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

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

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 
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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 
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, 
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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 
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 

5 ΕΕ C 212 της 26.6.2020, σ. 8.
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 

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 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_el 

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://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_el
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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 
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 
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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.



AD\1213052EL.docx 13/14 PE653.907v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 2.10.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

36
6
13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, 
Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Λουκάς Φουρλάς, 
Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel 
Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria 
Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira 
Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sander



PE653.907v02-00 14/14 AD\1213052EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI Daniela Rondinelli

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, 
Radan Kanev, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, 
Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Marie-Pierre Vedrenne

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

6 -
GUE/NGL Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID Nicolaus Fest, Guido Reil

13 0
Renew Radka Maxová

S&D Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella 
Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


