· 
σημειώνει ότι το απρόσκοπτο εμπόριο και η ελεύθερη κυκλοφορία μέσω της ενιαίας 
αγοράς της ΕΕ παρέχoυν στις ΜΜΕ την απαραίτητη κλίμακα και εμπειρία να κάνουν 
εξαγωγές πέραν των συνόρων της ΕΕ και να έχουν περαιτέρω πρόσβαση σε επιθυμητές 
αγορές. υπενθυμίζει ότι σκοπός της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις) για την Ευρώπη είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η 
στήριξη της επιχειρηματικότητας·

3. επικροτεί την ιδιαίτερη εστίαση της στρατηγικής για τις ΜΜΕ στη διττή μετάβαση της 
ΕΕ σε μια βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία και στη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου για 
τις ΜΜΕ και στη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά και της πρόσβασής τους 
σε χρηματοδότηση· πιστεύει ότι η εστίαση σε ψηφιακές και καινοτόμες λύσεις θα 
αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης συνολικά·

4. επαναλαμβάνει την ισχυρή στήριξή του για τον στόχο που περιγράφεται στην Πράσινη 

2 ΕΕ L 241 της 27.7.2012, σ. 36.
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Συμφωνία για καθιέρωση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει αυτήν την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος 
εργασίας της για το 2021· τονίζει ότι ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τις 
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 από την Ευρώπη και ότι, προκειμένου να 
ενσωματωθούν ενεργά οι ΜΜΕ, πρέπει να προβλέπει μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για την 
κάλυψη των αναγκών των ΜΜΕ·

5. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει ειδικά εργαλεία για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή 
να στηρίξει πλήρως τις ΜΜΕ για να υπερβούν όλους τους δασμολογικούς και μη 
δασμολογικούς φραγμούς που εμποδίζουν την πρόσβασή τους σε αγορές τρίτων χωρών· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εναρμονισμένες και απλουστευμένες 
τελωνειακές διαδικασίες που θα βοηθήσουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ 
να εισέλθουν σε εξαγωγικές αγορές, καθώς αυτές θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, 
επιταχύνοντας την καινοτομία και διευκολύνοντας τις δευτερογενείς επιπτώσεις της 
τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
Επιτροπής να διασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβάνοντας 
κεφάλαια για τις ΜΜΕ σε κάθε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), όπως 
αποδεικνύεται με τη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας και με την εκσυγχρονισμένη συμφωνία με 
το Μεξικό, και τονίζει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις υφιστάμενες 
ΣΕΣ, όταν αυτές αναθεωρηθούν· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι όλα τα κεφάλαια για 
τις ΜΜΕ στις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κοινά εμπόδια για 
τις ευρωπαϊκές ΠΜΜΜΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο διορισμό 
του πρώτου στην ιστορία επικεφαλής αρμόδιου για την επιβολή των εμπορικών 
συναλλαγών της Επιτροπής και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του στη διασφάλιση 
της άντλησης από τις ΜΜΕ της μέγιστης δυνατής αξίας από τις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού και κανονιστικού 
φόρτου που επιβαρύνει τις ΜΜΕ και στη μείωση της γραφειοκρατίας λόγω των 
δυσανάλογων επιπτώσεων των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών, του διοικητικού 
κόστους και της γραφειοκρατίας που επηρεάζουν τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει τις ΜΜΕ που επικεντρώνονται ήδη σε πράσινες τεχνολογίες και καινοτομίες 
και εξάγουν ήδη αγαθά και υπηρεσίες σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ευνοηθεί η 
δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη 
μέλη για την ενεργό ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τις εμπορικές ευκαιρίες·

6. καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη των εθνικών και 
περιφερειακών εξαγωγικών οργανισμών και των επαγγελματικών οργανισμών των 
ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στις ΜΜΕ να ξεπεράσουν το κενό πληροφόρησης και να αξιοποιήσουν 
καλύτερα τις εμπορικές συμφωνίες· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή θα 
μπορούσε να δημιουργήσει μια πλατφόρμα διεθνοποίησης των ΜΜΕ για να 
παρακολουθείται η πρόοδος και να παρασχεθεί τεχνική συνδρομή στις ΜΜΕ κατά την 
πρόσβαση στις νέες αγορές· σημειώνει ότι η πλατφόρμα αυτή θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει θωράκιση στην κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει ότι οι αντιπροσωπείες 
της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην στήριξη των ΜΜΕ μέσω της 
αντιμετώπισης των ερωτημάτων και των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
εξαιτίας της εφαρμογής των ΣΕΣ·

7. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ σε όλους τους τομείς 
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των εμπορικών και επενδυτικών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν κεφάλαια εμπορικών συμφωνιών τα οποία αναφέρονται στις δημόσιες 
συμβάσεις, που πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα δημιουργήσει μια νέα πύλη 
πληροφοριών για την καλύτερη ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τις εμπορικές 
πολιτικές και την παροχή λεπτομερών πληροφοριών για τις τελωνειακές διαδικασίες 
και τις διατυπώσεις για τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να 
προσεγγίσει τις επιχειρήσεις σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο κατά τη δημιουργία 
νέων πυλών πληροφοριών ή τη βελτίωση ήδη υφιστάμενων πυλών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα παρέχονται στις ΜΜΕ πρακτικές πληροφορίες· καλεί την Επιτροπή 
να υλοποιήσει τον στόχο της να δρομολογήσει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους 
κανόνες καταγωγής και ανάλυση του κύκλου ζωής, για το οποίο ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην εκτίμηση κινδύνου, προκειμένου να βοηθήσει τις ΜΜΕ να 
αξιολογούν κατά πόσον ένα προϊόν επωφελείται από προτιμήσεις στο πλαίσιο μιας 
συγκεκριμένης εμπορικής συμφωνίας και τον τρόπο που μπορούν να επωφεληθούν από 
τη στρατηγική διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία των εξορθολογισμένων και απλουστευμένων κανόνων καταγωγής· 
επαναλαμβάνει, επιπλέον, τη σημασία σαφών κανόνων σχετικά με τις διασυνοριακές 
ροές δεδομένων για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ· 
τονίζει τη σημασία των συνεχιζόμενων πολυμερών συζητήσεων του ΔΟΕ σχετικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σύνολο κανόνων, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη ροή δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, να 
αντιμετωπιστούν οι φραγμοί στο ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων τοπικοποίησης των δεδομένων, και να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις, 
ιδίως οι ΜΜΕ, μπορούν να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο επί ίσοις όροις· 
επαναλαμβάνει ότι οι ΜΜΕ θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην κλιμάκωση των 
τεχνολογιών και των επιχειρήσεων που βασίζονται στα δεδομένα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη προώθησης της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι διάφορες διαδικασίες στο 
διεθνές εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στους 
δημόσιους διαγωνισμούς και να εντάξει την πολιτική της για τις δημόσιες συμβάσεις 
στους στόχους που περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία, όπως η προαγωγή της 
κυκλικής οικονομίας και η αύξηση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού 
δημόσιων αγαθών·

8. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ουσιώδης για τις ΜΜΕ λόγω του 
γεγονότος ότι είναι δυσκολότερη σε ορισμένα κράτη μέλη απ’ ό,τι σε άλλα· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις· ζητεί 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ 
όταν καθορίζει τις πολιτικές της· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις ΜΜΕ, οι οποίες 
χρειάζονται χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και λιγότερο επιβαρυντικό ρυθμιστικό 
φόρτο για να συμμορφωθούν με τους στόχους της πράσινης συμφωνίας και της 
ψηφιοποίησης, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές· εφιστά την προσοχή στην 
ανάγκη επίτευξης προόδου όσον αφορά τη συμφωνία διευκόλυνσης των επενδύσεων 
και την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο3 και συνέχισης των εργασιών για την 
επίτευξη πολυμερούς συμφωνίας για τις υπηρεσίες· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση 

3 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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προσφέρει διάφορα οφέλη στις ΜΜΕ, όπως η δημιουργία νέων ευκαιριών για την 
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ή προϊόντων και η επέκταση της πρόσβασής τους στην 
αγορά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το γεγονός ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να 
χρειάζονται στήριξη για να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πληροφορίες, 
δεξιότητες και τεχνολογία· σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να άρει τα εμπόδια για την 
πράσινη ανάπτυξη και την οικολογική καινοτομία για τις ΜΜΕ, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί οικονομική ευκαιρία· ζητεί να 
καταβληθούν προσπάθειες για να διευκολυνθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, η 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της εύκολης 
πρόσβασης σε κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης και στην παροχή  ενισχυμένης τεχνικής 
υποστήριξης, με σκοπό την επιτάχυνση και την αξιοποίηση του πράσινου και ψηφιακού 
μετασχηματισμού· 

9. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα μέσα διασφάλισης και εμπορικής 
άμυνας της ΕΕ με σκοπό την καλύτερη προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως 
όταν επηρεάζονται οι τομείς στους οποίους οι πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι 
ΜΜΕ· αναγνωρίζει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς και απρόβλεπτες 
προκλήσεις, γεγονός που απαιτεί ένα ενωσιακό σχέδιο για έξυπνη επανεγκατάσταση 
και συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς, τη διαφοροποίηση των γραμμών εφοδιασμού 
και ανοικτή στρατηγική αυτονομία στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη ισχυρών κοινωνικών διασφαλίσεων και κοινωνικής ένταξης 
στη στρατηγική για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του εμπορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εστιαστεί η προσοχή στην εφαρμογή και επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, 
ώστε να υπάρχει επαγρύπνηση για παραβιάσεις τόσο της πρόσβασης στην αγορά όσο 
και των εμπορικών δεσμεύσεων και των δεσμεύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και με αυτόν 
τον τρόπο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι στρεβλώσεις της αγοράς και να 
εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν θα αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. ζητεί 
από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει τον ρόλο του γραφείου υποστήριξης 
των ΜΜΕ για να αυξηθεί περαιτέρω η υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να έχουν πρόσβαση 
σε μέσα εμπορικής άμυνας και για να ενισχυθεί η ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα 
εργαλεία αντιμετώπισης των αθέμιτων εμπορικών εισαγωγών· επισημαίνει την ειδική 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ιουλίου 20204, στην οποία 
επισημαίνεται ότι, μολονότι οι έρευνες εμπορικής άμυνας συνεπάγονται σημαντικό 
διοικητικό φόρτο για τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελούν νομική αναγκαιότητα· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η στήριξη  των ΜΜΕ ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
διαδικασίες εμπορικής άμυνας δεν ήταν επαρκής και ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας δεν 
προωθούνται επαρκώς σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· παροτρύνει, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αυξήσει την βοήθεια και την προβολή ιδίως για τις 
ΜΜΕ· καλεί την ΕΕ να λάβει δεόντως υπόψη της τα συμφέροντα της ασφάλειας και 
της δημόσιας τάξης όσον αφορά τις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις και τις 
εξαγορές και να τις συνδυάσει με έναν συντονιστικό μηχανισμό ελέγχου σε ολόκληρη 
την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά στρατηγικούς τομείς· παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση των συμφεροντούχων σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας και 
να αυξήσει τη στήριξή της προς τις ΜΜΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε 
αυτά τα μέσα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να προβλέψει έναν πιο 
προσιτό μηχανισμό για την υποβολή καταγγελιών από τις ΜΜΕ σε περίπτωση 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να επιβάλει το ταχύτερο δυνατόν 

4 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2020 με τίτλο «Μέσα εμπορικής άμυνας: το σύστημα προστασίας των επιχειρήσεων της 
ΕΕ από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων λειτουργεί σωστά».



PE653.858v02-00 32/86 RR\1219652EL.docx

EL

μέτρα σε έρευνες στις οποίες αφορούν κυρίως τις ΜΜΕ·

10. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη των ΠΜΜΜΕ, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που διευθύνονται από γυναίκες και θεσπίζοντας 
σχετικά μέτρα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή 
στις ειδικές συνθήκες των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες στο πλαίσιο της 
σύστασης γραφείων εξυπηρέτησης για τις εξαγωγές, με στόχο την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που δημιουργούν οι ΣΕΣ και την ενίσχυση υπηρεσιών, τεχνολογιών και 
υποδομών (όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο) που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 
οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από 
γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη δημιουργία συμπράξεων ανάμεσα σε 
γυναίκες επιχειρηματίες στην ΕΕ και γυναίκες επιχειρηματίες στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

11. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να εισαγάγει την εξισορροπητική αρχή «μία 
εντός, μία εκτός» («one in - one out»), η οποία θα είναι ένα πρώτο βήμα για την 
αναχαίτιση ενός κατακλυσμού νέων ρυθμίσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, 
αλλά υπενθυμίζει ότι αυτή απλώς διατηρεί το status quo, πράγμα το οποίο δεν συνιστά 
επαρκή φιλοδοξία· ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
Επιτροπή προτίθεται να ενσωματώσει την αρχή αυτή στην εμπορική πολιτική·

12. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη μείωσης 
τουλάχιστον κατά 30% των παρωχημένων κανόνων και κανονισμών που επηρεάζουν 
τις ΜΜΕ, προκειμένου να μετριαστεί ο διοικητικός φόρτος και η πίεση κόστους, να 
προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος που θα 
επιτρέψει την ανάπτυξη και την ευημερία των ΜΜΕ εντός της ΕΕ·
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/2131(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Atidzhe Alieva-Veli

