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Τροπολογία 1
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 2
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 3
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 
Παρισιού, την οποία κύρωσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
4 Οκτωβρίου 2016,
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Or. en

Τροπολογία 4
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 5
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 6
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

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

Or. en

Τροπολογία 7
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 8
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
[2019/2956(RSP)],

Or. en

Τροπολογία 9
Henrike Hahn
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία [COM(2020)0098 
final],

Or. en

Τροπολογία 10
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 11
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Τροπολογία 12
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής, της 
4ης Μαρτίου 2020, για τη θέσπιση 
πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα) [COM(2020)0080 final, 
2020/0036(COD)],

Or. en

Τροπολογία 13
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 14
Henrike Hahn
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Μαΐου 2020, σχετικά με το νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους 
ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης 
[2020/2631(RSP)],

Or. en

Τροπολογία 15
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
[2019/2956(RSP)],

Or. en

Τροπολογία 16
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και των συνεπειών της, 
[2020/2616(RSP)],
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Τροπολογία 17
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
23 Ιουλίου 2020, σχετικά με τα 
συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-
21 Ιουλίου 2020 [2020/2732(RSP)],

Or. en

Τροπολογία 18
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 19
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 20
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 21
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Τροπολογία 22
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 23
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
ΟΟΣΑ «The Missing Entrepreneurs 
2019» (Οι απόντες επιχειρηματίες) του 
Δεκεμβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 24
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια 
στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη 
και ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στις 
10 Μαρτίου 2020, ενώ στις 11 Μαρτίου η 
ΠΟΥ εξέδωσε τον συναγερμό σχετικά με 
την πανδημία COVID-19, καθιστώντας το 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 
περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται η 
Επιτροπή, ανεπίκαιρο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια 
στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη 
και ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στις 
10 Μαρτίου 2020, ενώ στις 11 Μαρτίου ο 
ΠΟΥ εξέδωσε τον συναγερμό σχετικά με 
την πανδημία COVID-19, καθιστώντας 
απαραίτητη την αναθεώρηση της 
στρατηγικής, λόγω της αλλαγής πολλών 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική που παρουσίασε η Επιτροπή 
τον Μάρτιο εξακολουθεί να προτείνει 
έγκυρες λύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ πριν από την 
κρίση της νόσου COVID-19 και των 
επικείμενων προκλήσεων που σχετίζονται 
με την περιβαλλοντική και την ψηφιακή 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 25
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια 
στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη 
και ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στις 
10 Μαρτίου 2020, ενώ στις 11 Μαρτίου η 
ΠΟΥ εξέδωσε τον συναγερμό σχετικά με 
την πανδημία COVID-19, καθιστώντας το 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 
περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται η 
Επιτροπή, ανεπίκαιρο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια 
στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη 
και ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε στις 
10 Μαρτίου 2020, ενώ στις 11 Μαρτίου ο 
ΠΟΥ εξέδωσε τον συναγερμό σχετικά με 
την πανδημία COVID-19, επηρεάζοντας 
σημαντικά το οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτικό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 26



AM\1212400EL.docx 13/183 PE657.190

EL

Tomas Tobé

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με άλλες 
ανεπτυγμένες οικονομίες, και αυτό θέτει 
σε κίνδυνο τη δυνατότητα της Ευρώπης 
να δημιουργεί πλούτο και ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 27
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 25 
εκατομμύρια ΜΜΕ παράγουν περισσότερο 
από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της ΕΕ και 
απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια 
εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
98,9 % των επιχειρήσεων στη μη 
χρηματοοικονομική επιχειρηματική 
οικονομία της ΕΕ είναι μικρές 
επιχειρήσεις με λιγότερους από 49 
εργαζομένους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 25 
εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ των 28 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας και παράγουν περισσότερο 
από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της ΕΕ, 
απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια 
εργαζομένους και αποτελούν το 98,9 % 
των επιχειρήσεων στη μη 
χρηματοοικονομική επιχειρηματική 
οικονομία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται, επομένως, στο 
επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της ψηφιακής 
στρατηγικής και διαδραματίζουν βασικό 
ρόλο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου ως το 2030 και το 2050 οι 
οποίοι κατοχυρώνονται στον νόμο για το 
κλίμα [COM(2020)0080]·

Or. en
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Τροπολογία 28
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 25 
εκατομμύρια ΜΜΕ παράγουν περισσότερο 
από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της ΕΕ και 
απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια 
εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
98,9 % των επιχειρήσεων στη μη 
χρηματοοικονομική επιχειρηματική 
οικονομία της ΕΕ είναι μικρές επιχειρήσεις 
με λιγότερους από 49 εργαζομένους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από 
την κρίση της νόσου COVID-19, 25 
εκατομμύρια ΜΜΕ παρήγαγαν 
περισσότερο από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ και απασχολούσαν περίπου 100 
εκατομμύρια εργαζομένους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 98,9 % των επιχειρήσεων στη 
μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική 
οικονομία της ΕΕ είναι μικρές επιχειρήσεις 
με λιγότερους από 49 εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 29
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο, είναι ταυτοχρόνως πολύ 
σύνθετες και ανομοιογενείς λόγω 
μεγέθους αλλά και λόγω του ευρέος 
φάσματος τομέων δραστηριοτήτων που 
καλύπτουν, η καθεμία με τη δική της – 
και συχνά πολύ διαφορετική – δυναμική, 
ιδίως όσον αφορά την οικονομική, 
χρηματοοικονομική, κοινωνική ή ακόμη 
και πολιτική δυναμική που τις 
χαρακτηρίζει·

Or. pt
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Τροπολογία 30
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και 
την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών αλυσίδων αξίας και 
συμβάλλουν σημαντικά στις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 31
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση και οι επακόλουθες 
δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές που 
προκλήθηκαν από την πανδημία οδήγησαν 
σημαντικό αριθμό ΜΜΕ στα πρόθυρα της 
αφερεγγυότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κρίση ρευστότητας που πλήττει πολλές 
ΜΜΕ δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
μόνο για τις καθημερινές τους 
δραστηριότητες, αλλά και στις 
μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης 
αυτών, με αποτέλεσμα να 
παρεμποδίζονται στον κατάλληλο 
σχεδιασμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 32
Robert Roos, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτυπα 
νομισματικά μέτρα που έλαβε η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης βοηθούν τις μεγαλύτερες 
εταιρείες, αφού βασίζονται περισσότερο 
στην αγορά εμπορικών χρεών, αλλά δεν 
βελτιώνουν τις χρηματοοικονομικές 
συνθήκες για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 33
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων στα 
πρόθυρα της αφερεγγυότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να 
ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικοί, 
κοινωνικοί και στρατηγικοί κίνδυνοι που 
συνδέονται με την εξαφάνιση αυτών των 
εταιρειών, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δράσουν αποφασιστικά και 
άμεσα·

