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Τροπολογία 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1α) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και 
αντιπροσωπεύουν το 99 % των 
επιχειρήσεων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1β) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν 
σήμερα πρωτοφανείς προκλήσεις λόγω 
της κρίσης της COVID-19 που απειλεί 
την ίδια την ύπαρξή τους·

Or. en

Τροπολογία 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης



PE655.651v01-00 4/54 AM\1210004EL.docx

EL

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1γ) 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·

Or. en

Τροπολογία 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 78 % 
των ΜΜΕ θεωρούν ότι οι διοικητικές 
δαπάνες αποτελούν ένα από τα κύρια 
εμπόδια για τη μελλοντική τους 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία·

1. επικροτεί θερμά 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 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, καθώς και για μια 
ισχυρή εσωτερική αγορά που λειτουργεί 
εύρυθμα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναλάβει ταχέως περαιτέρω 
πρωτοβουλίες για την κατάλληλη στήριξη 
των ΜΜΕ της ΕΕ με στόχο την 
αντιμετώπιση τόσο των βραχυπρόθεσμων 
συνεπειών της κρίσης όσο και των 
μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η 
ψηφιοποίηση και η μετάβαση σε μια πιο 
βιώσιμη εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία·

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
οικονομική ανάκαμψη και στην ψηφιακή 
και βιώσιμη μετάβαση της ΕΕ· τονίζει ότι 
πρέπει να συμβαδίζει με τη βιομηχανική 
στρατηγική· σημειώνει ότι εγκρίθηκε 
πριν από την κρίση της Covid-19· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
αξιολογήσει εκ νέου τη στρατηγική βάσει 
των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την 
κρίση και της δέσμης μέτρων για την 
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ανάκαμψη, και να την αναθεωρήσει 
ταχέως, όπου χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 7
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία·

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία και είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της 
οικονομίας της ΕΕ σύμφωνα με τους 
στόχους του Ευρωπαϊκού Πράσινου 
Συμφώνου και τη δέσμευση της ΕΕ στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· 
επιμένει ότι η βιωσιμότητα πρέπει να 
παραμείνει στους βασικούς στόχους των 
σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε 
να μπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν 
από την πράσινη μετάβαση από την 
άποψη της ανταγωνιστικότητας, της 
μείωσης του κόστους και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας· τονίζει εν 
προκειμένω την ανάγκη για αυξημένο 
δημοσιονομικό προϋπολογισμό με σκοπό 
την προώθηση ενός περιβάλλοντος 
φιλικού προς τις ΜΜΕ και 
επαναλαμβάνει τη θέση του στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την ενιαία αγορά 
του ΠΔΠ προκειμένου να διπλασιαστεί το 
κονδύλιο για το COSME·

Or. en

Τροπολογία 8
Salvatore De Meo
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία·

1. επικροτεί τη στρατηγική για τις 
ΜΜΕ και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι απαραίτητες 
για την ευρωπαϊκή οικονομία, το οποίο 
αποτελεί έναν ακόμα λόγο για τον οποίο 
θεωρεί ότι ο ισχύων ορισμός των ΜΜΕ 
είναι κατάλληλος·

Or. it

Τροπολογία 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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 COVID-1 έχει 
προκαλέσει πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ και 
στον ρόλο τους στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων·

2. τονίζει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στη στήριξη των ΜΜΕ και 
στην αντιμετώπιση της COVID-19· οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να θεωρούνται 
ουσιαστικό πλεονέκτημα για τη μετάβαση 
μετά την COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 10
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ θα πρέπει να 

2. τονίζει ότι η στρατηγική δεν 
περιέχει καμία αναφορά στην Covid-19 
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επικεντρωθεί στη στήριξη των ΜΜΕ 
προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν, 
δεδομένου ότι η κρίση COVID-1 έχει 
προκαλέσει πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ και 
στον ρόλο τους στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων·

και στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις· θεωρεί σκόπιμο, στο 
πλαίσιο αυτό, να αναθεωρηθεί με τρόπο 
που λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ· η 
εφαρμογή της στρατηγικής για τις ΜΜΕ 
θα πρέπει να επικεντρωθεί στη στήριξη 
των ΜΜΕ προκειμένου να συνεχίσουν να 
υπάρχουν, δεδομένου ότι η κρίση COVID-
1 έχει προκαλέσει πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ 
και στον ρόλο τους στην καθημερινή ζωή 
των Ευρωπαίων·

Or. it

Τροπολογία 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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 COVID-1 έχει 
προκαλέσει πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ και 
στον ρόλο τους στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων·

2. υπογραμμίζει ότι η κρίση της 
COVID-19 έχει προκαλέσει πλήγμα σε 
πολλές ΜΜΕ και στον ρόλο τους στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, 
θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή 
τους σε ορισμένες περιπτώσεις· τονίζει 
ότι η εφαρμογή της στρατηγικής για τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο 
στη στήριξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ προκειμένου 
να αποτραπεί η διακοπή της λειτουργίας 
τους, να διατηρηθεί η ύπαρξή τους και η 
συνέχεια των δραστηριοτήτων τους, να 
προωθηθεί η ανθεκτικότητά τους, αλλά 
και προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
αποκατασταθούν οι διαταραγμένες 
αλυσίδες εφοδιασμού ώστε να δοθούν 
κίνητρα για την ένταξή τους στα 
βιομηχανικά οικοσυστήματα και να 
βοηθηθούν να αδράξουν τις ευκαιρίες για 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ 
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αντιμετώπιζαν ήδη δυσκολίες πριν από 
την κρίση, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την 
πληροφόρηση και τις αγορές· τονίζει, ως 
εκ τούτου, τη σημασία της υιοθέτησης 
μιας φιλόδοξης στρατηγικής για τη 
διασφάλιση της δυνατότητας των ΜΜΕ 
να ανακτήσουν και να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 12
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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 COVID-1 έχει 
προκαλέσει πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ και 
στον ρόλο τους στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων·