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (C(2003)1422)·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεύουν το 50 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολούν 
περίπου 100 εκατομμύρια άτομα1, αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του συνόλου 
των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αποτελώντας έτσι τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας 
των εδαφών και την ανάπτυξη στρατηγικών βιομηχανικών οικοσυστημάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ παρέχουν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας, προσφέρουν 
ευκαιρίες κατάρτισης, ακόμη και σε εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης, σε όλες τις 
περιφέρειες και τους τομείς, και στηρίζουν την ευημερία της κοινωνίας, μεταξύ άλλων 
σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές2·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη στήριξη σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, οι 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν μεγάλο χρηματοδοτικό κενό, εκτιμώμενου ύψους 
20-35 δισ. ευρώ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις λόγω της 
κρίσης της νόσου COVID-19 και ότι πολλές από αυτές κινδυνεύουν να πτωχεύσουν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
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στρατηγικής της για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 
του 2020 (COM(2020)0103)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλοκες διοικητικές και νομικές διαδικασίες αποτελούν 
σημαντικό εμπόδιο για τις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να καταστήσουν την 
επιχείρησή τους πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 70 % των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι η έλλειψη 
πρόσβασης σε ταλαντούχο δυναμικό συνιστά εμπόδιο για την πραγματοποίηση νέων 
επενδύσεων στην ΕΕ των 103· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την πάροδο των ετών, η 
έλλειψη διαθεσιμότητας ειδικευμένου προσωπικού ή έμπειρων διευθυντικών στελεχών 
έχει καταστεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ της ΕΕ4· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα αισθητή στον τομέα της 
ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, δεδομένου ότι το 35 % του εργατικού 
δυναμικού διαθέτει ελάχιστες ή μηδενικές ψηφιακές δεξιότητες·

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ, όπως για παράδειγμα οι οικογενειακές επιχειρήσεις, 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
καινοτομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής 
αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακές περιφέρειες, 
και στην τόνωση των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης· εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τα αυξανόμενα ποσοστά 
ανεργίας στην ΕΕ και για τον κίνδυνο που διατρέχουν εκατομμύρια άνθρωποι, ιδίως 
εντός των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους 
λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19, καθώς και για τις τεράστιες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω της κρίσης αυτής· αναγνωρίζει ότι, επί του παρόντος, οι 
ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, την επείγουσα ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να 
ληφθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη της ανάκαμψης 
των ΜΜΕ· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι αυτό θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη 
βιώσιμη και στοχευμένη χρηματοδότηση, προκειμένου να γεφυρωθεί το υφιστάμενο 
επενδυτικό χάσμα, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ΜΜΕ και η ικανότητά τους να 
καινοτομούν και να κινούνται προς πιο ψηφιακές και βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη 
χρήση των πόρων, κυκλικές και κλιματικά ουδέτερες λύσεις, διευκολύνοντας με τον 
τρόπο αυτό την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού θεματολογίου, της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής δίκαιης μετάβασης, προστατεύοντας τις 
στρατηγικές βιομηχανίες και υπηρεσίες της Ευρώπης, τονώνοντας την οικονομία, 
στηρίζοντας την απασχόληση και διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω·

2. τονίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης· 

3. θεωρεί ότι η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας αποτελεί ευκαιρία για τις ΜΜΕ, καθώς 
δημιουργούνται θέσεις εργασίας και νέες αγορές και αυξάνεται η αποδοτικότητα των 
επιχειρήσεων·

4. υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να είναι φιλική προς τις ΜΜΕ· καλεί 

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=el 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=el
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την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά το «τεστ ΜΜΕ», το οποίο θα συμβάλει στην 
υλοποίηση της σημαντικής αρχής «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα», ώστε να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· υποστηρίζει τα σχέδια της 
Επιτροπής να διορίσει ύπατο απεσταλμένο της ΕΕ για τις ΜΜΕ, ο οποίος θα είναι 
αρμόδιος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις ΜΜΕ και για 
την προώθηση λύσεων·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για τις ΜΜΕ, 
οι προσπάθειες απλούστευσης αντιμετωπίζονται ως ένας από τους τρεις ακρογωνιαίους 
λίθους της συνεργασίας της ΕΕ με τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι η μείωση της γραφειοκρατίας 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να ανακάμψει, να 
καινοτομήσει και να κάνει τη μετάβαση, μεταξύ άλλων, στην κλιματολογικά έξυπνη 
παραγωγή, καθώς και προϋπόθεση για να καταστούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
ανταγωνιστικές·

6. θεωρεί ότι η εξάλειψη όλων των περιττών κανονιστικών επιβαρύνσεων, μέσω τακτικής 
αξιολόγησης των διοικητικών απαιτήσεων, και η απλούστευση των κανόνων για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ και των πραγματικά αυτοαπασχολούμενων σε χρηματοδότηση 
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις ΜΜΕ, 
δεδομένης της ανάγκης να στηριχθεί η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας και να 
ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα και η 
σταθερότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

7. τονίζει ότι οι ΜΜΕ που βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης στη βιωσιμότητα και την 
ψηφιοποίηση θα χρειαστεί να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής στο 
πλαίσιο χάραξης πολιτικής, καθώς και συνοδευτικών μέτρων· τονίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, 
καθώς αυτές προσφέρουν πολυάριθμες ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 
οι αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, οι μειωμένες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τις καθημερινές μετακινήσεις, τα ευέλικτα 
πρότυπα οργάνωσης της εργασίας, η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και οι ευκαιρίες για τις ΜΜΕ να βελτιώσουν σημαντικά την 
παραγωγικότητα, τη διαχείριση και την ανθεκτικότητα της επιχείρησης, ενώ 
ταυτόχρονα εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και την επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα 
καθορίζει σαφή κοινά ελάχιστα πρότυπα και όρους για την τηλεργασία στην ΕΕ, ώστε 
να προστατεύονται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και, παράλληλα, να 
στηρίζονται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

8. θεωρεί, επιπλέον, ότι πρέπει να καταρτιστεί ένα φιλόδοξο θεματολόγιο πολιτικής με 
σαφές χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εναρμονιστούν οι ψηφιακές πτυχές της ενιαίας 
αγοράς και να προωθηθούν λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί να 
τυποποιηθούν και να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες και τα έντυπα, κάτι που θα 
βοηθήσει τις ΜΜΕ μακροπρόθεσμα·

9. τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για τα 
προγράμματα που είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(ΠΔΠ)·
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10. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ θα πρέπει 
να αξιοποιούνται πλήρως για να συμπληρώνουν τα εθνικά συστήματα, στηρίζοντας τις 
ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς και τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την 
πανδημία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες 
περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά από το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των 
κρατών μελών, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, το εισόδημα και η 
τεχνογνωσία, και να διασφαλιστούν η στρατηγική βιομηχανική αυτονομία, η 
καινοτομία και η τεχνολογική υπεροχή της ΕΕ· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι τα μέσα αυτά 
πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 
στην εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
συμφωνίας του Παρισιού·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των στόχων της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις ΜΜΕ, του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική 
οικονομία, του επικαιροποιημένου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη και της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συντονίσουν καλύτερα τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ·

12. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η παροχή τεχνικής βοήθειας στις 
ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους, ιδίως στην αρχική φάση εκτέλεσης ευρωπαϊκών 
κονδυλίων και προγραμμάτων·

13. επισημαίνει ότι η στρατηγική για τις ΜΜΕ θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, ακόμη και για πολύ μικρά έργα, και σε κατάλληλα εργαλεία 
πληθοχρηματοδότησης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
πρόσβαση σε πιστώσεις μικρότερης κλίμακας·

14. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαγωνισμούς για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων, καθώς οι δημόσιες συμβάσεις θα αποτελέσουν μοχλό για την 
τόνωση της ανάκαμψης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
τα άδικα κριτήρια επιλογής·

15. τονίζει ότι οι δράσεις που σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο των πολιτικών και των πρωτοβουλιών της ΕΕ, ιδίως εκείνων που αφορούν 
την οικονομική ανάκαμψη και την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, και να 
συνοδεύονται από μέτρα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την προστασία 
όλων των εργαζομένων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων 
εργαζομένων·

16. τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση των ΜΜΕ και των 
αυτοαπασχολούμενων στην ενιαία αγορά και να προωθηθεί η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού· τονίζει ότι ο καλός συντονισμός μεταξύ κρατών μελών και 
περιφερειών είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας των ΜΜΕ και των 
αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και 
των διασυνοριακών, εποχιακών, μεθοριακών και αποσπασμένων εργαζομένων· ζητεί να 
διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι θα έχουν 
πρόσβαση σε σαφείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να 
τηρούν και τα δικαιώματα που απολαμβάνουν, μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακών 
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πυλών «μίας στάσης»·

17. φρονεί ότι η βελτίωση και εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ουσιαστικής σημασίας για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την προστασία των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
επιτευχθεί σύντομα ισορροπημένη συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

18. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, να 
εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου για τους εργαζομένους και να διευκολύνει το έργο των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, ελέγχοντας 
παράλληλα αποτελεσματικά τις πρακτικές υπεργολαβίας και καταπολεμώντας την 
απάτη στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης, 
προκειμένου να διευκολυνθούν η ελεύθερη κυκλοφορία και η κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων, καθώς και η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, και, επομένως, να 
εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

19. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα, στον πυρήνα της ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να 
προωθηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη· τονίζει ότι, ενώ έχει 
ληφθεί μια σημαντική δέσμη μέτρων για τη στήριξη των εταιρειών ώστε να 
αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού, πρέπει τώρα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στον μετριασμό των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης·

20. υπενθυμίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην ενιαία αγορά πρέπει να έχουν δικαίωμα να 
απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας όσον αφορά την υγεία και 
την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας στην 
οποία απασχολούνται, τον τόπο απασχόλησης ή την υποκείμενη σύμβαση·

21. ζητεί να εφαρμόζονται συστηματικά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας, και χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), καθώς και το 
σημείο 8 της δήλωσης της Επιτροπής μετά την παρουσίαση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/739 
της Επιτροπής, όσον αφορά την πρόληψη και την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται ή μπορούν να εκτεθούν επαγγελματικά 
στον SARS-CoV-25· θεωρεί ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, 
συμπεριλαμβανομένων των γραπτών οδηγιών, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω 
και να βασίζονται σε τακτικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου η 
απάντηση σε περίπτωση μελλοντικών διασυνοριακών απειλών κατά της δημόσιας 
υγείας να είναι συντονισμένη, επικαιροποιημένη και αποτελεσματική·

22. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 
εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω 
επιθεωρήσεων, όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο· θεωρεί επίσης ότι οι ΜΜΕ που 

5 ΕΕ C 212 της 26.6.2020, σ. 8.
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απασχολούν εποχιακούς και μεθοριακούς εργαζομένους χρήζουν ειδικής προστασίας·

23. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή των 
πρωτοκόλλων υγείας, καθώς και η εφαρμογή τους από τους εργαζομένους στους 
διάφορους επαγγελματικούς τομείς, ιδίως μέσω κατάρτισης κατά την εργασία·

24. αναμένει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη νέα στρατηγική για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία για την περίοδο 2021-2027, η οποία θα περιλαμβάνει τον 
στόχο της εξάλειψης των θανατηφόρων και σοβαρών τραυματισμών και ασθενειών που 
συνδέονται με την εργασία· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

25. αναγνωρίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ όσον αφορά την εφαρμογή 
κανονιστικών μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια σε επίπεδο εταιρείας· 
υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ευαισθητοποίησης, η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, οι 
διαβουλεύσεις, οι φιλικοί προς τον χρήστη οδηγοί και διαδικτυακές πλατφόρμες είναι 
ύψιστης σημασίας για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των ΜΜΕ με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις· χαιρετίζει το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης 
κινδύνου (OiRA) του EU-OSHA, καθώς και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία των κρατών 
μελών που αποσκοπούν στην προώθηση της συμμόρφωσης και μιας νοοτροπίας 
πρόληψης, ιδίως στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις·

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, 
διαβούλευσης και συμμετοχής, καθώς και να συμπεριλάβει την αρχή αυτή στη 
στρατηγική για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε επίπεδο επιχείρησης, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις αποφάσεις για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· τονίζει τη σημασία που έχει ο αποτελεσματικός κοινωνικός 
διάλογος και την ανάγκη να ενισχυθούν οι κοινωνικοί εταίροι, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και να ληφθούν μέτρα για την αύξηση 
της πυκνότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο 
πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τις ΜΜΕ·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν επειγόντως τις επιχειρήσεις, ιδίως 
τις ΜΜΕ, μειώνοντας τον περιττό διοικητικό φόρτο και διευκολύνοντας την πρόσβασή 
τους σε ρευστότητα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το μέσο προσωρινής στήριξης για 
τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) που 
πρότεινε η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης, όπως, για 
παράδειγμα, πιστωτικές ενώσεις και ιδιώτες επενδυτές· ζητεί να θεσπιστούν 
προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, τα οποία θα 
έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις ΜΜΕ, ιδίως τις πολύ μικρές, να αναπροσαρμόσουν 
τις δραστηριότητές τους στις αγορές που έχουν πληγεί από την κρίση της νόσου 
COVID-19·

28. επικροτεί την οικονομική ελάφρυνση που παρέχει η Επιτροπή για τη διάσωση θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο του μέσου SURE, και πιστεύει ότι ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Αντασφάλισης Ανεργίας θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο εργαλείο που θα 
συνοδεύει τη δίκαιη μετάβαση σε μια κυκλική, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή 
οικονομία και θα συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ιδίως 
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των ΜΜΕ· αναμένει την πρόταση της Επιτροπής, όπως ανήγγειλε σχετικά η Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. von der Leyen·

29. τονίζει ότι οι πολιτικές που αφορούν τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις δεν πρέπει 
να παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τους υφιστάμενους 
κανόνες, να μειώνουν την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών, ή να 
αυξάνουν τον κίνδυνο εταιρικής απάτης, εγκληματικών δραστηριοτήτων και εικονικών 
εταιρειών· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε εν προκειμένω την αμφιλεγόμενη 
πρόταση της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών·

30. τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ενιαίας αγοράς· 
προειδοποιεί ότι ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τα πρότυπα απασχόλησης, 
κοινωνικής ασφάλισης και φορολόγησης, μεταξύ άλλων μέσω τεχνητών ρυθμίσεων, 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον θεμιτό ανταγωνισμό που βασίζεται στην ποιότητα 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι πρωτίστως 
επιζήμιο για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και τις νομοταγείς ΜΜΕ·

31. επισημαίνει ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά βλάπτει τις νομοταγείς 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της αδήλωτης εργασίας· τονίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει επίσης 
να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην ψηφιακή οικονομία·

32. είναι της άποψης ότι οι φορολογικές πολιτικές για τις ΜΜΕ θα πρέπει να ευνοούν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