Or. en



AM\1212400EL.docx 17/183 PE657.190

EL

Τροπολογία 34
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγχώρια 
μέτρα ασφάλειας για την καταπολέμηση 
της πανδημίας, παρόλο που είναι 
απαραίτητα, παρεμποδίζουν την 
ανάκαμψη, αφού οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν 
τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια 
παρατεταμένη κρίση·

Or. en

Τροπολογία 35
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό αριθμό 
ΜΜΕ στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
την πανδημία οδήγησε σημαντικό και 
απροσδιόριστο αριθμό ΜΜΕ στα πρόθυρα 
της αφερεγγυότητας·

Or. en

Τροπολογία 36
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος των κεφαλαιακών 
ελλειμμάτων λόγω της κρίσης της νόσου 
COVID-19 θα είναι ανομοιόμορφος 
μεταξύ τομέων, τύπων εταιρειών και 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν αποκλίσεις στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αποκλίσεις αυτές επιδεινώνονται λόγω 
της διαφορετικής ικανότητας των 
κρατών μελών να παράσχουν κρατική 
βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
πλήττονται ιδιαίτερα από τη κρίση λόγω 
της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 37
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συγκέντρωση πλούτου σε πολύ μικρό 
αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων, η 
κατάχρηση κυρίαρχης θέσης στην αγορά, 
η υπερβολική διαπραγματευτική, 
χρηματοοικονομική ή ακόμα και πολιτική 
εξουσία που κατέχουν οι εν λόγω μεγάλες 
εταιρείες και οι οικονομικές ομάδες στις 
οποίες ανήκουν, ασκούν έντονες πιέσεις 
στις ΜΜΕ·

Or. pt

Τροπολογία 38
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων έχουν 
υποστεί ιδιαίτερο πλήγμα από την κρίση 
της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 
52 % του συνολικού ευρωπαϊκού 
πληθυσμού, αλλά μόλις στο 34,4 % των 
αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και στο 
30 % των επιχειρηματιών που ιδρύουν 
νεοφυείς επιχειρήσεις1α· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δημιουργικότητα και οι 
επιχειρηματικές δυνατότητες των 
γυναικών παραμένουν αναξιοποίητες και 
θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για 
τις ΜΜΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
προορατικά τις ανισότητες μεταξύ των 
φύλων·
_________________
1α 
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporti
ng-entrepreneurship/women-
entrepreneurs_el

Or. en

Τροπολογία 39
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ 
εξαρτώνται από την τραπεζική 
χρηματοδότηση·

Or. pt
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Τροπολογία 40
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των ΜΜΕ ζουν από και για 
τις εθνικές αγορές·

Or. pt

Τροπολογία 41
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
ψήφισμά του σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των 
στρατηγικών ανάκαμψης και 
ανασυγκρότησης μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε αυτό το στάδιο ανάκαμψης και 
ανασυγκρότησης, οι φορείς χάραξης 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών έχουν τη μοναδική ευκαιρία να 
ενδυναμώσουν και να μετασχηματίσουν 
ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η οικονομία μας και οι φορείς 
της, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
μετάβαση σε μια οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά βιώσιμη κοινωνία· 
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Or. en

Τροπολογία 42
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
προκάλεσε η νόσος COVID-19, η 
περιβαλλοντική και η ψηφιακή μετάβαση 
εξακολουθούν να αποτελούν 
προτεραιότητες, δεδομένου ότι η 
πανδημία δεν σταμάτησε την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το κλίμα 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από άλλους 
παγκόσμιους παράγοντες στον ψηφιακό 
και τον τεχνολογικό τομέα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η καινοτομία αποτελεί 
αποτελεσματικό τρόπο για να 
οικοδομήσουν οι ΜΜΕ μακροπρόθεσμη 
και βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 43
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 
εμφάνιση της επιδημίας COVID-19, η 
ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τη στήριξη που είναι σε θέση 
να παρέχουν στις ΜΜΕ τους είναι 
πιθανόν να εντείνει περαιτέρω 
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στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά μεταξύ ΜΜΕ από 
διαφορετικές χώρες·

Or. pt

Τροπολογία 44
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υιοθέτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων 
πρακτικών, καινοτομιών και τεχνολογιών 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ 
και, παράλληλα, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους και μειώνει το 
κόστος τους, εφόσον υπάρχουν οι 
κατάλληλες διοικητικές, ρυθμιστικές και 
τεχνικές προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υιοθέτηση αρχών της κυκλικής 
οικονομίας σε ολόκληρη την ΕΕ έχει τη 
δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕγχΠ της ΕΕ 
κατά επιπλέον 0.5 % ως το 2030 
δημιουργώντας περίπου 700 000 νέες 
θέσεις εργασίας1α· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυκλική οικονομία —όπως είναι η 
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αυξημένη αποδοτικότητα, το μειωμένο 
υλικό κόστος, η αυξημένη κερδοφορία 
μέσω μοντέλων κλειστού κύκλου και η 
αυξημένη ανθεκτικότητα στη σπανιότητα 
πόρων και τις διακυμάνσεις τιμών— 
μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ·
_________________
1α Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία: Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη, COM(2020)098 
final.

Or. en

Τροπολογία 46
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχουν 
σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότητα 
των πόρων και της ενέργειας και η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν 
να μειώσουν σημαντικά το κόστος των 
ΜΜΕ και να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους, αλλά 
παραμένουν αναξιοποίητες σε μεγάλο 
βαθμό, ιδίως για τις ΜΜΕ χαμηλής 
έντασης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 47
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν καίρια στην επίτευξη μιας 
οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω 
της ανάπτυξης φιλικών προς το 
περιβάλλον καινοτομιών, προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών, συχνά με 
ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με τις 
μεγαλύτερες εταιρείες χάρη στη 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και 
ευελιξία των ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι περίπου το ένα τέταρτο των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ προσφέρει πράσινα 
προϊόντα και υπηρεσίες1a, και ότι οι 
ΜΜΕ ενέχουν περαιτέρω αναξιοποίητες 
δυνατότητες για την αντιμετώπιση 
πιεστικών περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών ανησυχιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να λάβουν 
στήριξη όχι μόνον όσον αφορά την 
οικολογική καινοτομία, αλλά και για την 
αναβάθμιση των κλιματικών και 
οικολογικών προτύπων στον τομέα τους·
_________________
1α Ευρωβαρόμετρο (2018). Έκτακτο 
Ευρωβαρόμετρο 456, «SMEs, resource 
efficiency and green markets» (ΜΜΕ, 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
οικολογικές αγορές, σ. 75-78) 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publ
icopinion/index.cfm/survey/getsurveydetai
l/instruments/flash/ surveyky/2151

Or. en

Τροπολογία 48
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από 
μια μειονότητα ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας που δημιουργούν οικολογικές 
καινοτομίες, υπάρχουν πολλές άλλες 
ΜΜΕ, οι οποίες επιθυμούν να βελτιώσουν 
τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και 
την αποδοτικότητα των πόρων τους και 
αξίζουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
και τεχνική υποστήριξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι οικολογικές καινοτομίες 
αποτελούν πολύ αποτελεσματικό μέτρο 
για τη βελτίωση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πράσινης 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 49
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έκθεση του 2019 για την 
αναβάθμιση της τεχνολογίας στην 
Ευρώπη « Mind the Bridge: Tech Scale-
up Europe’8, ο αριθμός των δυναμικών 
επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
είναι τριπλάσιος του αριθμού των 
επιχειρήσεων στην ΕΕ·