2. τονίζει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στη στήριξη των ΜΜΕ 
προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν, 
στη δημιουργία ενός ευνοϊκού 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος και 
ενισχυμένων συμβουλών και τεχνικής 
υποστήριξης, με ταυτόχρονη προώθηση 
καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων· ζητεί 
να διευκολυνθεί, στο μέτρο του δυνατού, 
η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, 
συμπεριλαμβανομένης της εύκολης 
πρόσβασης σε κονδύλια για την έρευνα 
και την ανάπτυξη, και η παροχή 
ενισχυμένης τεχνικής υποστήριξης, όπως 
με τη μορφή ενισχυμένων υπηρεσιών μίας 
στάσης και εξορθολογισμένων και εύκολα 
προσβάσιμων ρυθμιστικών και 
διοικητικών διαδικασιών, με σκοπό να 
επιταχυνθεί και να αξιοποιηθεί η πράσινη 
και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι η 
κρίση COVID-1 έχει προκαλέσει πλήγμα 
σε πολλές ΜΜΕ και στον ρόλο τους στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, μεταξύ 
άλλων υπό μορφή ευνοϊκών δανείων ή 
τραπεζικών εγγυήσεων·
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Or. en

Τροπολογία 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. 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 COVID-1 έχει 
προκαλέσει πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ και 
στον ρόλο τους στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων·

2. τονίζει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
επικεντρωθεί κυρίως στη στήριξη των 
ΜΜΕ προκειμένου να συνεχίσουν να 
υπάρχουν και με στόχο την πλήρη 
ανάκαμψη και ανάπτυξή τους, δεδομένου 
ότι η κρίση COVID-1 έχει προκαλέσει 
πλήγμα σε πολλές ΜΜΕ και στον 
καθοριστικό ρόλο τους στην καθημερινή 
ζωή των Ευρωπαίων· υπογραμμίζει ότι θα 
πρέπει επίσης να αναληφθεί δράση για τη 
στήριξη της επέκτασης των ΜΜΕ και 
την ενίσχυση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να 
επωφεληθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο από την εσωτερική αγορά· 
υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα για την προστασία των 
ΜΜΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από 
παγκόσμιους δρώντες τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ στις 
διασυνοριακές περιοχές πλήττονται 
περισσότερο από το κλείσιμο των 
εσωτερικών συνόρων λόγω της κρίσης 
της COVID-19 και ότι η εσωτερική 
αγορά της ΕΕ πρέπει να καταστεί εκ νέου 
πλήρως λειτουργική το συντομότερο 
δυνατόν· 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 μόνιμα εργαλεία για την αποφυγή 
τυχόν διαταραχών της εσωτερικής 
αγοράς σε περίπτωση πιθανής δεύτερης 
κρίσης και να λάβει υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η στρατηγική για τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με την 
ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκριση 
νέων μέτρων πολιτικής που προωθούν τη 
διεθνοποίησή τους και διασφαλίζουν την 
πλήρη συμμετοχή τους, προωθώντας 
παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 16
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι η διατήρηση της 
ύπαρξης των ΜΜΕ αποτελεί ήδη 
αντικείμενο των επιμέρους πολιτικών των 
κρατών μελών, πολλές από τις οποίες 
έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή ως 
κρατικές ενισχύσεις, συνεπώς η 
εφαρμογή της στρατηγικής θα πρέπει να 
αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και να 
λαμβάνει υπόψη το πλήγμα που 
προκάλεσε η κρίση της COVID-19 σε 
πολλές ΜΜΕ και, ως εκ τούτου,  στο 
εγγύς μέλλον ο τομέας αυτός δεν θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει καμία νέα 
επιβάρυνση·

Or. en

Τροπολογία 17
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συμπερίληψη των δράσεων που έχουν 
προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όσον αφορά τα μέτρα για τη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
τις ΠΜΜΜΕ· 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 
τρόπο αξιοποίησης της κληρονομιάς 
γνώσεων, παραδόσεων και χειροτεχνικών 
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δεξιοτήτων της Ευρώπης· τονίζει ότι θα 
ήταν χρήσιμο να δοθούν κίνητρα για 
διαγενεακά έργα που μπορούν να 
συνδυάσουν την παράδοση των 
αρχιτεχνιτών με την ψηφιοποίηση μέσω 
της συμμετοχής των νέων στο τέλος της 
εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας τους·

Or. it

Τροπολογία 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι η βελτιωμένη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
ρευστότητα είναι απαραίτητη για τη 
στήριξη των ΜΜΕ και ότι τα κονδύλια 
της ΕΕ μαζί με τα εθνικά μέτρα είναι 
απαραίτητα για να μπορέσουν οι 
εταιρείες να καλύψουν το έλλειμμα 
ρευστότητας που προκλήθηκε από την 
κρίση· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ 
χρειάζονται στήριξη για να 
αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων, να 
χρηματοδοτηθούν οι πάγιες δαπάνες και 
να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις· ζητεί να 
υποστηριχθεί η πιθανή πρόσβαση των 
ΜΜΕ σε διάφορους χρηματοδοτικούς 
πόρους προκειμένου να μην εξαρτώνται 
μόνο από το τραπεζικό σύστημα, αλλά να 
εξεταστεί η χρήση και άλλων μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 
κεφαλαίων και της συμμετοχικής 
χρηματοδότησης·