33. υπογραμμίζει ότι οι προηγμένες ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως, για παράδειγμα, η 
αλυσίδα συστοιχιών (blockchain) και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το υπολογιστικό 
νέφος και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), μπορούν να τονώσουν την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις μεγάλες δυνατότητες των λύσεων που βασίζονται στην ΤΝ και τους 
κινδύνους που αυτές μπορεί να ενέχουν· τονίζει την ανάγκη να διερευνηθούν οι 
κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει η ΤΝ· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την ψηφιακή και την 
πράσινη μετάβαση επενδύοντας στην ΤΝ που σέβεται την αρχή της διατήρησης του 
ελέγχου από τον άνθρωπο, στη δια βίου μάθηση και σε πρωτοβουλίες επανειδίκευσης 
και αναβάθμισης δεξιοτήτων για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, οι οποίες 
εστιάζουν στην απόκτηση από τις ΜΜΕ προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, 
ανθρώπινων και κοινωνικών, και προσόντων για νέα επαγγέλματα και τομείς που θα 
αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία· επισημαίνει την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί το σύστημα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και να βελτιωθούν τα προσόντα, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση 
της αναντιστοιχίας μεταξύ δεξιοτήτων/προσόντων και των αναγκών της αγοράς 
εργασίας·

34. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, να 
ενισχύσουν και να στηρίξουν τα προγράμματα μαθητείας, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι η επιχειρηματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, που ενισχύει τις επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες, 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προετοιμασία των ΜΜΕ για την ενιαία αγορά· ζητεί να 
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αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ για να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις·

35. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία μεταξύ 
δεξιοτήτων και προσόντων μέσω της καλύτερης αξιοποίησης της διασυνοριακής 
αγοράς εργασίας·

36. θεωρεί ότι η εικόνα μιας ΜΜΕ ως ελκυστικού εργοδότη, βάσει ικανοποιητικών 
συνθηκών εργασίας και απασχόλησης, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού· τονίζει τη σημασία της 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης·

37. τονίζει ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, 
καθώς και ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, και να διευκολύνουν 
την καθιέρωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για τις ΜΜΕ· καλεί, επιπλέον, τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και τις 
νέες δυνατότητες να επενδύσουν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, 
της βιομηχανικής μετάβασης και της επιχειρηματικότητας·

38. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων 
μεταξύ των γυναικών και των νέων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν και να στηρίξουν ενεργά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο, ιδίως παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή 
κατάρτιση, και εξασφαλίζοντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, δεδομένου ότι οι γυναίκες αποτελούν μία από τις ομάδες που 
πλήττονται περισσότερο από την κρίση της νόσου COVID-19·

39. επισημαίνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα 
απασχόλησης και διοίκησης6, και επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών και στη βελτίωση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων εντός του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των 
ΜΜΕ·

40. ζητεί να εξαλειφθούν οι μισθολογικές διακρίσεις λόγω ηλικίας ή φύλου και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται αξιοπρεπείς μισθούς είτε βάσει συλλογικών 
συμβάσεων είτε βάσει νόμιμων κατώτατων μισθών·

41. τονίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων, παρέχοντας ή υποστηρίζοντας δομές φροντίδας παιδιών, 
παρέχοντας άδειες φροντίδας και ευέλικτο ωράριο εργασίας για τους φροντιστές, καθώς 

6 ΟΟΣΑ/Ευρωπαϊκή Ένωση (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, 
Eκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en


RR\1219652EL.docx 43/86 PE653.858v02-00

EL

και διασφαλίζοντας ίση αμοιβή για ίση εργασία, και μισθολογική διαφάνεια·

42. επισημαίνει τη σημασία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η οποία παρέχει 
απασχόληση σε περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα7· υπογραμμίζει, επιπλέον, τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και οι επενδύσεις 
κοινωνικού αντικτύπου για τη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και 
άλλων ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
στηριχθούν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξή τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν τη σύσταση και το έργο κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων·

43. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει, να προωθήσει και να προστατεύσει τις ΜΜΕ που 
δεν εφαρμόζουν αποκλεισμούς, ώστε να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης 
για τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας· τονίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας για τη 
διευκόλυνση της ένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας· τονίζει περαιτέρω 
ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στοχευμένη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο για την κοινωνική οικονομία· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ τις οποίες διαχειρίζονται 
ευάλωτες ομάδες δυσκολεύονται περισσότερο να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και χρειάζονται στοχευμένη στήριξη·

44. συνιστά να ενισχυθεί η ανταλλαγή αποδεδειγμένα επιτυχημένων πρωτοβουλιών που 
επικεντρώνονται στις ΜΜΕ και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 
συνιστά, επιπλέον, να δημιουργηθούν πλατφόρμες για ανταλλαγές μεταξύ ΜΜΕ που 
αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόταση της Επιτροπής να δρομολογήσει ένα πρόγραμμα για «ψηφιακούς εθελοντές», 
το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε προσοντούχους νέους και πεπειραμένους 
ηλικιωμένους να μοιραστούν τις ψηφιακές τους ικανότητες με παραδοσιακές 
επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ 
ΜΜΕ, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και του τομέα της εκπαίδευσης, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

45. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να 
ενισχυθεί το δυναμικό καινοτομίας των ΜΜΕ·

46. θεωρεί ότι οι στόχοι μιας νέας στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, με τη συγκέντρωση 
των πόρων των ευρωπαϊκών φορέων, των περιφερειακών και τοπικών θεσμικών 
οργάνων, των βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών, των κοινωνικών εταίρων, 
των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ομάδων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία που έχουν οι δομές στήριξης, όπως, για παράδειγμα, τα δίκτυα ΜΜΕ, οι 
υπηρεσίες μίας στάσης και οι οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, οι συνεργατικοί 
σχηματισμοί καινοτομίας και η παροχή συμβουλών σε νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη 
δημιουργία τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας·

47. είναι της άποψης ότι η πρόληψη της πτώχευσης εταιρειών έχει καίρια σημασία για τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση βιώσιμης οικονομικής 
ανάκαμψης· φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να αναπτύξει και να ενισχύσει 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_el 
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μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό εταιρειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και για την παροχή βοήθειας σε αυτές, ώστε να 
αποφύγουν την αφερεγγυότητα· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν προς αυτή την 
κατεύθυνση·

48. υπενθυμίζει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν πληγεί 
σοβαρά από την κρίση της νόσου COVID-19· τονίζει ότι οι ΜΜΕ, οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν 
πρόσβαση στους μηχανισμούς στήριξης που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, και 
ιδίως στα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας που είναι απαραίτητα για την 
προστασία των θέσεων εργασίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη 
τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να παρέχουν δημόσια στήριξη σε όλες τις πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις· εκφράζει, ωστόσο, τον προβληματισμό του για την άνιση κατανομή των 
κρατικών ενισχύσεων· υπενθυμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν 
σε στρέβλωση της ενιαίας αγοράς·

49. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, να 
ενθαρρύνουν την έρευνα και την καινοτομία και να παρέχουν ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες και υποδομές, προκειμένου να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να επενδύει 
σε ΜΜΕ·

50. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον χρειάζεται να δημιουργηθεί μια υπηρεσία 
μίας στάσης η οποία θα έχει ως στόχο να στηρίξει τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, για 
παράδειγμα παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με κονδύλια και επιχορηγήσεις για 
μελέτες σχετικά με την τεχνική σκοπιμότητα καινοτόμων επιχειρηματικών προϊόντων, 
και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη διεθνοποίηση·

51. θεωρεί ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει επηρεάσει αρνητικά τις ΜΜΕ της ΕΕ, ιδίως εκείνες που συναλλάσσονται 
καθημερινά με το Ηνωμένο Βασίλειο· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της νέας εταιρικής 
σχέσης με το ΗΒ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ειδική κατάσταση των 
ΜΜΕ, καλεί δε την ΕΕ και το ΗΒ να εργαστούν προς την κατεύθυνση της 
απλούστευσης των απαιτήσεων και των διατυπώσεων για τις τελωνειακές διαδικασίες 
για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις, και 
ενθαρρύνει τα μέρη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για τις ΜΜΕ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/2131(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Liesje Schreinemacher

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και αντιπροσωπεύουν το 99 % των επιχειρήσεων της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σήμερα πρωτοφανείς 
προκλήσεις λόγω της κρίσης της COVID-19 που απειλεί την ίδια την ύπαρξή τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν μέχρι στιγμής ενσωματώσει 
επιτυχώς την ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις τους και ότι η ψηφιοποίηση είναι 
ζωτικής σημασίας για την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην εσωτερική αγορά·

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι 
ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι απολύτως 
απαραίτητες για την ευημερία της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι η στρατηγική για τις ΜΜΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική στρατηγική και καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα βάσει των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση της COVID-19 και του πακέτου 
ανάκαμψης προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας εντός της ενιαίας αγοράς·

3. ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ στην 
αντιμετώπιση τόσο των βραχυπρόθεσμων συνεπειών της κρίσης όσο και των 
μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η ψηφιοποίηση και η μετάβαση σε μια πιο 
βιώσιμη εσωτερική αγορά·

4. επιμένει ότι η βιωσιμότητα πρέπει να παραμείνει βασικός στόχος των σχετικών 
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προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν πλήρως από τη 
βιώσιμη μετάβαση από την άποψη της ανταγωνιστικότητας, της μείωσης του κόστους 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

5. τονίζει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής για τις ΜΜΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη 
στήριξη των ΜΜΕ προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν, δεδομένου ότι η κρίση 
της COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ και στον ρόλο τους 
στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων· θεωρεί σκόπιμο, στο πλαίσιο αυτό, να 
αναθεωρηθεί η στρατηγική όπου είναι απαραίτητο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις της πανδημίας·

6. τονίζει ότι σε περιόδους κρίσης πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
βασικών αγαθών και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ταχέως νέα εργαλεία για την αποφυγή τυχόν διαταραχών της εσωτερικής 
αγοράς κατά τη διάρκεια μελλοντικών κρίσεων και να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των ΜΜΕ·

7. επισημαίνει ότι η διατήρηση της ύπαρξης των ΜΜΕ αποτελεί ήδη αντικείμενο 
επιμέρους πολιτικών των κρατών μελών· ζητεί, ως εκ τούτου, η στρατηγική και οι 
πολιτικές αυτές να αλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου να τονωθεί η ισχυρή και 
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη των ΜΜΕ·

8. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιμετώπιζαν ήδη δυσκολίες πριν από την κρίση της COVID-
19, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της 
εύκολης πρόσβασης σε κονδύλια Ε&A, αγορές, τεχνική στήριξη και πληροφόρηση· 
ζητεί, ως εκ τούτου, ενισχυμένη στήριξη σε αυτούς τους τομείς, όπως με τη μορφή 
ενισχυμένων υπηρεσιών μίας στάσης και εξορθολογισμένων και εύκολα προσβάσιμων 
κανονιστικών και διοικητικών διαδικασιών· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία της 
υιοθέτησης μιας φιλόδοξης στρατηγικής ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορέσουν να ανακάμψουν και να ευημερήσουν·

9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει επίσης να αναληφθεί δράση για την πρόληψη της διακοπής 
λειτουργίας, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των διαταραχών στις αλυσίδες 
εφοδιασμού και αξίας, τη στήριξη της επέκτασης των ΜΜΕ και την ενίσχυση των 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα δυνητικά 
οφέλη της ενιαίας αγοράς·

10. ζητεί τον συγχρονισμό όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προορίζονται για τη 
στήριξη των ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά· επιμένει ότι τα προγράμματα που είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα 
των ΜΜΕ στην κρίση πρέπει να ενισχυθούν στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο ώστε να εγγυώνται το αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει να στηρίζει τις ΜΜΕ, ιδίως στο πλαίσιο 
της προσέγγισης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση·

11. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία που παρέχει το ΠΔΠ της ΕΕ όσον αφορά τη 
στήριξη των ΜΜΕ, και ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά, του 
προγράμματος InvestEU, του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων· θεωρεί ότι το τμήμα του προγράμματος 
για την ενιαία αγορά που αφορά τις ΜΜΕ θα πρέπει να διατηρήσει το επίπεδο 
φιλοδοξίας της θέσης του Κοινοβουλίου και, ως εκ τούτου, τονίζει τη σημασία της 
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ταχείας έγκρισης του ΠΔΠ και του μέσου Next Generation EU·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη μέτρων για τη δημιουργία ενός 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΠΜΜΜΕ) στις δράσεις που έχουν προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 
σημειώνει ότι η προώθηση της μετάβασης των γενεών μέσα στις παραδοσιακές 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες κινδυνεύουν με εξαφάνιση, μπορεί 
όχι μόνο να αποτελέσει καλή απάντηση στην ενθάρρυνση της 
αυτοεπιχειρηματικότητας, αλλά και μέσο αξιοποίησης της κληρονομιάς γνώσεων, 
παραδόσεων και χειροτεχνικών δεξιοτήτων της Ευρώπης· τονίζει ότι θα ήταν χρήσιμο 
να δοθούν κίνητρα για διαγενεακά έργα που μπορούν να συνδυάσουν την παράδοση 
των χειροτεχνών με την ψηφιοποίηση μέσω της συμμετοχής των νέων στο τέλος της 
εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας τους·

13. επισημαίνει ότι οι ΠΜΜΜΕ θα πρέπει να υπόκεινται σε αναλογικές υποχρεώσεις που 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα τομεακά χαρακτηριστικά τους· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να λάβει αυστηρά μέτρα επιβολής για τον περιορισμό του 
κατακερματισμού της αγοράς, την άρση των αδικαιολόγητων φραγμών της αγοράς και 
τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία 
και τους φορείς, όπως το δίκτυο απεσταλμένων για τις ΜΜΕ και η επιτροπή 
ρυθμιστικού ελέγχου, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων των ΜΜΕ·

14. τονίζει ότι η υπερβολική ρύθμιση είναι ιδιαίτερα επαχθής για τις ΜΜΕ· θεωρεί, 
συνεπώς, ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής για τις ΜΜΕ, 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αναλογικότητα οποιασδήποτε νέας 
πρωτοβουλίας·