διαγράφεται

_________________
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-
europe-2019-report/

Or. en

Τροπολογία 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
ΜΜΕ αποτελούν καινοτόμους φορείς και 
είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να 
αντιμετωπίζουν και να επιφέρουν 
αλλαγές, ενώ άλλες είναι περισσότερο 
ευάλωτες σε διαταραχές· είναι, επομένως, 
πολύ σημαντικό να προσφέρουν οι 
πολιτικές και η νομοθεσία της ΕΕ το 
κατάλληλο πλαίσιο για να καταστήσουν 
δυνατή την άμεση μετάβαση σε κυκλικές, 
πράσινες και περισσότερο βιώσιμες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και 
πρακτικές για όλα τα είδη ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 51
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σπανιότητα πόρων, η επιτάχυνση της 
κατανάλωσης, η οικολογική παρακμή και 
η εξάρτηση της ΕΕ από εισηγμένες 
πρώτες ύλες και πόρους ενέχει 
σημαντικούς κινδύνους για την ευημερία 
του ευρωπαϊκού βιομηχανικού κλάδου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι οι 
ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99 % όλων των 
επιχειρήσεων στην ΕΕ, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να συμμετέχουν και να 
προωθούν τη μετάβαση προς μια 
βιομηχανική βάση η οποία θα έχει υψηλή 
απόδοση ενέργειας και πόρων, θα 
βασίζεται πλήρως σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θα έχει μηδενικές καθαρές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα 
είναι απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση των 
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αρχών της κυκλικής οικονομίας μπορεί 
να ωφελήσει τις ΜΜΕ με διάφορους 
τρόπους, όπως είναι η μείωση της 
έκθεσης στην αστάθεια των τιμών των 
πόρων και στην κατανάλωση πόρων, η 
τόνωση της καινοτομίας, η αύξηση της 
αποδοτικότητας και η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, με αποτέλεσμα να 
ενισχύεται συνολικά η 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στην 
Ε&Κ και στις δεξιότητες θα πρέπει να 
συνοδεύουν την ενίσχυση της πρόσβασης 
σε ψηφιακές υποδομές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας 2020, πολλές ΜΜΕ 
εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση και 
υστερούν σε σχέση με τις μεγάλες 
εταιρείες όσον αφορά τόσο τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες, όσο και την 
ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
δεδομένων αποτελεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για την αξιοποίηση των 
οφελών της ψηφιακής μετάβασης και η 
εστίαση στις δεξιότητες θα πρέπει να 
συνδυάζεται με την ενίσχυση των 
ψηφιακών υποδομών, καθώς και τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 53
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στην 
Ε&Κ και στις δεξιότητες θα πρέπει να 
συνοδεύουν την ενίσχυση της πρόσβασης 
σε ψηφιακές υποδομές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέες 
ευκαιρίες στις ΜΜΕ για καινοτομία, 
ανάπτυξη και συμμετοχή στην παγκόσμια 
οικονομία αλλά πολλές ΜΜΕ 
εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις 
κύριες προκλήσεις για την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης 
είναι η εύρεση ειδικευμένων 
εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εστίαση στην Ε&Κ και στις δεξιότητες θα 
πρέπει να συνοδεύουν την ενίσχυση της 
πρόσβασης σε περισσότερο προσβάσιμες, 
αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές 
ψηφιακές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 54
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στην 
Ε&Κ και στις δεξιότητες θα πρέπει να 
συνοδεύουν την ενίσχυση της πρόσβασης 
σε ψηφιακές υποδομές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στην 
Ε&Κ, τις επιχειρηματικές δεξιότητες, τον 
ψηφιακό γραμματισμό και τις προηγμένες 
ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να 
συνοδεύουν την ενίσχυση της πρόσβασης 
σε ψηφιακές υποδομές και δεδομένα·

Or. en
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Τροπολογία 55
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στην 
Ε&Κ και στις δεξιότητες θα πρέπει να 
συνοδεύουν την ενίσχυση της πρόσβασης 
σε ψηφιακές υποδομές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην ψηφιοποίηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στην 
Ε&Κ, στις δεξιότητες και στα δίκαια 
εμπορικά και κανονιστικά πλαίσια θα 
πρέπει να συνοδεύουν την ανάπτυξη των 
ψηφιακών υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 56
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να 
υπάρχουν «απόντες επιχειρηματίες», 
όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, οι 
μετανάστες και οι ηλικιωμένοι, των 
οποίων οι επιχειρηματικές δυνατότητες 
εξακολουθούν να πρέπει να αναπτυχθούν 
πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενίσχυση της επιχειρηματικής 
κουλτούρας σε υποεκπροσωπούμενες ή 
μειονεκτούσες κατηγορίες μπορεί να 
αποτελέσει ένα μέσο για να τους δοθεί η 
δυνατότητα να συμβάλουν πλήρως στην 
ψηφιακή και την περιβαλλοντική 
μετάβαση και να αυξήσουν τη συμμετοχή 
τους στην αγορά εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 57
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καινοτομία έχει ζωτική σημασία για τις 
ΜΜΕ, καθώς και όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ έχουν 
μεγάλες δυνατότητες να συμμετάσχουν 
στην αλυσίδα αξίας των καινοτόμων 
πράσινων τεχνολογιών και, ως εκ τούτου, 
να διαδραματίσουν έναν ρόλο στη 
διασφάλιση της επίτευξης των 
κλιματικών και ενεργειακών στόχων της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράσινες 
θέσεις εργασίας είναι ευνοϊκές σε σχέση 
με τις θέσεις σε άλλους τομείς, καθώς 
τείνουν να χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερες αμοιβές 
και περισσότερες δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 58
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ΜΜΕ έχουν πληγεί σοβαρά από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές 
εταιρείες, τις λεγόμενες ψηφιακές 
πλατφόρμες που έχουν κατορθώσει να 
παρακάμψουν ορισμένες νομικές 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε άλλες 
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εταιρείες, συμβάλλοντας έτσι στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ, στην απορρύθμιση 
του τομέα και στην αφερεγγυότητα 
πολλών επιχειρήσεων·

Or. pt

Τροπολογία 59
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το Ευρωβαρόμετρο, σχεδόν το ένα 
τέταρτο των ΜΜΕ στην Ευρώπη έχουν 
ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση στη 
βιωσιμότητα αλλά, ταυτόχρονα, το ένα 
τρίτο των ΜΜΕ αναφέρουν ότι 
αντιμετωπίζουν σύνθετες διοικητικές 
διαδικασίες ενώ προσπαθούν να 
καταστήσουν τις δραστηριότητές τους 
αποδοτικότερες ως προς τη χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 60
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 
τον ένα τέταρτο των ΜΜΕ στην Ευρώπη 
έχουν ήδη καταστήσει δυνατή τη 
μετάβαση προς βιωσιμότερα 
επιχειρηματικά μοντέλα, και αυτό 
αποτελεί θετική ένδειξη όσον αφορά την 
ετοιμότητα των ΜΜΕ να υιοθετήσουν τις 
απαραίτητες αλλαγές·
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Or. en

