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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 
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·
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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 
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 
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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 
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 
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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·

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 
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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 
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·
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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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