Or. en
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Τροπολογία 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. 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 
περιλαμβάνονται στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο και να εγγυώνται 
ένα αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης 
που να τις στηρίζει· οι μηχανισμοί 
στήριξης στο πλαίσιο της COVID-19 θα 
πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένοι 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
των διαφόρων τομέων που έχουν 
επηρεαστεί και για ον συντονισμό της 
χρηματοδότησης της ΕΕ με τις εθνικές 
και περιφερειακές πρωτοβουλίες· η 
χρηματοδότηση για την ανάκτηση πρέπει 
επίσης να καλύπτει επιπλέον δαπάνες τις 
οποίες αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν 
ιδίως οι ΜΜΕ στο πλαίσιο της 
συμμόρφωσης με πρόσθετους κανόνες 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κρίσης 
και μετά από αυτήν· η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει επίσης να 
συνεχίσει να στηρίζει τις ΜΜΕ, ιδίως στο 
πλαίσιο της προσέγγισης για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
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Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν 
λιγότερο και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς·

3. σημειώνει ότι οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ θα πρέπει να 
φέρουν ανάλογες υποχρεώσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές 
τους και τα χαρακτηριστικά του τομέα 
τους· υπενθυμίζει ότι το τεστ ΜΜΕ 
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο εν 
προκειμένω· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για τον περιορισμό του κατακερματισμού 
της αγοράς, την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού και φορολογικού ντάμπινγκ, 
την άρση των αδικαιολόγητων φραγμών 
στην αγορά και τη διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού, για μια δίκαιη ενιαία 
αγορά που θα ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις 
και τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 21
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν 
λιγότερο και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς·

3. επιμένει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να 
λαμβάνουν στοχευμένη υποστήριξη - 
δηλαδή τεχνική και διοικητική 
υποστήριξη και υποστήριξη όσον αφορά 
τις δεξιότητες - κατά την εφαρμογή του 
ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους κανόνες της ενιαίας 
αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
μειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός 
φόρτος, συμπεριλαμβανομένης της 
απειλής της επιθετικής επίλυσης 
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διαφορών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιεί 
αυστηρά μέτρα επιβολής για να 
εξασφαλίζει ότι η ενιαία αγορά ωφελεί 
όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την 
Επιτροπή στην καταπολέμηση των 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εντός 
της εσωτερικής αγοράς και στην 
καλύτερη προστασία των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς·

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ δεν θα 
πρέπει να επιβαρύνονται και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυστηρά 
μέτρα επιβολής για να διασφαλίσει ότι η 
ενιαία αγορά ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις 
και τους καταναλωτές και να 
αντιμετωπίσει τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό και άλλους κανονιστικούς 
περιορισμούς χρησιμοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα μέσα και τους φορείς, όπως οι 
απεσταλμένοι για τις ΜΜΕ και η 
επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, 
προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τις διασυνοριακές 
επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς·

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς· υπενθυμίζει 
ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης της 
αγοράς μετά την COVID-19, η περαιτέρω 
απορρύθμιση της αγοράς θα πρέπει να 
εναρμονιστεί με την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 24
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς·

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς· τονίζει ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο η θεμελιώδης αρχή 
«θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας 
ρύθμισης» - σύμφωνα με την οποία κάθε 
νέος κανόνας που θεσπίζεται αντικαθιστά 
έναν υφιστάμενο κανόνα - και η αρχή της 
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«απαγόρευσης του υπερθεματισμού» - 
δηλαδή της εισαγωγής επιβαρύνσεων και 
απαιτήσεων πέραν αυτών που απαιτεί η 
ενωσιακή νομοθεσία που μεταφέρεται 
στο εθνικό δίκαιο (που μπορούν να 
ονομαστούν και ευρωπαϊκά «ελάχιστα 
απαιτούμενα πρότυπα»)·

Or. it

Τροπολογία 25
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν 
λιγότερο και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς·

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ συχνά 
αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες 
στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας και παροτρύνει την Επιτροπή 
να υποστηρίξει καλύτερα τις ΜΜΕ στο 
πλαίσιο αυτό·  ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα 
επιβολής για να διασφαλίσει ότι η ενιαία 
αγορά ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβεί σε τεστ ΜΜΕ 
προκειμένου να αξιολογήσει τον πιθανό 
αντίκτυπο όλων των νομοθετικών 
πράξεων που προτάθηκαν πρόσφατα για 
την ενιαία αγορά όσον αφορά τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 3. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει 
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να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς·

να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα επιβολής 
για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά 
ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό και άλλους 
κανονιστικούς περιορισμούς, κάτι που θα 
μειώσει το κόστος και θα διευκολύνει τη 
βελτίωση της δραστηριότητας των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει τη στήριξη του 
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις στο πλαίσιο της κρίσης που 
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-
19 και χαιρετίζει την πρόσφατη 
τροποποίησή του που επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να παρέχουν δημόσια 
στήριξη σε όλες τις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις ανισότητες στην 
κατανομή των κρατικών ενισχύσεων και 
στην πρόσβαση των κρατών μελών σε 
ρευστότητα και δημοσιονομικά 
περιθώρια, που ενδέχεται να οδηγήσει σε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
δημιουργώντας αθέμιτα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα και πιθανά προβλήματα 
στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι απαιτούνται ειδικές 
προσεγγίσεις για την υιοθέτηση της 
ψηφιοποίησης από τις ΜΜΕ με τρόπο 
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες 
τους· τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
μπορούν να διαδραματίσουν 
υποστηρικτικό ρόλο για τις επιχειρήσεις 
στις προσπάθειές τους να καταρτίσουν 
σχέδια δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση 
των εν εξελίξει και των μελλοντικών 
αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 29
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι, εκτός από την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά τις 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικητικών δεξιοτήτων, των ψηφιακών 
δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων και 
γνώσεων που σχετίζονται με τη 
βιωσιμότητα· ζητεί να χρηματοδοτηθούν 
ειδικά προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ και 
σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στην κατάρτιση 
και την καθοδήγηση· προσθέτει ότι θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