Τροπολογία 61
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλα δυνητικά και σχετικά οικονομικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη για τις ΜΜΕ 
όσον αφορά τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας της ενέργειας και των 
πόρων, καθώς και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
εκκρεμούσα ενεργειακή ζήτηση, αλλά οι 
δυνατότητες αυτές παραμένουν σε μεγάλο 
βαθμό αναξιοποίητες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν, μέσω των συμπεριφορών 
κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, στην 
ταχεία μετάβαση προς μια κυκλική 
οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 62
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
και η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζον εμπόδιο για την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στην προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε πολλά κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
οικονομικό κόστος και το κόστος 
«ταλαιπωρίας» που απορρέουν από τη 
συμμόρφωση με την υπερβολική ρύθμιση 
αποτελούν εμπόδιο για τις επιχειρήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος και η 
πολυπλοκότητα των διοικητικών 
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διαδικασιών εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζον εμπόδιο για τις ΜΜΕ, για 
παράδειγμα όσον αφορά την πρόσβαση 
στη διανοητική ιδιοκτησία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έξυπνη απορρύθμιση μπορεί 
να αυξήσει τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 63
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
και η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζον εμπόδιο για την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στην προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε πολλά κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
και η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζον εμπόδιο για την πρόσβαση των 
ΜΜΕ όχι μόνο στην προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε πολλά κράτη 
μέλη, αλλά και σε ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων όσων 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

Or. en

Τροπολογία 64
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
και η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών εξακολουθούν να αποτελούν 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
και η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών, ο κίνδυνος επιθετικής 
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μείζον εμπόδιο για την πρόσβαση των 
ΜΜΕ στην προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε πολλά κράτη μέλη·

επίλυσης διαφορών για διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, δεξιότητες και 
πληροφορίες εξακολουθούν να αποτελούν 
μείζον εμπόδιο για τις ΜΜΕ σε πολλά 
κράτη μέλη, ενώ τα μοντέλα ανοικτής 
πηγής και ανοικτών δεδομένων παρέχουν 
ορθές πρακτικές για μελλοντικές 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 65
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καινοτομία δεν ξεκινά από τις ρυθμίσεις, 
αλλά ξεκινά όταν οι επιχειρηματίες 
συνδυάζουν ιδέες με χρηματοδότηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα 
ζητήματα όπως την ασφάλεια και τη 
ρύπανση·

Or. en

Τροπολογία 66
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η χρήση καινοτόμων 
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λύσεων θα έχει κρίσιμη σημασία για τη 
συμβολή των ΜΜΕ στην επιτυχία της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καινοτομία στις MME είναι συχνά το 
αποτέλεσμα προσπαθειών συνεργασίας, 
όπου οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν και 
ανταλλάσσουν γνώσεις και πληροφορίες 
με εταίρους στο πλαίσιο ευρύτερων 
συστημάτων καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 68
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, Bart 
Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen 
Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Martin Hojsík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχορηγήσεις είναι κατά κανόνα 
πιθανότερο, σε σχέση με τις πιστώσεις 
φόρου, να φτάσουν τις ΜΜΕ ή τις 
δραστηριότητες στις οποίες οι ΜΜΕ 
είναι πιθανότερο να συμμετέχουν·

Or. en
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Τροπολογία 69
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και, ως εκ τούτου, απαιτούν έναν 
πρόσθετο και ξεχωριστό ορισμό της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την 
επιφύλαξη του ορισμού των ΜΜΕ, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με 
250 έως 499 εργαζομένους θα μπορούν να 
λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια και να 
προωθούνται καλύτερα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 70
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και, ως εκ τούτου, απαιτούν έναν 
πρόσθετο και ξεχωριστό ορισμό της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την 
επιφύλαξη του ορισμού των ΜΜΕ, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

διαγράφεται
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εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με 
250 έως 499 εργαζομένους θα μπορούν να 
λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια και να 
προωθούνται καλύτερα·

Or. en

Τροπολογία 71
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και, ως εκ τούτου, απαιτούν έναν 
πρόσθετο και ξεχωριστό ορισμό της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την 
επιφύλαξη του ορισμού των ΜΜΕ, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με 
250 έως 499 εργαζομένους θα μπορούν να 
λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια και να 
προωθούνται καλύτερα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
περισσότερες από 100 νομικές πράξεις 
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δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και, ως εκ τούτου, απαιτούν έναν 
πρόσθετο και ξεχωριστό ορισμό της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την 
επιφύλαξη του ορισμού των ΜΜΕ, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με 
250 έως 499 εργαζομένους θα μπορούν να 
λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια και να 
προωθούνται καλύτερα·

της ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα 
πολιτικών της ΕΕ, αναφέρεται ένας 
ορισμός των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και, ως εκ τούτου, απαιτούν έναν πρόσθετο 
και ξεχωριστό ορισμό της μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, με την επιφύλαξη του 
ορισμού των ΜΜΕ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης με 250 έως 499 
εργαζομένους θα μπορούν να λαμβάνουν 
περισσότερη βοήθεια και να προωθούνται 
καλύτερα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και, ως εκ τούτου, απαιτούν έναν πρόσθετο 
και ξεχωριστό ορισμό της μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, με την επιφύλαξη του 
ορισμού των ΜΜΕ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης με 250 έως 499 
εργαζομένους θα μπορούν να λαμβάνουν 
περισσότερη βοήθεια και να προωθούνται 
καλύτερα· επιμένει ότι ο ορισμός των 
ΜΜΕ δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί και 
οι πόροι που έχουν δεσμευτεί για τις 
ΜΜΕ δεν θα πρέπει να μειωθούν·

Or. en

Τροπολογία 74
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Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και, ως εκ τούτου, απαιτούν έναν 
πρόσθετο και ξεχωριστό ορισμό της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την 
επιφύλαξη του ορισμού των ΜΜΕ, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με 
250 έως 499 εργαζομένους θα μπορούν να 
λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια και να 
προωθούνται καλύτερα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
ταξινομηθούν ως ΜΜΕ συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, 
αναγνωρίζει τα σχέδια για τη δημιουργία 
ξεχωριστής ενδιάμεσης κατηγορίας για 
εταιρείες με 250 έως 499 εργαζομένους· 
επιμένει ότι οιαδήποτε τέτοιου είδους νέα 
κατηγορία δεν θα πρέπει να αποτελεί 
τμήμα του ορισμού των ΜΜΕ ούτε να 
αμβλύνει την αποτελεσματικότητά του·