15. ζητεί να καταρτιστεί χάρτης πορείας για να μειωθεί αναλογικά ο διοικητικός φόρτος, 
ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες των ΜΜΕ για επενδύσεις και να επιταχυνθεί η 
οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, και να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

- στήριξη των ΜΜΕ ώστε να λειτουργούν διασυνοριακά και να αξιοποιούν έτσι πλήρως 
τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς·

- ενθάρρυνση της επέκτασης·

- αποτελεσματική χρήση του τεστ ΜΜΕ που πραγματοποιείται σε πρώιμο στάδιο των 
εκτιμήσεων επιπτώσεων με σκοπό την ανάλυση του οικονομικού αντικτύπου των 
νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συμμόρφωσης·

16. επιμένει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνουν στοχευμένη στήριξη –δηλαδή τεχνική και 
διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη δεξιοτήτων– κατά την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς· 

17. αναγνωρίζει τη στήριξη που παρέχεται από το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις και χαιρετίζει την πρόσφατη τροποποίησή του που επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να παρέχουν δημόσια στήριξη σε όλες τις ΠΜΜΜΕ· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή, 
στο μεταξύ, να διασφαλίσει ότι τα προσωρινά πλαίσια που έχουν εγκριθεί για τις 
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κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα και δεν επηρεάζουν, κατά συνέπεια, αρνητικά τις ΜΜΕ, οι οποίες 
είναι οι κύριοι δικαιούχοι·

18. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα δεδομένα και η μεταφορά 
τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό τομέα στις ΜΜΕ ως κινητήρια δύναμη της ψηφιακής 
οικονομίας· επισημαίνει την ύπαρξη ανισορροπιών της αγοράς και εμποδίων στην 
πρόσβαση σε δεδομένα που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, και 
υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο της προστιθέμενης 
αξίας των δεδομένων που παράγουν, τονίζοντας ότι η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα 
δεδομένα είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση ισότιμων ψηφιακών όρων 
ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα στο πλαίσιο αυτό· στηρίζει την Επιτροπή στην 
προώθηση της διαλειτουργικότητας και στη δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων 
για την αξιόπιστη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων, των σχετικών 
ενδιαφερομένων φορέων και του δημόσιου τομέα· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής 
ανοικτών δεδομένων και γνώσεων μέσω ανοικτών τεχνολογιών για τις ΜΜΕ, σε πλήρη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία·

19. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη 
και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ΜΜΕ, σύμφωνα με το μελλοντικό 
πλαίσιο δεοντολογίας και ευθύνης, με την προώθηση της δημιουργίας διασυνοριακών 
«συμμαχιών των ΜΜΕ για την τεχνητή νοημοσύνη» σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας 
εντός της εσωτερικής αγοράς, καθώς και με την προώθηση των επενδύσεων στην 
επόμενη γενιά προτύπων, εργαλείων και υποδομών για την αποθήκευση και την 
επεξεργασία δεδομένων· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβαση 
και η ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ όσον αφορά τα πρότυπα ΤΠΕ για την καινοτομία και 
την παροχή περισσότερο προσαρμοσμένων ψηφιακών λύσεων·

20. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους και την προστασία τους από την επιθετική 
επίλυση διαφορών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ανάπτυξή τους· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τη διανοητική ιδιοκτησία, να χρησιμοποιήσει περισσότερο τις εξωτερικές συμβουλές 
και να εξασφαλίσει τη δέουσα επιβολή·

21. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει πολλά οφέλη στις ΜΜΕ, όπως η δημιουργία νέων 
ευκαιριών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ή προϊόντων και η επέκταση της 
πρόσβασής τους στην αγορά· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ δέχονται ολοένα και 
περισσότερες πιέσεις για να προσαρμόσουν ανάλογα τα επιχειρηματικά τους μοντέλα 
και να υιοθετήσουν τις απαραίτητες ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές και ελκυστικές για τους πελάτες·

22. τονίζει ότι οι ΜΜΕ, και ιδίως οι νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουν τεράστιες δυνατότητες 
ανάπτυξης σε νέους ψηφιακούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, αλλά τονίζει ότι, για να επιτύχουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, οι ΜΜΕ πρέπει να λάβουν επαρκή στήριξη και να έχουν πρόσβαση 
σε επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και υποδομές·
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23. υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ να προσεγγίσουν νέους πελάτες και αγορές 
που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο· επισημαίνει εν προκειμένω την προστιθέμενη 
αξία της νομοθεσίας, όπως ο κανονισμός για τις σχέσεις πλατφορμών και επιχειρήσεων, 
και ζητεί την ταχεία εφαρμογή και επιβολή της·

24. προειδοποιεί ότι στο ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχει διαρκής κίνδυνος αθέμιτου 
ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων λόγω της παρουσίας μη συμμορφούμενων, παράνομων ή 
μη ασφαλών προϊόντων στις ηλεκτρονικές αγορές που στοχεύουν στους καταναλωτές 
της ΕΕ·

25. τονίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση των ΜΜΕ στις επενδύσεις εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που οδηγεί σε ανισότητες όσον 
αφορά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς να 
υπονομεύσει τη συνάφεια των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο επί ίσοις όροις·

26. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ενιαία ψηφιακή πύλη με φιλικό προς τις 
ΜΜΕ τρόπο μέσω της στενής συνεργασίας με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
καθώς και με τα άλλα κράτη μέλη, και μέσω της παροχής εύκολης ψηφιακής 
πρόσβασης σε πληροφορίες, διαδικασίες, βοήθεια και υπηρεσίες που συνδέονται με την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις και τις πηγές χρηματοδότησης·

27. επισημαίνει ότι δεν μπορούν να αναβληθούν περισσότερο τα έκτακτα μέτρα, σε αυτό το 
πλαίσιο, όπως αυτά που σχετίζονται με την εκτεταμένη ψηφιοποίηση του συνδέσμου 
μεταξύ των κυβερνητικών τμημάτων και των επιχειρήσεων και τη διαλειτουργικότητα 
των κυβερνητικών βάσεων δεδομένων·

28. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σύστημα των απεσταλμένων για τις ΜΜΕ, το 
οποίο καθιστά δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση του τελικού χρήστη στη μελλοντική 
νομοθεσία· προτείνει, ωστόσο, μια κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας διορισμού και 
της λειτουργίας του προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές αδυναμίες και να 
εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη, σε συνεχή 
συντονισμό με τις σχετικές επιχειρηματικές ενώσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς·

29. τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα GovTech για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (EU GovTech) για την προσεκτική παρακολούθηση της 
κατάστασης της συμμετοχής των ΜΜΕ στις προκλήσεις των δημόσιων συμβάσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ, με καθοδήγηση της επακόλουθης δημιουργίας ορθών πρακτικών και 
υψηλότερων νομοθετικών προτύπων·

30. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει το συντομότερο την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
GovTech για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη δημιουργία 
συνέργειας μεταξύ της κυβέρνησης και των νεοφυών και των ψηφιακών ΜΜΕ και για 
τη διευκόλυνση της χρήσης, μεταξύ ορισμένων κρατών μελών, ενός διασυνοριακού 
εργαλείου για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά για τις ευρωπαϊκές 
ψηφιακές ΜΜΕ·

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
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δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας την ευελιξία της νέας καθοδήγησης της 
Επιτροπής εντός του τρέχοντος πλαισίου για τις ενωσιακές δημόσιες συμβάσεις και να 
ενισχύσουν τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, όπως η δυνατότητα 
διαχωρισμού των δημοσίων συμβάσεων σε μικρότερα τμήματα και ο εξορθολογισμός 
των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των εθνικών και διασυνοριακών συμβάσεων·

32. τονίζει ότι οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν ως στρατηγικό 
εργαλείο στην προώθηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης· 
ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη χρήση οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε πλήρη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, και τονίζει ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται την 
κατάλληλη στήριξη για να προωθήσουν αυτή τη μετάβαση·

33. τονίζει ότι με τις συνολικές δαπάνες για τις δημόσιες συμβάσεις εντός της ΕΕ να 
φτάνουν το 14 % του συνδυασμένου ΑΕΠ των κρατών μελών, η αύξηση του ποσοστού 
συμμετοχής των ΜΜΕ στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών αποτελεί ενδεχομένως 
μια σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για αυτές· τονίζει ότι για την επίτευξη αυτού 
του στόχου απαιτείται η χρήση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων για τις δημόσιες 
συμβάσεις ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και την ευελιξία που 
παρέχεται ήδη στο πλαίσιο αυτό·

34. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταστεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας πιο προσιτό στις ΜΜΕ· ζητεί τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων, όπως 
πλατφόρμες για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πληροφορίες σχετικές με 
τις δημόσιες συμβάσεις·

35. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι καθυστερημένες πληρωμές αντιστοιχούν στο ένα 
τέταρτο του συνόλου των πτωχεύσεων των ΜΜΕ στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξοπλίσει ταχέως την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών1 με ισχυρά εργαλεία 
παρακολούθησης και επιβολής και να υιοθετήσει κατάλληλα δεσμευτικά μέτρα για την 
ενίσχυση του τρέχοντος πλαισίου, ώστε να διασφαλιστούν και να προωθηθούν οι 
ταχείες πληρωμές ως κανόνας, ιδίως για τις συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων και 
επιχειρήσεων, σε ολόκληρη την ενιαία αγορά· καλεί τις αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να λειτουργήσουν ως παράδειγμα με την έγκαιρη 
πληρωμή των ΜΜΕ· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την ενεργό χρήση των διαδικασιών 
επί παραβάσει σε περιπτώσεις όπου η οδηγία δεν εφαρμόζεται σωστά.

1 Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/2131(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: João Ferreira

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) 
και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού 
πλήττονται περισσότερο από την έξαρση της νόσου COVID-19, με σημαντικό αριθμό 
αυτών των επιχειρήσεων να βρίσκονται στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας, λόγω της 
επιβολής περιορισμών στην κινητικότητα, των πρωτοκόλλων υγείας σε ιδρύματα 
φιλοξενίας και της συνακόλουθης μείωσης της ζήτησης για μεταφορά επιβατών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό πλαίσιο παρέχει επίσης έρεισμα για μια 
ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, υποστηριζόμενη από μια γραμμή του προϋπολογισμού 
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και για επείγοντα και καινοτόμα 
μέτρα που θέτουν τις μεταφορές στο επίκεντρο της ταχείας επανεκκίνησης της 
οικονομικής ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές και ο τουρισμός είναι 
τομείς που έχουν αντίκτυπο στην κατάσταση του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μετάβαση 
προς βιώσιμες μεταφορές και τουρισμό·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΠΜΜΜΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
είναι συγχρόνως σύνθετες και ανομοιογενείς λόγω μεγέθους αλλά και λόγω του ευρέος 
φάσματος τομέων δραστηριοτήτων που καλύπτουν, η καθεμία με τη δική της – και 
συχνά πολύ διαφορετική – δυναμική, ιδίως όσον αφορά την οικονομική, 
χρηματοοικονομική, κοινωνική ή ακόμη και πολιτική δυναμική που τις χαρακτηρίζει· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις 
ΜΜΕ στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού ανέρχεται σε ένα και δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις 
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αντίστοιχα, και αντιπροσωπεύουν, περισσότερες από 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των 
επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών και, ως εκ τούτου, διαθέτουν το μεγαλύτερο 
δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική πρόοδο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών είναι στρατηγικής σημασίας για την 
ανάπτυξη των κρατών μελών και της ΕΕ, για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
τους συνοχή, για τη λειτουργία της οικονομίας και για την κινητικότητα των 
πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς αντιμετωπίζουν 
διάφορους περιορισμούς στη λειτουργία τους, μεταξύ άλλων, από τα διόδια και την 
έλλειψη υποδομών στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σημαντικό να 
διασφαλιστεί η μείωση της γραφειοκρατίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ και η αξιολόγηση της εφαρμογής του συνόλου της νέας νομοθεσίας της ΕΕ που 
έχει αρνητικό αντίκτυπο ή παρεμποδίζει δυσανάλογα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
τις ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά μεταφορών·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού είναι καίριας σημασίας για την 
οικονομία πολλών κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός έχει 
εποχιακό προφίλ και θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια κοινή προσέγγιση και 
πολιτική της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εμφάνιση της επιδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη στις ΜΜΕ τους, ιδίως αξιοποιώντας την 
ευελιξία των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, χωρίς να επιδεινωθούν οι 
υπάρχουσες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των ΜΜΕ από διάφορες χώρες 
στην ενιαία αγορά · λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών και η υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη για 
τις ΜΜΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ εξαρτώνται από την 
τραπεζική χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τραπεζικό τομέα υπάρχει 
ανάγκη εξορθολογισμού των  απαιτήσεις των πελατών, ώστε οι ΜΜΕ να έχουν 
ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών,  η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παρουσιάζει γενικότερα 
υστέρηση σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, και αυτό θέτει σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα της Ευρώπης να δημιουργεί πλούτο και ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πλειονότητα των ΜΜΕ ζουν από και για τις εθνικές αγορές·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΜΕ στους τομείς των μεταφορών, όπως εκείνες που 
παρέχουν ενεργό αστική κινητικότητα, επιβατικές μεταφορές και τουριστικές 
υπηρεσίες, έχουν πληγεί σοβαρά από την κυριαρχία στην αγορά ορισμένων ψηφιακών 
πλατφορμών · λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αποτελούν τόσο μεγάλη πρόκληση όσο και ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και είναι 
σημαντικές για την εμπορική τους επιτυχία, με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης 
και ανάπτυξης, τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, τη διασφάλιση της 
ασφάλειας των δεδομένων και την καλύτερη προσέγγιση των καταναλωτών·