Or. en



AM\1210004EL.docx 21/54 PE655.651v01-00

EL

Τροπολογία 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποφεύγουν τις πρακτικές αθέμιτου 
ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς, καθώς θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ, καθώς και τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί να καταρτιστεί χάρτης 
πορείας για να μειωθεί σημαντικά ο 
διοικητικός φόρτος και η γραφειοκρατία 
που πλήττει τις ΜΜΕ στην εσωτερική 
αγορά, να ενισχυθούν οι δυνατότητες των 
ΜΜΕ για επενδύσεις και να επιταχυνθεί η 
οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ· σε αυτόν 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
- στήριξη των ΜΜΕ ώστε να λειτουργούν 
διασυνοριακά, αξιοποιώντας έτσι πλήρως 
τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς· 
- ενθάρρυνση της επέκτασης·  
- ενίσχυση και ενσωμάτωση της 
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διάστασης των ΜΜΕ σε όλες τις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων μέσω ενός 
δεσμευτικού τεστ ΜΜΕ που θα 
πραγματοποιείται σε πρώιμο στάδιο της 
εκτίμησης επιπτώσεων με σκοπό την 
ανάλυση του οικονομικού αντικτύπου των 
νομοθετικών προτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
συμμόρφωσης· 
- εφαρμογή του κανόνα «θέσπιση μίας 
ρύθμισης, άρση μίας ρύθμισης» με τέτοιο 
τρόπο ώστε για κάθε κόστος που επιφέρει 
η συμμόρφωση με μια νέα νομοθεσία να 
αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό τους 
κόστους συμμόρφωσης· 
- μείωση του ρυθμιστικού φόρτου μέσω 
συγκεκριμένων στόχων σε επίπεδο ΕΕ 
και σε εθνικό επίπεδο (όπως η μείωση 
κατά 30 % ή η περικοπή 1000 
παρωχημένων κανόνων και κανονισμών), 
προκειμένου να υπάρξει πραγματικό 
όφελος για τις ΜΜΕ ώστε να 
αναπτυχθούν και να ευημερήσουν στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η υπερβολική ρύθμιση 
είναι η πιο επαχθής για τις ΜΜΕ, 
συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής, πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην αναλογικότητα 
οποιωνδήποτε νέων πρωτοβουλιών·

Or. en
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Τροπολογία 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός που ασκείται συνήθως από 
εταιρείες εκτός της ΕΕ είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιος για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 
ιδίως όσον αφορά την ανάκαμψη μετά 
την COVID-19· τονίζει ότι τα 
αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας 
θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από τις 
ΜΜΕ και να αποφεύγουν τις αθέμιτες 
πρακτικές τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 34
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
τους μεγαλύτερους δικαιούχους 
ελεύθερου ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά και, ως εκ τούτου, η αύξηση του 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας στην 
αγορά της ΕΕ θα είναι επωφελής για τον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης



PE655.651v01-00 24/54 AM\1210004EL.docx

EL

Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει ότι μια 
αποτελεσματική «πράσινη» προσέγγιση, η 
οποία θα ευνοεί τις ΜΜΕ, θα πρέπει να 
αποφεύγει την επιβολή πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στις ΜΜΕ, επιτρέποντας 
παράλληλα τις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες που δεν τηρούν το ελεύθερο 
εμπόριο και τα «πράσινα» πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 36
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καταδικάζει κάθε απόπειρα να 
χρησιμοποιηθεί η κρίση της COVID-19 
ως πρόσχημα για πρακτικές 
προστατευτισμού και υπερβολική 
διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, 
και ιδίως στον τομέα των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών· καλεί την 
Επιτροπή να ενεργήσει αποφασιστικά για 
την προστασία της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 
των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις·

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 
των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις· 
υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να 
λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο από την 
προστιθέμενη αξία των δεδομένων που 
παράγουν και υπογραμμίζει ότι η 
διαλειτουργικότητα και η χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
των πλατφορμών, είναι καίριας σημασίας 
για τη διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και 
την επιτυχή αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και των ευκαιριών που 
προκύπτουν από την ανταλλαγή των 
δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων 
και τα ζητήματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 38
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα και η μεταφορά 
τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό τομέα 
στις ΜΜΕ ως κινητήρια δύναμη της 
ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει την 
Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
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των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις· ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την 
αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ των 
επιχειρήσεων και με τις ΜΚΟ και τον 
δημόσιο τομέα· τονίζει τη σημασία της 
ανταλλαγής ανοικτών δεδομένων και 
γνώσεων μέσω ανοικτών τεχνολογιών για 
τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 
των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις·

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 
των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις· 
υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα 
ψηφιακής κατάρτισης και αναβάθμισης 
και ανανέωσης των δεξιοτήτων για τους 
επιχειρηματίες και τους εργαζομένους θα 
μπορούσαν να στηρίξουν την ανάκαμψη 
των ΜΜΕ και να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 
των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις·

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· 
επισημαίνει την ύπαρξη ανισορροπιών 
ισχύος στην αγορά και εμποδίων στην 
πρόσβαση σε δεδομένα που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική 
δεδομένων στο πλαίσιο αυτό· στηρίζει την 
Επιτροπή στην προώθηση της 
διαλειτουργικότητας και στη δημιουργία 
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για την 
αξιόπιστη και ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων με σκοπό την αύξηση των ροών 
δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων και 
με τις κυβερνήσεις· θεωρεί ότι όλα τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
αναπτύσσονται με δημόσια 
χρηματοδότηση θα πρέπει να 
δημοσιεύονται στο πλαίσιο αδειών 
ανοικτής πηγής και να είναι προσβάσιμα 
από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ· τονίζει τη στρατηγική σημασία 
της διασφάλισης της ψηφιακής 
μετάβασης των ΜΜΕ και προτείνει, ως 
εκ τούτου, ότι οι μελλοντικοί κοινοί 
ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων θα πρέπει 
να αναπτυχθούν κατά τρόπο φιλικό προς 
τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 41
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 

4. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα ως κινητήρια 
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δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 
των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις·

δύναμη της ψηφιακής οικονομίας· στηρίζει 
την Επιτροπή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 
χώρων δεδομένων για την αξιόπιστη και 
ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό 
την αύξηση των ροών δεδομένων μεταξύ 
των επιχειρήσεων και με τις κυβερνήσεις· 
τονίζει ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής 
ώθησης για την ψηφιοποίηση στην εποχή 
μετά την Covid-19, η πρόσβαση σε 
νομικά ασφαλή δεδομένα πραγματικού 
χρόνου για τις ΜΜΕ στον τομέα Β2Β θα 
καταστεί όλο και πιο απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων αθέμιτου 
ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
δεδομένα θα πρέπει να αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα 
δεδομένα· τονίζει ότι ο ρόλος των 
οργανώσεων εκπροσώπησης των 
ΠΜΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για να 
συνοδεύσουν τις ΜΜΕ στη μετάβασή 
τους στη βιωσιμότητα και την 
ψηφιοποίηση·

Or. it

Τροπολογία 42
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι οι προηγμένες 
ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως η 
αλυσίδα συστοιχιών, η τεχνητή 
νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος και η 
πληροφορική υψηλών επιδόσεων, 
μπορούν να τονώσουν δραστικά την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση της τεχνητής 
νοημοσύνης από τις ΜΜΕ 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·

Or. en

Τροπολογία 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 
την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, κάτι που μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξή τους· 
καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
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ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη 
διανοητική ιδιοκτησία, να αναπτύξει 
εξωτερικές συμβουλές και να εξασφαλίσει 
τη δέουσα επιβολή·

Or. en

Τροπολογία 45
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση 
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· 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, καθώς το κόστος ευκαιρίας της 
μη ψηφιοποίησης αυξάνεται·

Or. en

Τροπολογία 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
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αποτελούν τις ΜΜΕ με τις μεγαλύτερες 
δυνατότητες ανάπτυξης σε νέους 
ψηφιακούς τομείς, όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
αντικειμένων και η ρομποτική· τονίζει ότι 
επίσης οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
πολύ μικρές εταιρείες, που δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους ή υποδομή για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους και να 
λαμβάνουν επαρκή στήριξη· υπενθυμίζει 
ότι και οι παραδοσιακές ΜΜΕ που 
επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη 
της κοινωνίας απειλούνται σε μεγάλο 
βαθμό από την κρίση σε διάφορους 
τομείς και θα πρέπει να υποστηριχθούν 
επαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο για 
την προσέγγιση νέων πελατών και 
αγορών όσον αφορά τη στήριξη της 
οικονομικής ανάκαμψης για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ· 
επισημαίνει εν προκειμένω την 
προστιθέμενη αξία της νομοθεσίας, όπως 
ο κανονισμός για τις πλατφόρμες και τις 
επιχειρήσεις, και ζητεί την ταχεία 
εφαρμογή και επιβολή της· προειδοποιεί 
ότι στο ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχει 
διαρκής κίνδυνος αθέμιτου 
ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων λόγω της 
παρουσίας μη συμμορφούμενων, 
παράνομων ή μη ασφαλών προϊόντων 
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στις ηλεκτρονικές αγορές που στοχεύουν 
στους καταναλωτές της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι ο μελλοντικός νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στο πλαίσιο 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 48
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει, ωστόσο, ότι η ισότιμη 
πρόσβαση 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 και να 
διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις·

Or. en

Τροπολογία 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επισημαίνει την προστιθέμενη 
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αξία των προγραμμάτων του ΠΔΠ της 
ΕΕ για τη στήριξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, ιδίως δε του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά, του 
προγράμματος InvestEU, του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
άλλων προγραμμάτων· τονίζει τη 
σημασία της ταχείας έγκρισης του ΠΔΠ 
και του Next Generation EU· θεωρεί ότι 
το σκέλος των ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά θα 
πρέπει να διατηρήσει το επίπεδο 
φιλοδοξίας που διατυπώθηκε στη θέση 
του Κοινοβουλίου· τονίζει τη σημασία του 
εξορθολογισμού της πρόσβασης των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε 
πόρους της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. 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 και μέσω της παροχής 
εύκολης ψηφιακής πρόσβασης σε 
πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες 
που συνδέονται με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις πηγές χρηματοδότησης·

5. 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 και υπηρεσίες 
που συνδέονται με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις πηγές χρηματοδότησης·
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Or. en

Τροπολογία 51
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. 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 και μέσω της παροχής 
εύκολης ψηφιακής πρόσβασης σε 
πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες 
που συνδέονται με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις πηγές χρηματοδότησης·

5. 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 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·

Or. en

Τροπολογία 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. 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 και μέσω της παροχής 
εύκολης ψηφιακής πρόσβασης σε 
πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες 
που συνδέονται με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 

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 και μέσω της παροχής 
εύκολης ψηφιακής πρόσβασης σε 
πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες 
που συνδέονται με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
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συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις πηγές χρηματοδότησης·

συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις 
και τις πηγές χρηματοδότησης· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το σύστημα των 
απεσταλμένων για τις ΜΜΕ για 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·

Or. en

Τροπολογία 53
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. 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 και μέσω της παροχής 
εύκολης ψηφιακής πρόσβασης σε 
πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες 
που συνδέονται με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις πηγές χρηματοδότησης·