Or. en

Τροπολογία 75
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή, στη στρατηγική της για τις 
ΜΜΕ, επιβεβαίωσε την ισχύ του 
υπάρχοντος ορισμού των ΜΜΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εξετάσει 
περαιτέρω και θα υποβάλει εκθέσεις 
σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που 
ανέκυψαν στην πλέον πρόσφατη δημόσια 
διαβούλευση, όπως είναι οι περίπλοκες 
δομές ιδιοκτησίας ή τα δυνητικά 
«φαινόμενα εγκλωβισμού»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να 
πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση 
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του Δικαστηρίου της ΕΕ της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία 
απαιτείται αποσαφήνιση των κριτηρίων 
της «ανεξαρτησίας/αυτονομίας»·

Or. en

Τροπολογία 76
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε 
σχετικό μερίδιο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
και πολύ συχνά αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή 
τους σε χρηματοδότηση, καθώς και την 
απόκτηση πλήρους γνώσης των 
ευκαιριών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό 
επίπεδο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων έχει 
επίσης υποστεί πολύ ισχυρό πλήγμα από 
την κρίση της νόσου COVID-19 και, 
χωρίς να θίγεται ο ισχύων ορισμός των 
ΜΜΕ, αξίζει λάβει περισσότερη βοήθεια 
και να προωθείται καλύτερα·

Or. en

Τροπολογία 77
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια 
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διοίκηση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, διαδραματίζει καίριο 
ρόλο στην εξασφάλιση της διευκόλυνσης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και στην προώθηση των επενδύσεων που 
στοχεύουν στην τόνωση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη 
διασφάλιση των ύψιστων προτύπων όσον 
αφορά τη διαφάνεια και την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 78
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο 
νόμισμα έχει συμβάλει στην ενίσχυση της 
ενιαίας αγοράς και έχει, επομένως, 
ωφελήσει πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-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 
ΕΕ σύμφωνα με τη συμφωνία του 
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Παρισιού, τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και την ευρωπαϊκή 
ψηφιακή στρατηγική· ζητεί την έγκριση 
ενός σχεδίου δράσης με σαφείς στόχους, 
ορόσημα και χρονοδιάγραμμα, το οποίο 
θα συνοδεύεται από τακτική 
παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 
αξιολογήσεις·

Or. en

Τροπολογία 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. χαιρετίζει τη νέα στρατηγική της 
ΕΕ για τις ΜΜΕ· επαναλαμβάνει τη 
σημασία των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων για την ανταγωνιστικότητα, 
την ευημερία και την τεχνολογική 
κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς και τον 
βασικό ρόλο που διαδραματίζουν όσον 
αφορά τη διασφάλιση της επιτυχούς 
οικολογικής και βιώσιμης ψηφιακής 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 81
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια επικαιροποιημένη 
εκδοχή της ανακοίνωσής της σχετικά με 
μια νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που 
τίθενται στο παρόν ψήφισμα·

Or. en

Τροπολογία 82
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Markus Pieper, 
Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να καθιερώσει την αρχή 
«θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας 
ρύθμισης» («one-in/one-out») ως πρώτο 
βήμα για τη μείωση των νέων ρυθμίσεων, 
αλλά υπενθυμίζει ότι απλώς διατηρείται η 
ισχύουσα κατάσταση, πράγμα που δεν 
διασφαλίζει επαρκές επίπεδο φιλοδοξίας· 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει την 
αρχή της αναλογικότητας σε οποιαδήποτε 
στιγμή· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
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ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 % προκειμένου να μειωθεί 
το κόστος συμμόρφωσης, 
περιλαμβανομένης της γραφειοκρατίας, 
για τις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο ως απαραίτητο προαπαιτούμενο 
για την ικανότητα της οικονομίας για 
ανάκαμψη και καινοτομία, καθώς και για 
την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

1. αναγνωρίζει ότι ο υπερβολικός 
όγκος κανόνων και ρυθμίσεων ενδέχεται 
να παρεμποδίσει την ικανότητα των 
ΜΜΕ να καταβάλλουν προσπάθειες, 
καθώς δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 
πόρους για να αντιμετωπίζουν σύνθετες 
γραφειοκρατικές απαιτήσεις· πιστεύει ότι 
η στρατηγική για απλούστευση πρέπει να 
διέπεται από σαφή και αποτελεσματική 
διακυβέρνηση και να περιλαμβάνει 
ενεργά τις παραγωγικές κατηγορίες για 
τον προσδιορισμό προβλημάτων, 
προτεραιοτήτων και λύσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα χάρτη 
πορείας με στόχους, επιδιώξεις και 
στρατηγικές για τη μείωση της περιττής 
επιβάρυνσης των ΜΜΕ, και ταυτόχρονα 
να διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
μεταφορά της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 85
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Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

1. ζητεί την εκ νέου υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις 
«Small Business Act», στο πλαίσιο της 
οποίας η Επιτροπή, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, θα πρέπει να εγκρίνει έναν 
συγκεκριμένο χάρτη πορείας με σαφές 
χρονοδιάγραμμα και στόχους, για την 
επίτευξη συνεκτικών βελτιώσεων όσον 
αφορά τις 10 αρχές που αναγνωρίζονται 
στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεκτική 
εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις» και καλεί την 
Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη το 
αποτέλεσμα του τεστ στις ΜΜΕ σε κάθε 
εκτίμηση επιπτώσεων που υποστηρίζει 
τις προτάσεις της·

Or. en

Τροπολογία 86
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να μειωθεί η νομοθετική επιβάρυνση για 
τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει μια έξυπνη ατζέντα 
απορρύθμισης, με επικεφαλής τον 
επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, 
προκειμένου να μειωθεί η υπάρχουσα 
κανονιστική επιβάρυνση και να 
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δημιουργηθεί μια αλλαγή κουλτούρας 
στις διάφορες ΓΔ· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να εγκρίνουν έναν κοινό 
χάρτη πορείας με σαφείς στόχους και 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

Or. en

Τροπολογία 87
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν συστηματικά, 
ολοκληρωμένα και συνεκτικά την αρχή 
«προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» σε όλα τα επίπεδα όταν 
καταρτίζουν τις πολιτικές τους και 
νομοθεσία· τονίζει ότι είναι 
αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο 
να συνυπολογίζονται οι ανάγκες και οι 
ανησυχίες των ΜΜΕ νωρίς στη 
διαδικασία, αντί να χορηγούνται εκ των 
υστέρων εξαιρέσεις·

Or. en

Τροπολογία 88
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
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κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %· θεωρεί ότι οι εργασίες 
για την απλούστευση των κανονιστικών 
διατάξεων για τις εταιρείες αποτελεί 
σημαντικό τμήμα του βελτιωμένου 
επιχειρηματικού κλίματος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή της αρχής 
«θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας 
ρύθμισης» και να απαγορεύσουν τον 
κανονιστικό υπερθεματισμό·

Or. en

Τροπολογία 90
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα χάρτη πορείας με στόχους, για την 
ταχεία μείωση του αριθμού των 
κανονιστικών ρυθμίσεων κατά 
τουλάχιστον 30 %·

1. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εγκρίνουν ένα χάρτη πορείας 
με στόχους, για την ταχεία μείωση του 
αριθμού των κανονιστικών ρυθμίσεων 
κατά τουλάχιστον 30 %·