1. σημειώνει ότι η κρίση COVID- 19 έχει καταδείξει τη σημασία που έχουν για την 
οικονομία και τις επιχειρήσεις οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
μεταφορών, δεδομένου ότι οι αδιάλειπτες εμπορευματικές μεταφορές υπήρξαν ζωτικής 
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σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των αλυσίδων 
εφοδιασμού για διάφορους τύπους εμπορευμάτων, όπως και τη μεταφορά των 
εργαζομένων σε βασικούς τομείς· τονίζει ότι οι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού 
αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης μιας σοβαρής 
κρίσης ρευστότητας λόγω της μη βιώσιμης ταμειακής ροής, της κατάστασης εσόδων 
και της συμπεριφοράς των επιβατών μετά το έξαρση της COVID-19· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει αναθεωρημένη στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19, τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές ανάγκες, ενισχύοντας και τονώνοντας παράλληλα τις 
επιχειρήσεις· αναγνωρίζει τη συμβολή που μια νέα βιομηχανική πολιτική θα έχει στην 
επανεκβιομηχάνιση των κρατών μελών· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να 
καθιερώσει την αρχή «θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας ρύθμισης» («one-in/one-out») 
ως πρώτο βήμα για τη μείωση των νέων ρυθμίσεων, αλλά υπενθυμίζει ότι έτσι απλώς 
διατηρείται η ισχύουσα κατάσταση, πράγμα όχι αρκετά φιλόδοξο·

2. τονίζει τη σημασία της κρατικής και ενωσιακής ενίσχυσης για τις  ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των εργασιών τους, τη 
διατήρηση θέσεων εργασίας, την προστασία των εσόδων και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων· ζητεί να καταρτιστεί χάρτης πορείας για τη μείωση του 
διοικητικού κόστους και του διοικητικού φόρτου, κατά τουλάχιστον 30 %, και για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, προωθώντας τις επενδύσεις σε 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
κυβερνήσεις να θέσουν το επιχειρηματικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα ύψιστες 
προτεραιότητες στα πολιτικά τους θεματολόγια· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 
η στήριξη των ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη· ενθαρρύνει επίσης την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχρηματοδότησης, από κοινού με τα κράτη 
μέλη, τις πόλεις ή τις περιφερειακές αρχές, με τη μορφή για παράδειγμα, παροχής 
κουπονιών ή εκπτώσεων προς όφελος των τουριστών, με στόχο την αύξηση των 
τουριστικών εσόδων για τις μικρότερες, τοπικές επιχειρήσεις σε περιοχές εξαρτώμενες 
από τον τουρισμό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να αξιολογεί 
τη δυνατότητα τομεακής έκτακτης ανάγκης στήριξης, επιπλέον των μέτρων που έχουν 
ήδη εξαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της κεφαλαιοποίησης, 
έως ότου οι τουριστικές και μεταφορικές ροές επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδά 
τους· θεωρεί ότι η στήριξη θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται και να στοχεύει στον 
μεσοπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους, με στόχο να 
ευθυγραμμιστούν με τους πλέον πρόσφατους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ, μεταξύ άλλων προτύπων της ΕΕ, όπως οι συνθήκες εργασίας· ζητεί τη 
δημιουργία σχεδίου δράσης για τη διασφάλιση της λειτουργίας των μεταφορικών 
δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων που ενδέχεται 
να πλήξουν τους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, δημιουργώντας ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα και λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν 
στην οικονομία της ΕΕ·

3. εφιστά την προσοχή στη μη προσβασιμότητα του νέου σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ για 
πολλές ΜΜΕ που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας· ζητεί να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τη στήριξη της φερεγγυότητας των 
ΜΜΕ, καθώς και των θέσεων εργασίας, των μισθών και των δικαιωμάτων των 
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εργαζομένων, και τον περιορισμό των επιζήμιων επιπτώσεων του υπερβολικού χρέους· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διερευνήσουν πιθανά μέτρα, όπως φορολογικές 
ελαφρύνσεις, προσωρινή αναβολή των αποπληρωμών τραπεζικών δανείων και λύσεις 
για την κάλυψη των κινδύνων που διατρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών έως ότου 
ξαναρχίσουν οι ροές τουρισμού και μεταφορών·

4. θεωρεί ότι η ανασυγκρότηση και η ομαλή λειτουργία των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών και του βιώσιμου τουρισμού θα 
δώσουν ώθηση στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στην μετά  COVID-19 εποχή, 
ιδίως μέσω της δημιουργίας μόνιμων ποιοτικών θέσεων εργασίας και μέσω της 
ανταλλαγής και του συντονισμού των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών· ζητεί η 
μετάβαση αυτή να ευθυγραμμιστεί με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
της ΕΕ·

5. θεωρεί ότι οι στόχοι της «Στρατηγικής για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη» δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στη συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
«σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», αλλά θα πρέπει επίσης να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχρηματοδότησης τοπικών ή περιφερειακών 
προγραμμάτων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, εφαρμόζοντας την αρχή 
«προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και με την πλήρη εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ 
στις εκτιμήσεις επιπτώσεων, επισημαίνοντας επίσης πότε οι πολιτικές προτάσεις 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξωτερική ανάθεση της παραγωγής, και αναγνωρίζοντας 
συγχρόνως την εθνική αυτονομία· θεωρεί περαιτέρω ότι οι στόχοι πρέπει να 
επιτευχθούν μέσω μακροπρόθεσμων και προσανατολισμένων προς την ανάπτυξη 
πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και θα πρέπει 
να συνδυάζονται πλήρως με άμεση χρηματοδοτική στήριξη και άλλους πόρους που θα 
επιτρέψουν στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση των ΜΜΕ προς τη 
βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και περιφέρειες, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων, νησιωτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και κυρίως της 
πολιτικής για τη συνοχή· εμμένει στη σημασία της παροχής στήριξης στις ΜΜΕ για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ψηφιακές δεξιότητες, τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τις καινοτόμους 
τεχνολογίες, καθώς και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στον τομέα αυτό· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση 
στις δημόσιες συμβάσεις μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών· εκφράζει ανησυχία 
όσον αφορά τις δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από τις περισσότερες ΜΜΕ, ιδίως όσες έχουν περιορισμένη 
κεφαλαιοποίηση, και ζητεί να ευθυγραμμιστούν οι συνθήκες πρόσβασης με την 
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στα διάφορα κράτη μέλη· επιπλέον, 
τονίζει τη σημασία της διασφάλισης συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
υφιστάμενων λύσεων χρηματοδότησης, και τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού φόρτου και του κόστους για τους 
δικαιούχους·

6. τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ πρέπει να συνάδουν με το 
πραγματικό τους μερίδιο εντός των οικονομιών και τις διαρθρωτικές αδυναμίες τους, 
καθώς και με αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και εργασίας στους διάφορους τομείς 
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δραστηριότητας· τονίζει την ανάγκη θέσπισης μέτρων για τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας σε μια κυκλική οικονομία, και των περιβαλλοντικών στόχων που 
ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη Συμφωνία του Παρισιού· ζητεί 
να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τις 
μεγάλες επιχειρήσεις με σημαντική θέση στην αγορά, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη 
διαπραγματευτική ισχύ των μεγάλων εταιρειών ως προμηθευτών και/ή πελατών ΜΜΕ·

7. ζητεί την παροχή κινήτρων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων και ιδιωτικών τραπεζών, και την ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων 
αρχών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο να στηρίζουν τις ΜΜΕ· 
θεωρεί, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ότι οι εν λόγω δημόσιοι φορείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό στους τομείς 
της οργανωτικής, τεχνολογικής και εμπορικής διαχείρισης· ζητεί την καλή 
εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους συλλέγονται, αναλύονται και εκπροσωπούνται 
δεόντως και επαρκώς στις εκτιμήσεις επιπτώσεων· ζητεί να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων που προορίζονται να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να 
αντιμετωπίσουν άδικους ή μεροληπτικούς κανόνες και αποφάσεις, και να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα τέτοιων μηχανισμών 
επίλυσης προβλημάτων· επισημαίνει ότι η ευαισθητοποίηση ειδικότερα πρέπει να 
αυξηθεί σημαντικά, καθώς σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 
15 % των επιχειρήσεων γνωρίζουν το SOLVIT και πολύ λιγότερες αποφάσισαν να το 
χρησιμοποιήσουν.

8. σημειώνει ότι οι λεγόμενες ψηφιακές πλατφόρμες ρυθμίζονται σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· υπενθυμίζει την ανάγκη να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες, καθώς και ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ασφάλεια των χρηστών· χαιρετίζει 
τη δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή σχετικά με 
τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες· προσβλέπει στη δημοσίευση της εν εξελίξει 
μελέτης της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων ενοικίων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 
δημόσιων μεταφορών (π.χ. στους τομείς των ταξί ή των λεωφορείων) και για τη 
μετάβαση προς μια έξυπνη και βιώσιμη αστική κινητικότητα·

9. θεωρεί ότι η χρήση δεδομένων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των 
μεταφορών διευκολύνοντας την κοινή χρήση και βελτιώνοντας την ποιότητα των 
δεδομένων και προωθώντας τη διαλειτουργικότητα τους, ενισχύοντας έτσι την 
καινοτομία στον τομέα και την ανταγωνιστικότητά του παγκοσμίως· ζητεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των ΜΜΕ στο πλαίσιο 
αυτό·

10. επισημαίνει το δυναμικό της ψηφιοποίησης και των επιγραμμικών πλατφορμών για τη 
δημιουργία καλύτερων και ελκυστικότερων ευκαιριών για τις γυναίκες· ζητεί ένα 
σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και την τόνωση της γυναικείας απασχόλησης στις ΜΜΕ στον 
τομέα του τουρισμού και των μεταφορών.

11. τονίζει τις προσπάθειες ορισμένων ευρωπαϊκών πόλεων να αντιμετωπίσουν τις 
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αρνητικές επιπτώσεις της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στο πλαίσιο του δικαιώματος στη 
στέγαση και προσβλέπει στα συμπεράσματα της μελέτης που διεξάγει η Επιτροπή με 
σκοπό τον συνδυασμό της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με το 
δημόσιο συμφέρον, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ·
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pina Picierno

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» 
(COM(2020)0103),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030» (COM(2020)0380),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 25 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα και 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ΜΜΕ αποτελούν βασικούς κρίκους του ευρωπαϊκού κοινωνικοοικονομικού 
ιστού, και συμβάλλουν στην ελκυστικότητα και τη χωροταξία των περιοχών, καθώς και 
στην εδαφική συνοχή, ακόμη και στις αγροτικές περιοχές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, το 2017 υπήρχαν στην 
Ευρώπη 22 000 γεωργικοί συνεταιρισμοί και 289 000 εταιρείες τροφίμων και ποτών, εκ 
των οποίων το 90 % ήταν ΜΜΕ, και πολλές εκ των οποίων λειτουργούσαν σε 
αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες αυτές διαδραματίζουν ζωτικό 
ρόλο στην αγροτική οικονομία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα πολιτικών που επιφέρουν βαθύ μετασχηματισμό της γεωργίας και άλλων 
φορέων στις αγροτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η στρατηγική «από το 
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αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα, η επιτυχής 
υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνοχή της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών με τους 
αντίστοιχους στόχους των στρατηγικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ συνιστούν 
βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε την επισφαλή 
οικονομική κατάσταση των ΜΜΕ, πολλές εκ των οποίων δεν θα ανακάμψουν εξαιτίας 
των μέτρων περιορισμού, τα οποία είχαν εντονότερο αντίκτυπο στις πωλήσεις στον 
κλάδο των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας (Horeca) και σε τρίτες 
χώρες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ επλήγησαν σφοδρότερα από τον αντίκτυπο της 
υγειονομικής κρίσης, που οδήγησε πολλές εξ αυτών αναγκαστικά σε κλείσιμο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέκαθεν στήριζε τις οικογενειακές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είναι κατά κανόνα ΜΜΕ, και επιθυμεί να συνεχίσει να τις 
στηρίζει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
προορίζεται μεταξύ άλλων και για αυτές τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» λαμβάνει 
υπόψη την ποικιλομορφία των ΜΜΕ όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα, το 
μέγεθος, την ηλικία και τα επιχειρηματικά προφίλ· επισημαίνει ότι η στρατηγική θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στις περιοχές ή 
τους τομείς όπου δραστηριοποιούνται·

2. υπενθυμίζει ότι η παραγωγή και η επεξεργασία τροφίμων αποτελούν έναν βασικό τομέα 
στον οποίο οι ΜΜΕ διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και ότι ο τομέας αυτός θα 
έχει καίρια σημασία στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την κρίση COVID-19· 
επισημαίνει ότι η ανάκαμψη με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την 
ψηφιακή μετάβαση αποτελεί ευκαιρία για την επιτάχυνση και την αξιοποίηση του 
πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού· θεωρεί ότι η πανδημία COVID-19 
κατέδειξε την ανάγκη ύπαρξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, όπως οι διανομείς 
τροφίμων μικρής κλίμακας, και στήριξης όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υγείας και των μεταφορών· πιστεύει ότι η πανδημία έχει επίσης τονίσει την ανάγκη να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων που 
ασκούν οι ΜΜΕ, μέσω ειδικού κονδυλίου στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης για την 
παροχή βοήθειας και στήριξης στις εταιρείες αγροτουρισμού, ώστε να αντιμετωπίσουν 
τις επιπτώσεις της κρίσης· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ικανότητα των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς· 
επισημαίνει τις ελλείψεις στη λειτουργία των πράσινων λωρίδων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου περιορισμού, λόγω της έλλειψης εναρμόνισης των διαδικασιών μεταξύ των 
κρατών μελών, και τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις αυτής στις ΜΜΕ του 
αγροδιατροφικού τομέα, και τονίζει την ανάγκη να προλαμβάνονται διαταραχές στην 
ενιαία αγορά με σκοπό την εξασφάλιση της παροχής αγαθών· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία για τους εποχιακούς εργαζόμενους 
του εν λόγω τομέα, ώστε να αποτραπεί τυχόν έλλειψη εργατικού δυναμικού στο 
μέλλον·

3. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και 
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απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, όπου αντιπροσωπεύουν περίπου το 75 % της 
συνολικής απασχόλησης1· τονίζει ότι η γεωργία είναι και πρέπει να παραμείνει ένας 
ουσιαστικός και συστημικά σημαντικός τομέας για την ΕΕ που, ως πρωτογενής τομέας, 
στον οποίο η απασχόληση συνδέεται έντονα με τη γη και δεν προσφέρεται για 
μετεγκατάσταση, παρέχει πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας για τον δευτερογενή τομέα 
και τον τομέα των τροφίμων προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών· θεωρεί ότι οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ, καθώς και οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη βιώσιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη μέσω της χρήσης των πόρων τους για την παραγωγή τροφίμων και άλλων 
αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών υπηρεσιών· 
τονίζει ότι η προώθηση της διαφοροποίησης, για παράδειγμα μέσω του αγροτουρισμού, 
του άμεσου μάρκετινγκ, των κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων που 
βασίζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αποτελεί σημαντική επιχειρηματική βάση 
που συμπληρώνει το γεωργικό εισόδημα, και επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της κατάρτισης, της καινοτομίας, των 
προσβάσιμων επενδύσεων και της Ε&Α για τις ΜΜΕ της αλυσίδας τροφίμων·

4. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει προσαρμοσμένες λύσεις ώστε να 
βοηθήσει τις ΜΜΕ στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων και τις μικρές επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης και υπηρεσιών εστίασης να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και 
επιχειρηματικά μοντέλα, με την παράλληλη αποφυγή πρόσθετων διοικητικών και 
οικονομικών επιβαρύνσεων, και να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του 
δικτύου «Enterprise Europe Network», στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο»·

5. επικροτεί το προσωρινό πλαίσιο της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
των σοβαρών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, το οποίο θα αυξήσει τα όρια των 
κρατικών ενισχύσεων, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν 
έως 100 000 EUR ανά γεωργική εκμετάλλευση και έως 800 000 EUR στις εταιρείες 
μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων· επικροτεί το νέο προσωρινό μέτρο που 
προβλέπεται στο πλαίσιο του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη2, το οποίο 
επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν στήριξη έως 7 000 EUR ανά γεωργό 
και 50 000 EUR ανά ΜΜΕ· 

6. σημειώνει ότι η γεωργική παραγωγή χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη ζήτηση εργασίας 
και είναι εποχική· τονίζει ότι απαιτείται βασική κατανόηση της απασχόλησης και του 
κόστους στη γεωργία για την αντιμετώπιση απροσδόκητων διακυμάνσεων·

7. τονίζει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 30 % των διαχειριστών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων της ΕΕ και συχνά έχουν πολύ μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
απ’ ό,τι οι άνδρες· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί και να στηριχθεί η 
γυναικεία επιχειρηματικότητα στη γεωργία μέσω στοχευμένων μέτρων, καθώς και να 
στηριχθεί η πολυμορφία στις ΜΜΕ, δεδομένης της έλλειψης ειδικευμένων 
εργαζομένων καθώς και της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην 

1 Έκθεση του Δικτυακού Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ESPON), της 31ης Ιανουαρίου 2018, 
σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις.

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
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επιχειρηματικότητα· θεωρεί ότι η ενισχυμένη πρόσβαση σε συνεχή εκπαίδευση, 
κατάρτιση και περαιτέρω κατάρτιση, μεταξύ άλλων σε διευθυντικές δεξιότητες και 
εμπειρογνωμοσύνη, είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ, ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλα προγράμματα πλαισίωσης, καθοδήγησης, απόκτησης 
δεξιοτήτων και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνητικές γυναίκες 
επιχειρηματίες, και ότι είναι ουσιαστικής σημασίας για την αξιοποίηση των 
τεχνολογικών ευκαιριών και των ευκαιριών καινοτομίας και τη συνεχή βελτιστοποίηση 
της παραγωγικότητας στον γεωργικό τομέα στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας· 
ζητεί, επιπλέον, να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, οι δεξιότητες 
και ικανότητες, καθώς και τη συνεχή και στοχευμένη προώθηση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των γυναικών σε αγροτικές περιοχές·

8. θεωρεί ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και 
των παγκόσμιων εταίρων της δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο ευαίσθητους τομείς της 
γεωργίας της ΕΕ αλλά αντίθετα να αποτελούν ευκαιρία για τις ΜΜΕ του γεωργικού 
τομέα· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφύγει η Επιτροπή μέτρα που 
μπορεί να παρεμποδίσουν την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ ή την αρχή της ελεύθερης 
αγοράς και να επικεντρωθεί στην εξάλειψη των φραγμών εντός της ενιαίας αγοράς, 
προκειμένου να ενισχυθούν και να διαφοροποιηθούν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
στον αγροδιατροφικό τομέα· θεωρεί ότι μπορούν να καταβληθούν προσπάθειες για την 
ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των ΜΜΕ και την ανάπτυξη νέων εμπορικών διεξόδων 
σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω του διαλόγου, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών 
με εμπορικούς εταίρους και μιας νέας πύλης ενημέρωσης, εφόσον οι εν λόγω 
προσπάθειες δεν παρεμποδίζουν την επισιτιστική ασφάλεια των ενδιαφερόμενων μερών 
και συνάδουν με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις για το κλίμα· επιμένει στη μελλοντική 
συνέχιση των εκστρατειών προώθησης ευρωπαϊκών προϊόντων σε τρίτες χώρες· 
υπογραμμίζει ότι μια συνεκτική εμπορική πολιτική είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από προϊόντα που εισάγονται 
από τρίτες χώρες και τα οποία δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

9. πιστεύει ότι οι δεκαετίες παγκοσμιοποίησης έχουν οδηγήσει στην αποβιομηχάνιση και 
τη μετεγκατάσταση στρατηγικών τομέων, όπως του διατροφικού τομέα και του τομέα 
της υγείας, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως· υπογραμμίζει τα σημαντικά διδάγματα 
από την κρίση COVID-19, δηλαδή ότι είναι αναγκαίο να επανεξετάσουμε τον τρόπο 
που λειτουργεί η οικονομία και τις επιπτώσεις του στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ· 
τονίζει την ιδιαίτερη ανάγκη να μεταρρυθμιστούν και να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές 
της ΕΕ· επισημαίνει ότι η ΚΓΠ και η εμπορική πολιτική πρέπει να προσαρμοστούν, 
ώστε να ενισχυθεί η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ, για παράδειγμα, διαμέσου της 
μετεγκατάστασης μιας βιώσιμης παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σε 
όλη την επικράτεια της ΕΕ·

10. επισημαίνει ότι οι ζωικές ασθένειες, όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων, η πανώλη 
των μικρών μηρυκαστικών, η οζώδης δερματίτιδα και άλλες, είχαν ή/και εξακολουθούν 
να έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα και έχουν 
οδηγήσει στο κλείσιμο επιχειρήσεων, γεγονός που έχει σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες για τις τοπικές οικονομίες· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 
μεριμνήσουν για την ισότιμη μεταχείριση και την ταχεία και δίκαιη αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί καθώς και για την παροχή στήριξης προς αυτές·

11. επισημαίνει ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα έχει αντίκτυπο στους 
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περισσότερους γεωργούς, οι οποίοι εργάζονται συχνά σε μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν με χαμηλά περιθώρια κέρδους· θεωρεί ότι όλα τα είδη 
γεωργίας μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη στρατηγική· τονίζει ότι η εν λόγω 
στρατηγική μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις τοπικές αλυσίδες αξίας, 
αποτελούμενες από μικρούς γεωργούς και εταιρείες τροφίμων· επικροτεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να αναβαθμίσει και να προωθήσει τα κυκλικά 
επιχειρηματικά μοντέλα με σκοπό την παροχή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, μεταξύ 
άλλων μέσω της αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων, και στηρίζει την ανάπτυξη 
ειδικών μέτρων προσαρμοσμένων στις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα· ζητεί 
επαρκή και κατάλληλη στήριξη για τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές, μεταξύ άλλων 
μέσω χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως στο πλαίσιο της ΚΓΠ, της πολιτικής συνοχής και 
του σχεδίου ανάκαμψης), και τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις ΜΜΕ του τομέα της γεωργίας και 
των τροφίμων, προκειμένου να υποστηριχθούν στις επενδύσεις σε περιφερειακές 
αλυσίδες εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων και να μην μειονεκτούν ούτε να 
υφίστανται υπέρμετρο διοικητικό φόρτο εξαιτίας της εφαρμογής της στρατηγικής· 
θεωρεί σημαντική την ενίσχυση της στήριξης σε καινοτόμες επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από ΜΜΕ ώστε να βοηθηθούν στην οικολογική μετάβαση και, 
ταυτόχρονα, να βελτιώσουν την οικονομική τους ανθεκτικότητα·

12. υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι σημαντική πρόκληση για τις ΜΜΕ του 
αγροδιατροφικού τομέα καθώς και άλλων τομέων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
προωθηθεί η ψηφιακή κατάρτιση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων καθώς και η παροχή 
στήριξης και συμβουλών στις ΜΜΕ για θέματα βιωσιμότητας και ψηφιοποίησης· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα 
ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις αγροτικές και περιφερειακές περιοχές με σκοπό να 
διευκολυνθεί η δημιουργία ΜΜΕ και να προωθηθούν καινοτόμοι μέθοδοι παραγωγής, 
όπως η γεωργία ακριβείας, καθώς η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ συνδέεται όλο και 
περισσότερο με την αξιόπιστη λειτουργία των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις ΜΜΕ, πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην παροχή βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις μη ψηφιακές 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις αυτών σε σχέση με την ψηφιοποίηση, και ότι η εν λόγω ανάγκη είναι 
ιδιαίτερα έντονη σε τομείς που διαθέτουν μεγάλο ποσοστό ΜΜΕ και δεν έχουν ακόμη 
εξελιχθεί ως προς την ψηφιοποίηση· ζητεί, ως εκ τούτου, στοχευμένα μέτρα για τη 
στήριξη καινοτόμων ΜΜΕ στην επίτευξη βιώσιμων καινοτομιών στον τομέα της 
πράσινης τεχνολογίας και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης προσαρμοσμένες στον αγροδιατροφικό τομέα·

13. στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη και τις αναθέτουσες αρχές να 
υποδιαιρούν τις μεγάλες δημόσιες συμβάσεις σε μικρότερες παρτίδες, δεδομένης της 
δυνατότητας που έχει η εν λόγω προσέγγιση να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
του αγροδιατροφικού τομέα στις δημόσιες συμβάσεις, πράγμα που θα συμβάλει στη 
συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να 
παρασχεθεί περισσότερη καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές και τις ΜΜΕ σχετικά με την 
υφιστάμενη ευελιξία και την προσαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις·

14. τονίζει ότι οι ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές, ιδίως όσες είναι εγκατεστημένες σε 
περιφερειακές αγροτικές περιοχές, συχνά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και δυσκολότερες 
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συνθήκες λειτουργίας, όπως μικρές τοπικές αγορές και μακρινές αποστάσεις από 
μεγάλες αγορές, λιγότερες μεταφορικές συνδέσεις, χαμηλή ψηφιακή συνδεσιμότητα και 
λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης· τονίζει την ανάγκη για κατάλληλο σχεδιασμό 
πολιτικής και στήριξη όσον αφορά την ανάπτυξη αγορών, τις εξαγωγές και το εμπόριο 
για τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές·

15. θεωρεί ότι η επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να επιδιώξει ενεργά την 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών καθώς η γραφειοκρατία θέτει τις μικρές και 
μεσαίες εκμεταλλεύσεις σε σημαντικά μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με τις 
μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις·

16. είναι της άποψης ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να προσφέρει στις μικρές και 
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις πιο ισορροπημένη στήριξη και ότι η στήριξη που 
παρέχεται από την ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο μοντέλο της 
οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης·

17. ζητεί τη διάθεση ενισχυμένου προϋπολογισμού για την ΚΓΠ ο οποίος να 
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας Πράσινης Συμφωνίας και ζητεί τα κονδύλια 
του μέσου Next Generation EU για την ΚΓΠ να δίνουν προτεραιότητα στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

18. επισημαίνει τον υψηλό βαθμό κατακερματισμού της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων σε βάρος της 
διαπραγματευτικής ισχύος των μικρών γεωργών, και θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθούν 
οι παρεκκλίσεις και οι προσαρμογές των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού στον 
γεωργικό τομέα με σκοπό την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων 
επιχειρήσεων· επικροτεί τη νέα νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές3, και 
αναγνωρίζει ότι αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της 
εναρμόνισης των κανόνων σε επίπεδο ΕΕ που θα ευνοήσει τη διαπραγματευτική ισχύ 
των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι πωλήσεις 
σε τιμή κάτω του κόστους δεν καλύπτονται από την οδηγία· τονίζει ότι οι ενωσιακές 
και εθνικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των 
ΜΜΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που μπορεί να προκύψουν από την 
κατάχρηση κυρίαρχων θέσεων στην αγορά, είτε από μεγάλους προμηθευτές είτε από 
μεταποιητές ή πελάτες· ζητεί την αυστηρότερη εφαρμογή της οδηγίας για τις 
καθυστερημένες πληρωμές4, και προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την 
παρακολούθηση και την επιβολή·

19. υποστηρίζει σθεναρά την εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» και του «τεστ ΜΜΕ» σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις, και ιδίως κατά 
την προσαρμογή των μέτρων που αφορούν τις αγροτικές ΜΜΕ στο πλαίσιο της νέας 
στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της νέας στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα, και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να διενεργήσει κατάλληλες 
εκτιμήσεις επιπτώσεων·

3 Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά 
με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59).
4 Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).
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20. θεωρεί ότι η στήριξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
τις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα και ότι θα μπορούσε να διοχετευθεί σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και άλλες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξή, η 
διαφοροποίησή και η βιωσιμότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης· επικροτεί 
την απόφαση να διατεθεί σε μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης το 2 % των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ που δεν δαπανήθηκαν, ώστε να σωθούν οι ΜΜΕ που 
επλήγησαν σφοδρότερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας·

