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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:

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

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·

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· 

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·

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·

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·

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.

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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