Or. en
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Τροπολογία 91
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν έναν χάρτη πορείας με 
στόχους, για να μειωθεί στο ελάχιστο η 
διοικητική και κανονιστική επιβάρυνση 
για τις ΜΜΕ, η οποία προκύπτει από 
πολιτικές και κανονιστικές διατάξεις, και 
παράλληλα να συνεχίσουν να 
διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 
περιβαλλοντικής προστασίας και 
κοινωνικών προτύπων· ζητεί, για τον 
σκοπό αυτόν, βελτίωση της κανονιστικής 
ευθυγράμμισης, έξυπνη ψηφιοποίηση, 
αύξηση της ευχέρειας χρήσης, 
περισσότερο απλουστευμένες διαδικασίες 
και ασφαλέστερα δεδομένα με προστασία 
του απορρήτου· ζητεί, επιπλέον, 
αυξημένη και περισσότερο στοχευμένη 
δημόσια τεχνική και διοικητική βοήθεια 
και κατάρτιση για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε 
να διευκολύνεται η πλήρης και ορθή 
εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών 
κανονιστικών διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 92
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
έναν χάρτη πορείας για να 
προσδιοριστούν οι τομείς για τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει 
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τις ΜΜΕ, καθώς και η μελλοντική 
πορεία, και να ανταλλαχθούν βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα αυτόν, με σκοπό να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
συγκεκριμένες δράσεις για να 
καταστήσουν το κανονιστικό πλαίσιο 
λιγότερο επαχθές για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα 
η μείωση της γραφειοκρατίας, είναι 
επίσης σημαντικό να αξιολογούνται 
τέτοιου είδους μέτρα εκ των υστέρων, 
λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική των 
ΜΜΕ και χωρίς να υπονομεύονται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 93
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
στρατηγική της Επιτροπής για τις ΜΜΕ 
θεωρεί τις εργασίες απλούστευσης ως 
έναν από τους τρεις ακρογωνιαίους 
λίθους των εργασιών της ΕΕ για τις 
ΜΜΕ· θεωρεί ότι η μείωση της 
γραφειοκρατίας αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για την ικανότητα της 
οικονομίας για ανάκαμψη, καινοτομία 
και μετάβαση, μεταξύ άλλων, στην 
κλιματολογικά έξυπνη παραγωγή, καθώς 
και προϋπόθεση για την 
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 94
Jens Gieseke
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η αρχή της μεγαλύτερης 
έμφασης στα μεγάλα ζητήματα και 
μικρότερης στα μικρά και ζητεί μια νέα 
διοργανική δέσμευση για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου· καλεί την Επιτροπή 
να εφαρμόζει την αρχή «προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις» σε όλους τους 
σχετικούς τομείς πολιτικής, ούτως ώστε 
να δημιουργεί νομοθεσία η οποία ωθεί τη 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 95
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει ικανοποίηση για το 
σχέδιο της Επιτροπής όσον αφορά τον 
διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ προκειμένου να καταστούν 
περισσότερο ορατές οι ανησυχίες των 
ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να βασιστεί 
στην υπάρχουσα διαδικασία 
ανασκόπησης των επιδόσεων των ΜΜΕ 
και να συμμετάσχει σε ετήσια συζήτηση 
σχετικά με την κατάσταση της ένωσης 
των ΜΜΕ, η οποία θα διεξαχθεί στη 
συνεδρίαση της ολομέλειας του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επαναλαμβάνει ότι η απλούστευση 
των διαδικασιών και η ψηφιοποίηση 
απαιτούν επίσης μια σύγχρονη, 
συνεργάσιμη, ψηφιακή και λιγότερο 
γραφειοκρατική δημόσια διοίκηση, 
καθώς και την απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό των κανόνων μέσω της 
ενδελεχούς και οριζόντιας εφαρμογής των 
αρχών «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» και «μόνον άπαξ»·

Or. en

Τροπολογία 97
Tomas Tobé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές κυβερνήσεις να 
καταστήσουν το επιχειρηματικό κλίμα 
και την ανταγωνιστικότητα πρωταρχικές 
προτεραιότητες της πολιτικής τους 
ατζέντας· ενθαρρύνει όλους αυτούς τους 
φορείς να αναλάβουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις·για να αυξηθεί η 
οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 98
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία της κρατικής 
παρέμβασης για τη στήριξη των ΜΜΕ 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα, και 
θεωρεί ότι η εν λόγω στήριξη θα πρέπει 
να διασφαλίζει τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας, την προστασία των εσόδων και 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων·

Or. pt

Τροπολογία 99
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η διαφορετική 
παραγωγικότητα μεταξύ των κρατών 
μελών αποτελεί μία από τις κυριότερες 
αιτίες στρεβλώσεων της 
ανταγωνιστικότητας εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 100
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. πιστεύει ότι ο «πράσινος 
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μετασχηματισμός» προσφέρει σημαντικές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, 
οι οποίες όμως αντιμετωπίζουν 
περιορισμούς λόγω μεγέθους και πόρων 
που τις παρεμποδίζουν από την πλήρη 
αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρέχουν προσαρμοσμένη στήριξη στις 
ΜΜΕ και νομοθεσία που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες τους και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, καθώς και να παρέχουν 
σαφή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα των 
πράσινων επιλογών, πρακτικών και 
επιχειρηματικών μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία 101
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει πλήρη ισορροπία μεταξύ της 
εκπροσώπησης μεγάλων και μικρών 
εταιρειών σε όλους τους σχετικούς φορείς 
και τις επιτροπές που συνδέονται με τη 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ, ξεκινώντας 
από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου· 
θεωρεί ότι η παρουσία μόνον ενός 
εκπροσώπου των ΜΜΕ στην επιτροπή 
ρυθμιστικού ελέγχου για ολόκληρο τον 
τομέα των ΜΜΕ είναι ανεπαρκής 
δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας ΜΜΕ 
που υπάρχουν στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 102
Tomas Tobé
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να καθιερώσει την αρχή 
«θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση μίας 
ρύθμισης» («one-in/one-out») ως πρώτο 
βήμα για τη μείωση των νέων ρυθμίσεων, 
αλλά υπενθυμίζει ότι απλώς διατηρείται η 
ισχύουσα κατάσταση, πράγμα που δεν 
διασφαλίζει επαρκές επίπεδο φιλοδοξίας·

Or. en

Τροπολογία 103
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενισχυθεί η στήριξη των ΜΜΕ σε επίπεδο 
ΕΕ μέσω της αντιμετώπισης των 
τεράστιων ανισοτήτων που προκύπτουν 
από τα διαφορετικά επίπεδα εθνικής 
στήριξης·

Or. pt

Τροπολογία 104
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. θεωρεί ότι οι στόχοι της ΕΕ στον 
τομέα της βιωσιμότητας και της 
ψηφιοποίησης θα πρέπει να συνοδεύονται 
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από χρηματοδοτικούς και άλλους πόρους 
που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη μετάβαση των ΜΜΕ 
προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο 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 στους 
διάφορους τομείς δραστηριότητας·