21. τονίζει ότι πολλές αγροτικές περιοχές της ΕΕ αποτελούν επίσης μέρη όπου παράγονται 
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα υψηλής ποιότητας· επισημαίνει τη σημασία των 
συνεταιρισμών στον αγροδιατροφικό τομέα και της κοινωνικής προστιθέμενης αξίας 
αυτών για τις αγροτικές περιοχές· τονίζει τη σημασία των ΜΜΕ στον τομέα του 
αγροτουρισμού, και τον ρόλο τους στη διασφάλιση της δημιουργίας δυναμικών 
αγροτικών περιοχών μέσω της παροχής απασχόλησης· ζητεί, ως εκ τούτου, την παροχή 
στήριξης στις εν λόγω ΜΜΕ, οι οποίες είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, ιδίως 
όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση και συνδεσιμότητα, προκειμένου να στηριχθεί η 
προώθηση των προϊόντων τους στην ενιαία αγορά και, κατά περίπτωση, η 
αντιμετώπιση εμπορικών φραγμών σε τρίτες χώρες· ζητεί τη δημιουργία ηλεκτρονικού 
σήματος της ΕΕ, κατά περίπτωση, με σκοπό την παροχή ενός σύγχρονου και ψηφιακού 
καταλόγου συστατικών και διατροφικών πληροφοριών στους διαδικτυακούς 
καταναλωτές· τονίζει ότι η προώθηση της έννοιας της διαφοροποίησης, π.χ. μέσω του 
αγροτουρισμού, του άμεσου μάρκετινγκ, των κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων 
δραστηριοτήτων στη γεωργική εκμετάλλευση αποτελεί σημαντική επιχειρηματική βάση 
και μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για τις γεωργικές 
επιχειρήσεις·

22. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 
για τις καθυστερημένες πληρωμές και της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και να ενισχυθεί η 
διαπραγματευτική θέση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των συνεταιρισμών και των 
ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα·

23. προτρέπει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να στηρίξουν και να 
ενθαρρύνουν τη χρήση ενωσιακών ή/και εθνικών και περιφερειακών συστημάτων 
ποιότητας γεωργικών ειδών διατροφής, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ, ως μέσου δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και διατήρησης των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και της 
γαστρονομικής κληρονομιάς·

24. διαπιστώνει με λύπη ότι οι νέες διατάξεις που προτείνονται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, που έχει ως στόχο να βοηθήσει 
τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν την κρίση, εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των χωρών 
που δεν διαθέτουν κονδύλια στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού και θεωρεί ότι 
αυτή η κατάσταση ανισορροπίας μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των κρατών μελών·

25. υπενθυμίζει ότι ορισμένοι τομείς, όπως η μελισσοκομία, τελούν κυρίως υπό τη 
διαχείριση πολύ μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν την ίδια 
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χρηματοοικονομική ρευστότητα με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πράγμα που με τη 
σειρά του δυσχεραίνει την πρόσβασή τους σε δάνεια ή παρόμοια χρηματοδοτικά μέσα 
ώστε να αναπτυχθούν ή να εξελιχθούν· επισημαίνει ότι παράγοντες όπως οι πιέσεις επί 
των τιμών και η ανεξέλεγκτη ή υπερβολική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
ορισμένες περιοχές είχαν καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για τους 
μελισσοκόμους και τις ΜΜΕ που εξαρτώνται από αυτούς·

26. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να προσφέρεται εξίσου καλή ποιότητα υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας στην ύπαιθρο όσο και στην πόλη· υπογραμμίζει ότι 
καθημερινές υπηρεσίες όπως η φροντίδα παιδιών, η φροντίδα ηλικιωμένων, η 
υγειονομική περίθαλψη και τα σχολεία οδηγούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
στις αγροτικές περιοχές και στην ελαχιστοποίηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου·

27. τονίζει ότι μόνο το 11 % των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, οι οποίες είναι 
κυρίως ΜΜΕ, βρίσκονται υπό τη διαχείριση ατόμων ηλικίας κάτω των 40 ετών· 
επιδοκιμάζει τα υφιστάμενα μέτρα για τη στήριξη των νέων γεωργών, όπως η ενίσχυση 
για γεωργούς νεαρής ηλικίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ανεπαρκής ροή πληροφοριών 
και οι διοικητικές επιβαρύνσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα οι νέοι γεωργοί να μην 
επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ· ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν πρόσθετα 
στοχευμένα μέτρα για τους νέους γεωργούς· ζητεί να υποστηριχθεί η βελτίωση της 
μεταφοράς γνώσεων μεταξύ γενεών γεωργών και η ανανέωση των γενεών στη γεωργία·

28. ζητεί τη στήριξη πρωτοβουλιών για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των αγροτικών οικογενειών 
και να εξασφαλίζεται η λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως η πρόβλεψη για γονική άδεια 
και η παροχή αναπληρωτών εργαζομένων σε περίπτωση ασθένειας·

29. σημειώνει ότι η δημιουργία αποτελεσματικών κέντρων ικανοτήτων στον τομέα της 
βιοενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για να καλυφθεί επαρκώς η ανάγκη εξεύρεσης 
λύσεων για την κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να επιτρέψει στη 
μετάβαση προς μια γεωργία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 να καταστεί 
ένας από τους πυλώνες της Πράσινης Συμφωνίας·

30. τονίζει ότι η βιοενέργεια από τη γεωργία και τη δασοκομία για κινητή και σταθερή 
χρήση είναι ήδη η κινητήρια δύναμη στον τομέα της κινητικότητας και της θέρμανσης 
και, στο μέλλον, μπορεί να επεκταθεί γρήγορα και οικονομικά, εντός εύλογων 
βιώσιμων ορίων, με τη μέγιστη απόδοση όσον αφορά τις εκπομπές CO2· επισημαίνει 
ότι αυτό θα αποτελούσε μια περαιτέρω συμβολή στην προστιθέμενη αξία σε 
περιφερειακό επίπεδο και τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2·

31. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την επιχειρηματικότητα μέσω της βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος της υπαίθρου, παρέχοντας υποστήριξη σε διαδικασίες 
βιώσιμης ανάπτυξης, στην ταχεία πρόσβαση σε τρόπους χρηματοδότησης, ευέλικτους 
και σε μικρή κλίμακα (μεταξύ άλλων με τη μορφή αλληλέγγυας αποταμίευσης), καθώς 
και στην επέκταση του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε όλη την επικράτεια της ΕΕ·

32. είναι της άποψης ότι στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις που 
επιτρέπουν στις ΜΜΕ, ιδίως στις τοπικές ΜΜΕ, να συμμετέχουν σε προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών, υποστηρίζοντας έτσι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού και προϊόντα 
μηδενικών χιλιομέτρων·
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33. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ του γεωργικού τομέα.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/2131(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Victor Negrescu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επαναλαμβάνει τη σημασία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρότερων κρατών μελών· παρατηρεί ότι οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε 
οικονομικούς κλυδωνισμούς λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων ρευστότητας και 
την υψηλή ένταση εργασίας τους· υπογραμμίζει ότι η κρίση της COVID-19 είχε 
πρωτοφανείς κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ, ιδίως στους πολιτιστικούς 
και δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες (ΠΔΤΒ), στην εκπαίδευση, τη νεολαία, τον 
αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης· τονίζει ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών των 
τομέων, οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς και βιομηχανίες 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη κρίση που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ· καλεί 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη στρατηγική της για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και 
ψηφιακή Ευρώπη, εστιάζοντας στη στήριξη προς τις ΜΜΕ. ώστε να βοηθηθούν να 
ξεπεράσουν την κρίση και να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη βιώσιμη ανάκαμψη 
της οικονομίας μας, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει ευρεία και άμεση πρόσβαση στα 
κονδύλια που διατίθενται στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις ποιοτικής απασχόλησης 
και να δρομολογήσουν προγράμματα διατήρησης της εργασίας·

2. τονίζει τη σημασία των ΜΜΕ για τους ΠΔΤΒ όσον αφορά την απασχόληση και την 
οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι ΠΔΤΒ από μόνοι τους συμβάλλουν σε 
περισσότερες από 8,7 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης, πολλές από τις 
οποίες είναι ΜΜΕ (3,8 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ)· υπενθυμίζει την 
ιδιομορφία των ΠΔΤΒ, που βασίζονται κυρίως σε οικοσυστήματα ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι πολλές ΜΜΕ στους ΠΔΤΒ έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου και, ως εκ τούτου, 
τονίζει τη σημασία της παροχής στήριξης για την ανάπτυξη έργων και την ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τις εν λόγω ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι μέσα στους ΠΔΤΒ, ο τομέας των 
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ζωντανών παραστάσεων ήταν εκείνος που επλήγη σκληρότερα από την κρίση της 
COVID-19, δεδομένου ότι οι χώροι ζωντανών παραστάσεων για τη μουσική και τις 
παραστατικές τέχνες, συμπεριλαμβανομένων των φεστιβάλ, ήταν από τους πρώτους 
που έκλεισαν και τους τελευταίους που ξανάνοιξαν και ότι για τον λόγο αυτό ο τομέας 
των ζωντανών παραστάσεων χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη· τονίζει την ανάγκη να 
αντληθούν διδάγματα από την τρέχουσα κρίση και να δημιουργηθεί ένα κοινό σχέδιο 
άμεσης εφαρμογής, με συντονισμό από την ΕΕ, που να αμβλύνει τον αντίκτυπο 
μελλοντικών κρίσεων στις ΜΜΕ· συνιστά να συμπεριληφθούν ειδικά προσαρμοσμένα 
σχήματα στήριξης στην κρίση ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις διάφορων 
πληττόμενων τομέων·

3. επαναλαμβάνει τη σημασία της προσβάσιμης χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στους ΠΔΤΒ, και στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
νεολαίας, των μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού· καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει 
τη χρηματοδότηση και την Επιτροπή να αυξήσει την προσβασιμότητα σε 
χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας χρηματοδότησης, ιδίως στο 
επικείμενο πρόγραμμα InvestEU, και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες χρηματοδότησης σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

4. υπενθυμίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιστοιχεί στο 40 % της συνολικής 
τουριστικής κίνησης στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τον πρωτοφανή αντίκτυπο της 
COVID-19 στον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών· κατά συνέπεια, ζητεί την 
ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων, με απτά μέτρα προκειμένου να δοθεί 
απάντηση στις ανάγκες των ΜΜΕ στον πολιτιστικό τουρισμό·

5. χαιρετίζει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον 
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης SURE και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για 
τις ΜΜΕ στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, ιδίως στις περισσότερο 
πληττόμενες περιφέρειες·

6. καταδικάζει κατηγορηματικά την έλλειψη φιλοδοξίας της αναθεωρημένης πρότασης 
σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ όσον αφορά την επαρκή χρηματοδότηση των ΠΔΤΒ, 
καθώς και την έλλειψη ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης στους τομείς αυτούς στο νέο 
σχέδιο ανάκαμψης· θεωρεί απαράδεκτες τις τρέχουσες προτάσεις και πιστεύει ότι θα 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αυξημένη 
χρηματοδοτική στήριξη ως θεμέλιο πάνω στο οποίο η επόμενη γενεά θα οικοδομήσει 
ένα βιώσιμο μέλλον· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εν λόγω στόχοι μπορούν να 
επιτευχθούν αισίως μόνο εάν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αυξήσουν τον 
προϋπολογισμό σε ορισμένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα της Ένωσης· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εντολή του Κοινοβουλίου για τα μελλοντικά 
προγράμματα του ΠΔΠ να τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του Erasmus+, να 
διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του «Δημιουργική Ευρώπη» και να αποκατασταθεί το 
ποσό που πρότεινε η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· θεωρεί ότι τα 
στοιχεία αυτά έχουν καταστεί πιο σημαντικά από ποτέ για την καταπολέμηση της 
τρέχουσας κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΠΔΤΒ αντιπροσωπεύουν 8,7 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και το 4 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διαθέσουν, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες τους, τουλάχιστον το 2 % 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ανάκαμψη των ΠΔΤΒ· 
τονίζει ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σημασία του κλάδου· 
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επαναλαμβάνει την ανάγκη για ακριβή προγραμματισμό και κατάρτιση οικονομικών 
σχεδίων ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια στις δραστηριότητες των 
ΠΔΤΒ και να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα στους ανθρώπους που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα·

7. επαναλαμβάνει τη σημασία της προσβάσιμης χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στους κλάδους του πολιτισμού, της δημιουργίας, της 
εκπαίδευσης, της νεολαίας, των μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού· αναγνωρίζει 
ότι ο μη υλικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων στους τομείς αυτούς μπορεί να 
περιορίσει την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτική στήριξη· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την ενίσχυση του Μηχανισμού εγγυοδοσίας των τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, ο οποίος κατά την τελευταία περίοδο προϋπολογισμού 2014-2020, 
λειτούργησε προς όφελος των ΜΜΕ εξασφαλίζοντας δάνεια για πρωτοβουλίες στους 
ΠΔΤΒ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός εγγυοδοσίας των τομέων 
του πολιτισμού και της δημιουργίας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα InvestEU, για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για διάφορες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους ΠΔΤΒ κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, και ζητεί 
την επέκταση του Μηχανισμού εγγυοδοσίας των τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, με αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τις ρυθμίσεις αποπληρωμής για τις 
ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΠΔΤΒ περιλαμβάνονται επαρκώς σε 
όλα τα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα, όπως το πρόγραμμα της ΕΕ για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»·

8. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στην παροχή 
βοήθειας στους ΠΔΤΒ όσον αφορά την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, που μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο σε μια ανοιχτή και πολυφωνική 
πολιτιστική δημιουργική συμμετοχή· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, 
για τη δημιουργία μιας κοινότητας γνώσης και καινοτομίας ΤΠΔ στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να απλουστευτούν οι διαδικασίες για τις ΜΜΕ των ΤΠΔ, όταν ζητούν 
χρηματοδότηση, και ζητεί μια λύση μίας στάσης για τις ΜΜΕ που υποβάλλουν 
αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη για κατάλληλους και αποτελεσματικούς κανόνες που να 
διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση των πολιτικών συνοχής για τις ΜΜΕ στους ΠΔΤΒ· 
υπογραμμίζει τη σημασία συνεργειών μεταξύ των διάφορων πρωτοβουλιών και της 
χρηματοδότησης που τίθενται στη διάθεση των ΜΜΕ και παρατηρεί ότι οι ΜΜΕ 
ακόμη δυσκολεύονται να βρουν πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδίως για μακροπρόθεσμα και 
καινοτόμα έργα·