5. 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 και μέσω της παροχής 
εύκολης ψηφιακής πρόσβασης σε 
πληροφορίες, διαδικασίες και υπηρεσίες 
που συνδέονται με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
συμβουλών για τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις πηγές χρηματοδότησης· επισημαίνει, σε 
αυτό το πλαίσιο, ότι η εκτεταμένη 
ψηφιοποίηση του συνδέσμου μεταξύ των 
κυβερνητικών τμημάτων και των 
επιχειρήσεων και η διαλειτουργικότητα 
των κυβερνητικών βάσεων δεδομένων 
είναι μέτρα που δεν μπορούν να 
αναβληθούν περισσότερο·
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Or. it

Τροπολογία 54
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. διαπιστώνεται ότι χρειάζεται 
υποστήριξη ώστε οι ΜΜΕ να έχουν 
μεγαλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική 
αγορά και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 55
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. 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 
περαιτέρω νομοθετικών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 56
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. είναι σημαντικό για τις ΜΜΕ να 
έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικές και 
εκπαιδευτικές συνεδρίες σχετικά με τον 
ρόλο της ψηφιοποίησης στη 
δραστηριότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 57
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει, το 2020, την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία GovTech και ένα πιλοτικό 
έργο μικρής κλίμακας για την προώθηση 
των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ της 
κυβέρνησης και των νεοφυών και των 
ψηφιακών ΜΜΕ και για τη διευκόλυνση 
της χρήσης, μεταξύ των λίγων κρατών 
μελών, ενός διασυνοριακού εργαλείου για 
την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 
στην αγορά για τις ευρωπαϊκές ψηφιακές 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 58
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
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δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας·

δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, εξαλείφοντας 
τις ανισότητες στην πρόσβαση σε 
δημόσιες συμβάσεις και τις συμπεριφορές 
που εισάγουν διακρίσεις και τις 
δυσανάλογες και μη αντικειμενικές 
συμπεριφορές των αναθετουσών αρχών, 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση και των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας, αξιοποιώντας, 
μεταξύ άλλων και με στόχο την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τις 
λεγόμενες συμβάσεις μηδενικής 
χιλιομετρικής απόστασης, και 
προβλέποντας κριτήρια ανταμοιβής για 
τις τοπικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας 
έμπνευση με τον τρόπο αυτό από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη γεωργία και 
τις μικρές αλυσίδες εφοδιασμού· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
επίσης με την παροχή ελάχιστου 
αποθεματικού 50 % για τις δημόσιες 
συμβάσεις για τις πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα και τα 
επιχειρησιακά τους γραφεία κοντά στους 
τόπους εκτέλεσης της σύμβασης για έργα 
που δεν έχουν διασυνοριακό ενδιαφέρον 
και των οποίων το ποσό της σύμβασης 
είναι μικρότερο από το όριο των 
150.000 EUR·

Or. it

Τροπολογία 59
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας·

μέλη να απλουστεύσουν τις διαδικασίες 
των δημόσιων συμβάσεων 
χρησιμοποιώντας την ευελιξία του νέου 
πλαισίου της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις και να ενισχύσουν τις ευκαιρίες 
για τις ΜΜΕ μεταξύ άλλων 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των εθνικών 
και διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι 
οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις 
αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για την 
ενίσχυση των προτύπων βιώσιμης 
παραγωγής και κατανάλωσης, 
στηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία 
από τις ΜΜΕ και ζητεί υποχρεωτικούς 
ελάχιστους στόχους για τη συστηματική 
χρήση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων· θεωρεί ότι η εθνική και η 
ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση είναι 
σχετικά απρόθυμη να αναλαμβάνει 
κινδύνους και συχνά δεν διαθέτει τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
παροχή καινοτόμων λύσεων· τονίζει ότι η 
δημόσια διοίκηση θα πρέπει να λειτουργεί 
ως παράδειγμα όσον αφορά την ανάθεση, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες από 
καινοτόμες ΜΜΕ στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και υπενθυμίζει ότι οι 
κώδικες που χρηματοδοτούνται από 
δημόσιους πόρους θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο αδειών 
ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού 
ανοικτής πηγής· 

Or. en

Τροπολογία 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις για να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, 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 διασυνοριακών συμβάσεων· 
τονίζει ότι οι πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην οικοδόμηση μιας 
βιώσιμης οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις και η 
απλοποιημένη πρόσβαση στην υποβολή 
προσφορών μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης 
οικονομίας· όπου είναι δυνατόν, ζητεί να 
προτιμώνται οι ευρωπαϊκές πολύ μικρές 
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επιχειρήσεις και ΜΜΕ στις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να ενισχύσουν 
τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και 
πλατφόρμες για την επέκταση των 
διασυνοριακών συμβάσεων· τονίζει ότι οι 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην οικοδόμηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι το κριτήριο 
της «χαμηλότερης τιμής» εξακολουθεί να 
είναι καθοριστικό για τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων, συχνά εις βάρος 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 6. καλεί τα κράτη μέλη να 
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απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων 
χρησιμοποιώντας την ευελιξία του 
νέου πλαισίου της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις και να 
ενισχύσουν τις ευκαιρίες για τις 
ΜΜΕ χρησιμοποιώντας ψηφιακά 
εργαλεία και πλατφόρμες για την 
επέκταση των διασυνοριακών 
συμβάσεων· τονίζει ότι οι πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην 
οικοδόμηση μιας βιώσιμης 
οικονομίας·