10. παρατηρεί την αυξημένη ζήτηση για ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο· επισημαίνει ότι 
μια χαμηλού επιπέδου ψηφιοποίηση θα παρεμποδίσει την οικονομική σύγκλιση και τις 
προοπτικές ανάπτυξης σε πολλούς τομείς· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη 
για περαιτέρω επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε όλους τους 
τομείς· αναγνωρίζει τις αυξημένες ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση εν γένει 
και στους ΠΔΤΒ ειδικότερα· ζητεί επιπρόσθετη στήριξη στις ΜΜΕ που προωθούν την 
αυξημένη προσπελασιμότητα για ψηφιακό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο· 
παροτρύνει να δημιουργηθούν ίσοι όροι ψηφιακού ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη 
τις προκλήσεις των ΜΜΕ στους ΠΔΤΒ, όπως η διαλειτουργικότητα στην ΕΕ, το 
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ψηφιακό χάσμα, καθώς και η ίση πρόσβαση στο διαδίκτυο· τονίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω επενδύσεις σε δεξιότητες, ιδίως τις ψηφιακές και επιχειρηματικές 
δεξιότητες, οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους κεντρικούς άξονες των 
προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα εκπαιδευτικά στάδια και καθώς και να 
συμπεριληφθούν ως βασικές δεξιότητες στα προγράμματα επιμόρφωσης των 
εργαζομένων και των ανέργων, υπό τον συντονισμό στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 
για την ψηφιακή εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλιστεί ο ολοκληρωμένος και 
βιώσιμος ψηφιακός μετασχηματισμός, προστατεύοντας έτσι την απασχόληση και 
ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη· ζητεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 
επιχειρηματική εκπαίδευση, προκειμένου να προετοιμαστεί η επόμενη γενιά των ΜΜΕ 
της Ευρώπης, ιδίως στους ΠΔΤΒ, καθώς και να παρασχεθεί καθοδήγηση και στήριξη 
στις υφιστάμενες ΜΜΕ για την προσαρμογή στις τρέχουσες προκλήσεις μέσω 
προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη διά βίου μάθηση· επαναλαμβάνει τη σημασία 
των προγραμμάτων Erasmus+ για τη μαθητεία και τις ανταλλαγές επιχειρηματικότητας, 
και ζητεί, επιπλέον, παρόμοιες πρωτοβουλίες που θα χρησιμοποιούν νέους 
μορφότυπους και εργαλεία· ζητεί μια βελτιωμένη πλατφόρμα που να παρέχει 
πληροφορίες για ευρωπαϊκή βοήθεια σε νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, 
επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και υφιστάμενες ΜΜΕ·

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης για τις ΜΜΕ με 
χρήση των μηχανισμών διασταυρούμενης χρηματοδότησης που διατίθενται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε συνέργειες με τις εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες, 
ώστε να στηριχτούν οι ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις εξαιτίας της 
πανδημίας COVID 19 και να προβλεφθούν χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία 
νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση ποικιλομορφίας 
μεταξύ των ΜΜΕ στους ΠΔΤΒ θα διασφαλίσει την πολιτιστική ποικιλομορφία, θα 
λειτουργήσει ως αντίδραση στον απολυταρχισμό και θα προστατεύει έτσι τις 
ευρωπαϊκές μας αξίες· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης των κανονισμών, 
δεδομένου ότι, ιδίως οι ΜΜΕ, πλήττονται από τις συνέπειες αναποτελεσματικών 
κανονισμών και περιττού διοικητικού φόρτου· υπογραμμίζει ότι η βαθύτερη 
ολοκλήρωση στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς έχει επίσης κεφαλαιώδη σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα και την ύπαρξη των ΜΜΕ·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής νέων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες· 
αναγνωρίζει και εξαίρει τις επιχειρηματικές προσπάθειες στον εκπαιδευτικό τομέα, 
ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, και των συνεταιρισμών που επιτρέπουν τη 
διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος και των προτύπων που προσφέρονται 
στις οικογένειες ώστε να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καλλιεργήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση και να δημιουργήσουν 
εξατομικευμένα μέτρα στήριξης που να επιτρέπουν την πρόσβαση στην 
επιχειρηματικότητα και σε δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενων για όλους τους 
Ευρωπαίους, με ιδιαίτερη έμφαση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες·

13. καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα αποσκοπεί στη 
δημιουργία περισσότερων από 1 εκατομμύριο νεοφυών επιχειρήσεων στην ΕΕ, 
προσφέροντας ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

14. τονίζει τον κύριο ρόλο των ΜΜΕ στον τομέα του αθλητισμού ως προς την εξασφάλιση 
και προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής, του διαπολιτισμικού διαλόγου και 
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επαγγελματικών ευκαιριών για όλους· ζητεί, ως εκ τούτου, να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στη διάσταση του αθλητισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Cristian-Silviu Buşoi
Πρόεδρο
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
εξουσιοδοτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. 
Συντάκτης της γνωμοδότησης ορίστηκε ο κ. Gilles Lebreton. Δεδομένου του γεγονότος ότι το 
χρονικό διάστημα για την έγκριση γνωμοδότησης από τις γνωμοδοτικές επιτροπές στο πλαίσιο 
του χρονοδιαγράμματος της επιτροπής σας ήταν, δυστυχώς, υπερβολικά σύντομο, η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων αποφάσισε τελικά να αποστείλει γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής. 

Η κατωτέρω γνωμοδότηση εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής την 1η Οκτωβρίου 
20201. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Πιστεύω ότι οι παρατηρήσεις αυτές θα συμβάλουν εποικοδομητικά στην έκθεση που 
συντάσσει η επιτροπή σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Adrián Vázquez Lázara

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. υπογραμμίζει ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον για τις ΜΜΕ πρέπει να βελτιωθεί και 
ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να δημιουργεί οφέλη χωρίς να επιβάλλει περιττές 
επιβαρύνσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ πλήττονται 
ιδιαίτερα από το κόστος που επιβάλλει η νομοθεσία, δεδομένων των περιορισμένων 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και της συστηματικής 

1 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Adrián Vázquez Lázara (πρόεδρος), Ibán García Del 
Blanco, Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (αντιπρόεδρος), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, 
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González 
Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo 
Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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εφαρμογής του τεστ ΜΜΕ στη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και τη σημασία της 
δέσμευσης της Επιτροπής για την εφαρμογή της αρχής «one-in, one-out» κατά τη 
θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων· 

2. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία Covid-
19, θεωρεί ότι η πανδημία έχει φέρει στο προσκήνιο ορισμένες αδυναμίες της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την εξάρτησή της από τρίτες 
χώρες, και υπογραμμίζει ότι τούτο θα πρέπει να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
βελτιώσει τις ανεξάρτητες ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής· ως εκ τούτου, η ΕΕ θα 
πρέπει να υπερασπιστεί καλύτερα τα στρατηγικά της συμφέροντα, βελτιώνοντας την 
προστασία και την προώθηση των ΜΜΕ, προκειμένου να τις βοηθήσει να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες και να ανταποκριθούν δυναμικά στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν σήμερα εκείνες και η κοινωνία μας· τονίζει ότι η νέα στρατηγική 
θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο όραμα, με έμφαση στο τοπικό επίπεδο, προκειμένου 
να αποφευχθεί η διάσπαση των αλυσίδων εφοδιασμού· 

3. χαιρετίζει τον ενισχυμένο ρόλο που θα διαδραματίσουν το πρόγραμμα InvestEU και το 
σκέλος του για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, το οποίο θα πρέπει να 
λειτουργήσει ως το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο για την εδραίωση των 
επιχειρηματικών μοντέλων των ΜΜΕ και να τις βοηθήσει να επενδύσουν σε έργα 
εταιρικής διακυβέρνησης, γεγονός που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία που είναι προσανατολισμένη στην αγορά· 

4. τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενθαρρυνθεί η μετεγκατάσταση στρατηγικών 
βιομηχανιών και να προωθηθούν και να αναπτυχθούν μικρές αλυσίδες εφοδιασμού, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη και να έρθουν τα οικοσυστήματα των ΜΜΕ πιο κοντά στους καταναλωτές· 

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα φιλόδοξο και αποτελεσματικό ενωσιακό νομικό 
πλαίσιο, βασισμένο στην επιβολή υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμες οι αλυσίδες εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και, ως εκ τούτου, να προωθηθούν οι βιώσιμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό που πλήττει τους καταναλωτές και αποδυναμώνει κυρίως τις ΜΜΕ, με 
βάση προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν συμμορφώνονται με τα 
τεχνικά, περιβαλλοντικά, υγειονομικά, κοινωνικά πρότυπα ή με τα πρότυπα 
διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής 
υποχρέωσης για την εφαρμογή της προσφάτως θεσπισθείσας αλλά μέχρι στιγμής μόνο 
προαιρετικής «υπηρεσίας μίας στάσης» για την είσπραξη του ΦΠΑ·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο καθεστώς ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, το 
οποίο αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη για τις ΜΜΕ 
και να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το «πρόγραμμα για τις ΜΜΕ», που δρομολογήθηκε 
το 2020 από το EUIPO, το οποίο έχει ως στόχο να επιτρέψει στις ΜΜΕ να 
αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό των νομικών εγγυήσεων που απορρέουν από τη 
νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας·
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9. τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς προσανατολισμένους στην 
ανάπτυξη στην ενιαία αγορά, όπως η συνεργατική οικονομία, η οποία προσελκύει 
καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, και να επιτραπεί στα δημιουργικά επιχειρηματικά 
μοντέλα να χρησιμοποιούν προστατευμένα κανονιστικά περιβάλλοντα σε επίπεδο ΕΕ 
για να μειωθεί το κόστος της καινοτομίας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και για να 
βρεθούν τρόποι εξάλειψης των φραγμών όσον αφορά την είσοδο στην αγορά· 

10. τονίζει την ανάγκη για βιώσιμη χρηματοδότηση για να ξεπεραστεί το τρέχον 
επενδυτικό κενό και για να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος που ήδη παίζουν οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτομιών που ανταποκρίνονται στους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (JTF)· 

11. υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ επωφελούνται πραγματικά από 
την οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές, και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της 
δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 της οδηγίας, ώστε να 
θεσπιστούν διατάξεις ακόμη πιο ευνοϊκές για τις ΜΜΕ·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας που 
παρουσίασε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Next Generation EU», που θα 
παράσχει την αναγκαία στήριξη για τη φερεγγυότητα των ΜΜΕ κατά την ανάκαμψη 
μετά την πανδημία COVID, ενώ το μέσο αυτό πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ θα 
λαμβάνουν στήριξη με αποτελεσματικές διαδικασίες και θα πρέπει να τεθεί σε 
λειτουργία το συντομότερο δυνατόν για να συμπληρώσει τις δράσεις των κρατών 
μελών·

13. καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών 
κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 για τα πλαίσια 
προληπτικής αναδιάρθρωσης και τις διαδικασίες που αφορούν την αναδιάρθρωση, την 
αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη, προκειμένου ιδίως οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις να αποφύγουν την πτώχευση· 

14. θεωρεί απαραίτητο να δοθεί στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
προτιμησιακή πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και στα επιχειρηματικά κεφάλαια, να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να αναπτυχθεί μια πολιτική διευκόλυνσης και 
στήριξης της καινοτομίας, που μπορεί να οδηγήσει στην κατάθεση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας· 

15. ενθαρρύνει τη θέσπιση πολιτικών που διευκολύνουν την πρόσβαση των 
αυτοαπασχολούμενων στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, ιδίως των γυναικών 
επιχειρηματιών· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις 
γυναίκες επιχειρηματίες και να βελτιώσει την πρόσβαση στα υφιστάμενα κονδύλια· 

16. ενθαρρύνει τη θέσπιση κριτηρίων για την προώθηση των περιφερειακών προϊόντων και 
υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και προτείνει την αύξηση των κατώτατων ορίων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, κατά περίπτωση, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι ΜΜΕ· 

17. τονίζει την ανάγκη να προστατευθούν καλύτερα οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
και να ενθαρρυνθούν οι δημόσιες αρχές και η κοινωνία των πολιτών να επενδύσουν 
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στην έρευνα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες μελλοντοστραφείς 
τεχνολογίες, όπως η ρομποτική, τα μαζικά δεδομένα, τα έξυπνα αγαθά και υπηρεσίες ή 
η τεχνολογία blockchain, σε πλήρη συμμόρφωση με τα νομικά και δεοντολογικά 
πρότυπα που θα θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ, καθώς πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι 
έτοιμες να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό· 

18. θεωρεί ότι μια σημαντική πρόκληση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ κατά τα προσεχή έτη θα είναι η ανάπτυξη ενός γρήγορου, ασφαλούς και 
αξιόπιστου δικτύου internet 5G σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διασφάλιση 
της ψηφιακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά τα δίκτυα και την 
αποθήκευση δεδομένων· 

19. υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ γνωρίζουν τα δικαιώματά 
τους και τις διάφορες δυνατότητες στήριξης που είναι διαθέσιμες· τονίζει, ως εκ τούτου, 
την ανάγκη για ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΜΜΕ και των κρατών 
μελών· 

20. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια ισορροπημένη πολιτική της ΕΕ για τα 
δεδομένα, που θα παρέχει ασφάλεια δικαίου για τη χρήση και ένα πλαίσιο για τη 
διαθεσιμότητα δεδομένων για ψηφιακές καινοτομίες σε υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς 
και να βελτιώσει τα επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως για τις ΜΜΕ· 

21. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τα διάφορα συστήματα 
δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών για ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, δεδομένου ότι τα ελκυστικά δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θα 
επιτρέψουν στους ευρωπαίους ιδρυτές να ανταγωνιστούν τους ομολόγους τους σε όλο 
τον κόσμο, πωλώντας ένα μερίδιο της ιδέας τους σε εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης. 
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