απλουστεύσουν τις διαδικασίες των 
δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιώντας 
την ευελιξία του νέου πλαισίου της 
Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις και 
να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
στην εσωτερική αγορά χρησιμοποιώντας 
ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για την 
επέκταση των διασυνοριακών συμβάσεων· 
τονίζει ότι οι βιώσιμες δημόσιες 
συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στη μετάβαση σε μια πιο 
βιώσιμη οικονομία και ότι οι ΜΜΕ 
χρειάζονται την κατάλληλη στήριξη για 
να υλοποιήσουν αυτή τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί το 
ποσοστό των κυβερνητικών συμβάσεων 
των ΜΜΕ, με την ενίσχυση της 
πρόσβασής τους στις δημόσιες συμβάσεις 
και την εξάλειψη των κριτηρίων για την 
υποβολή προσφορών που καθορίζουν 
απαιτήσεις πέραν των θεμελιωδών 
στοιχείων της υπηρεσίας ή των αγαθών 
που αγοράζονται, όπως η τιμή, η 
ποιότητα και η βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier



AM\1210004EL.docx 43/54 PE655.651v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη 
και πόλεις έχουν τη δυνατότητα να 
απαγορεύουν ή να ρυθμίζουν εκ του 
σύνεγγυς τη δραστηριότητα των 
αποκαλούμενων ψηφιακών πλατφορμών· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για 
ρύθμιση αυτών των πλατφορμών σε 
ευρύτερη βάση, ώστε να αποτρέπεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και να 
διασφαλίζεται ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
καταναλωτών και η ασφάλεια των 
χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 66
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει τη χαμηλή συμμετοχή 
των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, 
ιδίως τις διασυνοριακές, όπου 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 25 % της αξίας 
των διασυνοριακών συμβάσεων (σε 
σύγκριση με το 33 % εντός της χώρας)· 
υπογραμμίζει ότι με τις συνδυασμένες 
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 τη 
μεγαλύτερη ευκαιρία χρηματοδότησης 
για τις ψηφιακές ΜΜΕ· τονίζει ότι η 
επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τη 
χρησιμοποίηση νέων μεθοδολογιών για 
τις δημόσιες συμβάσεις (όπως μοντέλα 
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διαγωνισμών) και τη δημιουργία νέων 
εργαλείων για την υλοποίησή τους·

Or. en

Τροπολογία 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σημαντική αύξηση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ στην αγορά δημοσίων συμβάσεων 
της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς δημόσιων 
συμβάσεων για τις ΜΜΕ, η οποία θα 
βασίζεται σε προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών μετρίου μεγέθους που τους 
επιτρέπουν να συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων και όπου 
είναι δυνατός ο πραγματικός και θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων 
της αγοράς εντός της εσωτερικής 
αγοράς· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι 
σημαντικό να καταστεί το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ESPD) 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·

Or. en

Τροπολογία 68
Kateřina Konečná

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί ότι οι στόχοι της 
«Στρατηγικής για τις ΜΜΕ για μια 
βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» θα 
πρέπει να συνοδεύονται από 
χρηματοδοτικούς και άλλους πόρους που 
θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μετάβαση των ΜΜΕ 
προς τη βιωσιμότητα και την 
ψηφιοποίηση, που έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 
περιφέρειες στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή· τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί δεν 
μπορούν να είναι αντιφατικοί και πρέπει, 
αντιθέτως, να συνοδεύουν μέτρα για τη 
διασφάλιση της απασχόλησης με 
δικαιώματα, και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών στους 
διάφορους τομείς δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. 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, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

7. 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, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά 
μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού χρήσης 
των διαδικασιών επί παραβάσει στις 
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περιπτώσεις στις οποίες η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται ορθά· για τον σκοπό αυτό, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ορίσουν μια 
ανεξάρτητη αρχή επιβολής που θα είναι 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση 
της ορθής εφαρμογής των κανόνων για 
τις καθυστερήσεις πληρωμών και θα 
διαθέτει εξουσία επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση καθυστερήσεων στις 
προθεσμίες πληρωμής.

__________________________ __________________________

1 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.

1 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.

Or. en

Τροπολογία 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. 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, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

7. 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, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας 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.

__________________________ __________________________

1 1 Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

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

16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, 
ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. 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, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

7. 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, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας, ιδίως για τις συναλλαγές μεταξύ 
των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, 
σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

_______________________________ __________________________

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 72
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. 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 
οδηγία1 για τις καθυστερήσεις πληρωμών 
με ισχυρά εργαλεία παρακολούθησης και 
επιβολής, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
καθυστερημένες πληρωμές αντιστοιχούν 
στο ένα τέταρτο του συνόλου των 
πτωχεύσεων των ΜΜΕ στην ΕΕ και ότι η 
κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην περίοδο 
της πανδημίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξοπλίσει ταχέως την οδηγία1 για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών με ισχυρά 
εργαλεία παρακολούθησης και επιβολής, 
ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, 
επίσης αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των 
άδικων συνθηκών πληρωμής και 
ανάρμοστης συμπεριφοράς στο πλαίσιο 
της σχέσης B2B. τονίζει ότι κατά μείζονα 
λόγο στην τρέχουσα περίοδο της 
πανδημίας, η τάση μείωσης του χρόνου 
πληρωμής για τα νέα χρέη θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί δίνοντας μεγαλύτερη 
προσοχή στην εισαγωγή άμεσης και 
καθολικής ελάφρυνσης του χρέους και 
των οφειλών προς τη δημόσια διοίκηση.

_______________________________ _______________________________
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.

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.

Or. it

Τροπολογία 73
Marcel Kolaja

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
καθυστερημένες πληρωμές αντιστοιχούν 

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
καθυστερημένες πληρωμές αντιστοιχούν 
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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, ώστε να διασφαλιστούν και να 
προωθηθούν οι ταχείες πληρωμές ως 
κανόνας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

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 σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά.

_______________________________ __________________________

1 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.

1 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.

Or. en

Τροπολογία 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει την ανάγκη 
εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης της 
ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, ιδίως για τις 
ΜΜΕ· τονίζει ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι 
βραχυπρόθεσμες διασυνοριακές εντολές 
παροχής υπηρεσιών από την υποχρέωση 
έκδοσης πιστοποιητικού Α1, προκειμένου 
να μην αυξηθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι μια βιώσιμη και 
καινοτόμος ενιαία αγορά μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο εάν οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν να 
πραγματοποιήσουν τη μετάβασή τους 
στην ψηφιακή και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα· τονίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής παροχής οικονομικής 
και μη οικονομικής στήριξης στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ όλων 
των κρατών μελών· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη των κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας (DIH), καθώς και 
των δικτύων Enterprise Europe Networks 
(EEN)· συνιστά να ενισχυθεί ο 
συντονισμός μεταξύ εθνικού και 
ευρωπαϊκού επιπέδου και να αυξηθεί η 
συμμετοχή των τοπικών ενώσεων ΜΜΕ· 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να 
επωφεληθούν από τις διάφορες 
πρωτοβουλίες που προβλέπονται στην 
Πράσινη Νέα Συμφωνία, τη βιομηχανική 
στρατηγική και την ανακοίνωση σχετικά 
με τη διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης, δεδομένου ότι η 
ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα 
αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την 
ανάπτυξή τους· επισημαίνει την ανάγκη 
ενσωμάτωσης των ΜΜΕ σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 76
Salvatore De Meo
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 
και σημασία στον ρόλο του εκπροσώπου 
της ΕΕ για τις ΜΜΕ σε σύγκριση με τον 
απεσταλμένο για τις ΜΜΕ που 
θεσπίστηκε με την SBA· τονίζει ότι η 
δημιουργία ειδικού απεσταλμένου για τις 
ΜΜΕ αποτελεί σημαντικό μέτρο για τις 
συνοδευτικές πολιτικές υπέρ αυτών, στον 
βαθμό που ο απεσταλμένος έχει 
αποτελεσματικό ρόλο παρακολούθησης 
και ώθησης για την εφαρμογή των 
πολιτικών αυτών· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό ο διορισμός του Ευρωπαίου 
αντιπροσώπου να γίνεται σε διαβούλευση 
με τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους με τους οποίους πρέπει να 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή· τονίζει ότι 
πράγματι ο εκπρόσωπος της ΕΕ για τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
και την εφαρμογή της αρχής «Σκέψου 
πρώτα σε μικρή κλίμακα» σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι ταυτόχρονα 
είναι αναγκαίο οι εθνικοί εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ να αποδείξουν ότι έχουν 
καθιερώσει διαρθρωμένο και συνεχή 
διάλογο με τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
εθνικές εμπορικές ενώσεις, ώστε να 
συνεισφέρουν σε επίπεδο ΕΕ με βάση τις 
πρακτικές και πραγματικές εμπειρίες 
τους, οι οποίες πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές 
ανάγκες των ΠΜΜΜΕ.

Or. it

Τροπολογία 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 a. τονίζει τη σημασία των 
επιχειρήσεων που διοικούνται από 
οικογένειες και των επιχειρήσεων που 
ανήκουν σε οικογένειες, καθώς αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά των τοπικών 
οικονομιών· επισημαίνει ότι δημιουργούν 
πλούτο, παρέχουν θέσεις εργασίας, έχουν 
τις ρίζες τους στην περιοχή και 
συνδέονται με τις τοπικές κοινότητες· 
υπογραμμίζει ότι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από 
το 60 % του συνόλου των επιχειρήσεων 
στην Ευρώπη, στις οποίες 
περιλαμβάνονται από ατομικές 
επιχειρήσεις έως και μεγάλες διεθνείς 
επιχειρήσεις· τονίζει ότι, είτε  μεγάλες 
είτε μικρές, είτε εισηγμένες είτε μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
την ανάγκη θέσπισης ενός ευρωπαϊκού 
νομικού πλαισίου σχετικά με τη 
δικαιόχρηση, δεδομένου ότι πολλές ΜΜΕ 
είναι εταιρείες δικαιόχρησης μεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών και συχνά δεν 
είναι σε θέση να διαπραγματευτούν επί 
ίσοις όροις και έρχονται αντιμέτωπες με 
ασφυκτικούς όρους συμβάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 79
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για τον 
κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών, που εμποδίζει τις ΜΜΕ στον 
τομέα των υπηρεσιών να επωφεληθούν 
πλήρως από την ευρωπαϊκή ενιαία 
αγορά· καλεί την Επιτροπή να άρει 
ταχέως τους εναπομένοντες φραγμούς 
στο εμπόριο που επηρεάζουν τον τομέα 
των υπηρεσιών με στόχο την αξιοποίηση 
του πλήρους δυναμικού της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. επισημαίνει ότι οι εταιρείες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
υπερβαίνουν τα κριτήρια του ορισμού 
των ΜΜΕ συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην εσωτερική αγορά, αλλά 
λαμβάνουν πολύ μικρή στήριξη· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
αναθεώρησης του τρέχοντος ορισμού των 
ΜΜΕ και να προτείνει πρόσθετο, 
χωριστό ορισμό της μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης που θα διασφαλίζει ότι 
οι μικρές επιχειρήσεις μεσαίας 
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κεφαλαιοποίησης με 250 έως 499 
εργαζομένους ειδικότερα μπορούν να 
υποστηριχθούν και να προωθηθούν 
καλύτερα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
δεν θα μειωθεί η χρηματοδότηση των 
ΜΜΕ που πληρούν τα ισχύοντα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον ορισμό των ΜΜΕ, όπως 
διατυπώνεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, και 
ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί ο 
ορισμός αυτός στη νομοθεσία της ΕΕ και 
να διασφαλιστεί η συνεπής ερμηνεία του 
σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en