Or. pt

Τροπολογία 105
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για την Επιτροπή να εστιάσει 
στην ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς 
προκειμένου να διευκολύνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά, τη 
δραστηριοποίηση σε διασυνοριακό 
επίπεδο, τη διαφοροποίηση και την 
ενίσχυση βραχέων και βιώσιμων 
αλυσίδων εφοδιασμού· ζητεί από την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυστηρά 
μέτρα επιβολής για να διασφαλίσει 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 και στην 
καλύτερη προστασία των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 106
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που 
πολλές ΜΜΕ είναι πρόθυμες να 
επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές, 
κυκλικές και φιλικές προς το περιβάλλον 
διεργασίες, υπάρχουν σημαντικοί 
φραγμοί, ιδίως οικονομικοί, οι οποίοι τις 
αποτρέπουν από τις επενδύσεις αυτές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
άρουν τέτοιου είδους φραγμούς 
παρέχοντας το κατάλληλο κανονιστικό 
πλαίσιο, προγράμματα τεχνικής και 
χρηματοδοτικής στήριξης για την 
επιτυχημένη και άμεση υιοθέτηση 
πράσινων πρακτικών, διεργασιών και 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 107
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. 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 
φιλικής προς τον χρήστη 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·
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Or. en

Τροπολογία 108
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τις 
δυσκολίες πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση της ΕΤΕπ από τις 
περισσότερες ΜΜΕ, ιδίως όσες έχουν 
περιορισμένη κεφαλαιοποίηση, και ζητεί 
να ευθυγραμμιστούν οι συνθήκες 
πρόσβασης με την πραγματικότητα που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 109
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. θεωρεί ότι στη στρατηγική της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ δεν θα πρέπει να 
εξαντλούνται τα κίνητρα για τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε σημαντικά 
σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(IPCEI) ενώ θα πρέπει επίσης να 
αξιοποιούνται και να προωθούνται άλλοι 
τρόποι συμμετοχής των ΜΜΕ σε σχετικά 
έργα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, για την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής στην ΕΕ·

Or. pt
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Τροπολογία 110
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. εμμένει στην άποψη ότι η 
βιωσιμότητα θα πρέπει να παραμείνει 
στον πυρήνα των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της ΕΕ και ότι θα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα τα οποία θα παρέχουν 
σε όλες τις ΜΜΕ τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν πλήρως την πράσινη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 111
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα μείζονα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά τη 
διάθεση βιώσιμων κυκλικών προϊόντων 
και υπηρεσιών στην αγορά της ΕΕ· ζητεί 
τη λήψη μέτρων για αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και 
ενίσχυση της διαφάνειας σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού όσον αφορά το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
αποτύπωμα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, καθώς και για την τόνωση 
της δημόσιας και ιδιωτικής ζήτησης 
περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών· ζητεί να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 
που συνδέεται με τη βιωσιμότητα του 
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περιβάλλοντος· ζητεί να προωθηθούν τα 
ανοικτά και συνεργατικά δίκτυα, οι 
υπηρεσίες αντιστοίχισης και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, τα κίνητρα όσον 
αφορά τις τιμές, καθώς και η ανάπτυξη 
της πράσινης μετάβασης και 
συστημάτων μέτρησης και δεικτών της 
κυκλικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 112
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· 
υπενθυμίζει ότι οι μικρές και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να 
αποκλειστούν από τις παγκόσμιες αγορές 
ελλείψει επαρκούς στήριξης·

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην 
ενιαία αγορά και στις παγκόσμιες αγορές 
μόνο εάν αντιμετωπίζουν ένα προβλέψιμο 
κανονιστικό πλαίσιο και εάν 
υποστηρίζονται από δομημένα δίκτυα, 
αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και 
πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τον ρόλο των 
εμπορικών επιμελητηρίων στα κράτη μέλη 
και διεθνώς· υπογραμμίζει την ευκαιρία 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του 
δικτύου απεσταλμένων για τις ΜΜΕ και 
των εθνικών και τοπικών οργανώσεων 
που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης και συνοδευτικών 
μέτρων που προέρχονται από την 
εμπορική πολιτική της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 113
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να 
αποκλειστούν από τις παγκόσμιες αγορές 
ελλείψει επαρκούς στήριξης·

2. υπενθυμίζει ότι ορισμένες ΜΜΕ 
ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση στις 
παγκόσμιες αγορές· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 114
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης·

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο ευνοϊκό πλαίσιο· υπενθυμίζει 
εν προκειμένω τον ρόλο των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
εμπορικών επιμελητηρίων στο εξωτερικό, 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με 
εμπορικούς εταίρους και την παροχή 
επαρκούς πληροφόρησης· υπενθυμίζει ότι 
οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις 
παγκόσμιες αγορές ελλείψει επαρκούς 
στήριξης·
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Or. en

Τροπολογία 115
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης·

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους 
και την πρόσβασή τους στις παγκόσμιες 
αγορές μόνο εάν υποστηρίζονται από ένα 
δομημένο και προβλέψιμο οικοσύστημα σε 
τοπικό και σε διεθνές επίπεδο· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τον ρόλο των 
εμπορικών επιμελητηρίων που 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο 
και στο εξωτερικό· προειδοποιεί ότι οι 
μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις 
παγκόσμιες αγορές ελλείψει επαρκούς 
στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 116
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους 
και την πρόσβασή τους στις παγκόσμιες 
αγορές μόνο εάν υποστηρίζονται από ένα 
δομημένο και προβλέψιμο οικοσύστημα, 
από το τοπικό ως το παγκόσμιο επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των 
περιφερειών τους· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
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από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης·

επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 117
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· 
υπενθυμίζει ότι οι μικρές και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να 
αποκλειστούν από τις παγκόσμιες αγορές 
ελλείψει επαρκούς στήριξης·

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει ότι 
οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις 
παγκόσμιες αγορές ελλείψει επαρκούς 
στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 118
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων και των παρεμφερών 
οργάνων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει ότι οι 
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επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης·

μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις 
παγκόσμιες αγορές ελλείψει επαρκούς 
στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 119
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης·

2. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις 
παγκόσμιες αγορές μόνο εάν 
υποστηρίζονται από ένα δομημένο και 
προβλέψιμο οικοσύστημα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο των οργανώσεων 
των ΜΜΕ και των εμπορικών 
επιμελητηρίων στο εξωτερικό· υπενθυμίζει 
ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από τις παγκόσμιες αγορές ελλείψει 
επαρκούς στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 120
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η στρατηγική για 
τις ΜΜΕ θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στη 
γνώση, δεδομένου ότι το ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο για 
να ευδοκιμήσουν οι ΜΜΕ και για να 
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έχουν αυτές τη δυνατότητα να 
αντεπεξέλθουν επιτυχώς όχι μόνο στην 
περιβαλλοντική και ψηφιακή μετάβαση, 
αλλά και στις παραδοσιακές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν αυτές οι 
επιχειρήσεις· είναι της άποψης ότι πολλές 
ΜΜΕ εξακολουθούν να μην διαθέτουν 
αυτές τις ικανότητες, στις οποίες θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, όπως 
είναι ο ψηφιακός γραμματισμός, η 
κατάρτιση στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και η εκπαίδευση σε 
χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και οι 
δεξιότητες διαχείρισης οφειλών και των 
αλυσίδων εφοδιασμού· πιστεύει ότι τα 
εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να 
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο όσον 
αφορά τον προσδιορισμό της έλλειψης 
δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο· ζητεί να 
αναπτυχθεί συγκεκριμένη προσέγγιση για 
τις δεξιότητες στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 121
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει δυσαρέσκεια για τη 
διαρκή υποεκπροσώπηση και 
υποχρηματοδότηση των γυναικών στις 
ΜΜΕ· ζητεί πρωτοβουλίες οι οποίες θα 
στοχεύουν σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 
γυναικών, προκειμένου αυτές να 
βοηθηθούν να μετατραπούν σε ιδρύτριες 
και διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ· ζητεί να 
αυξηθούν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 
που προσφέρονται σε γυναίκες 
επιχειρηματίες· εκφράζει ικανοποίηση για 
τη «χρηματοδοτική πρωτοβουλία με 
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βάση τη διάσταση του φύλου» της 
Επιτροπής και ζητεί να υλοποιηθεί άμεσα 
και να τεθεί στόχος ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων 50 % για τα 
όργανα λήψης επενδυτικών αποφάσεων 
της ΕΤΕπ· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις χρηματοδοτικές 
δυνατότητες που προσφέρουν τα διάφορα 
προγράμματα της ΕΕ για να ενισχύσουν 
την εκπροσώπηση και τη χρηματοδότηση 
των γυναικών στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 122
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει ικανοποίηση για τα 
επιτεύγματα της εφαρμογής των αρχών 
βελτίωσης της νομοθεσίας μέχρι σήμερα· 
σημειώνει ότι πρέπει να σημειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος, ιδίως όσον αφορά 
την απλούστευση και την τυποποίηση 
εντύπων και διαδικασιών, με συνεκτική 
εφαρμογή των αρχών «μόνον άπαξ» και 
«εξ ορισμού ψηφιακά», τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· 
υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα του 
τεστ στις ΜΜΕ, τα οποία θα αναφέρονται 
στην εκτίμηση επιπτώσεων μελλοντικών 
προτάσεων, θα πρέπει να καταδεικνύουν 
με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτευχθεί η απλούστευση σύμφωνα με 
την αρχή «θέσπιση μίας ρύθμισης, άρση 
μίας ρύθμισης» ή, όπου απαιτείται, η 
περαιτέρω απλούστευση (θέσπιση μίας 
ρύθμισης, άρση δύο ρυθμίσεων)·

Or. en
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Τροπολογία 123
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι αναγκαίες όλες οι 
διαθέσιμες γνώσεις για την προώθηση 
της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της 
επιχειρηματικότητας· ενθαρρύνει την 
ένταξη οργανισμών περιφερειακής 
ανάπτυξης στον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση της νέας στρατηγικής για τις 
ΜΜΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η 
εγγύτητα, οι γνώσεις και η πείρα τους σε 
αυτόν τον παραγωγικό ιστό· θεωρεί ότι η 
έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, ούτως 
ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες στη 
διαδικασία της καινοτομίας· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 124
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει το γεγονός ότι, επειδή οι 
παγκόσμιες και, ακόμη χειρότερα, οι 
ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού έχουν 
αυτή την περίοδο διαταραχθεί εξαιτίας 
των περιοριστικών μέτρων στο εμπόριο, 
είναι ολοένα σημαντικότερο να 
διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 
και οι ΜΜΕ μπορούν να λαμβάνουν 
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εισροές από ευρύ φάσμα τρίτων χωρών· 
αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 
της εναρμόνισης του τεχνικού 
περιεχομένου των ευρωπαϊκών και 
διεθνών προτύπων, και εκφράζει 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι αυτό 
παρεμποδίζεται επί του παρόντος από τη 
γραφειοκρατική προσέγγιση της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 125
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι, λόγω των νομισματικών 
μέτρων της κεντρικής τράπεζας και του 
ρυθμιστικού πλαισίου, το μέγεθος των 
εταιρειών καθορίζει πλέον την πρόσβαση 
σε πίστωση, πολύ περισσότερο σε σχέση 
με την πιστοληπτική ικανότητα· ζητεί να 
διασφαλιστεί η ανάληψη δράσης για να 
σταματήσουν αυτές οι αποκλίνουσες 
δυνατότητες πρόσβασης σε πίστωση· 
τονίζει ότι, όσον αφορά τον τραπεζικό 
τομέα, είναι αναγκαίες οι απλουστευμένες 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς 
τον πελάτη, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να 
μπορούν να έχουν ευκολότερα πρόσβαση 
σε τραπεζικές πιστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 126
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ 
όσον αφορά την ενιαία αγορά, τους 
κανόνες της και τα εργαλεία της, αλλά 
και μέσω της απλούστευσης του πλαισίου 
αναφοράς και της βελτίωσης της 
επικοινωνίας σχετικά με προσαρμοσμένες 
ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 127
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει το ανοιχτό διασυνοριακό 
εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και να 
βελτιώσει την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές·

Or. en

Τροπολογία 128
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2β. υπογραμμίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
και τα προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (ΕΙΤ), το πρόγραμμα 
InvestEU και το πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη» θα έχουν κρίσιμη σημασία για 
την εξασφάλιση στήριξης των ΜΜΕ που 
αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και 
πρωτοποριακές τεχνολογίες και που 
συμβάλλουν, επομένως, στην επίτευξη 
της τεχνολογικής ηγεσίας και μελλοντικής 
ανάπτυξης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν στήριξη των ευκαιριών 
καινοτομίας για τις ΜΜΕ και να 
μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες με 
παρεμφερή προγράμματα της ΕΕ στις 
εθνικές τους στρατηγικές καινοτομίας· 
τονίζει ότι οι καινοτόμες ΜΜΕ που 
ειδικεύονται σε πρωτοποριακές 
τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή 
νοημοσύνη, τα μαζικά δεδομένα (big 
data), η εικονική και η ενισχυμένη 
πραγματικότητα, οι βιώσιμες μεταφορές, 
η ρομποτική, οι τεχνολογίες 
κατανεμημένου καθολικού, η ψηφιακή 
υγεία, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η 
αποθήκευση της ενέργειας, η καινοτόμος 
παραγωγή ή ανακύκλωση τροφίμων, 
βασίζονται σε εξωτερικά έσοδα για να 
επιβιώσουν, ειδικότερα σε εποχές ύφεσης·

Or. en

Τροπολογία 129
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2β. ζητεί να ενισχυθούν οι δράσεις 
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας και της έλλειψης 
δεξιοτήτων και στον εξοπλισμό των 
ΜΜΕ με ισχυρές βασικές, ψηφιακές και 
σχετικές με το περιβάλλον δεξιότητες για 
τις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές 
εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν οι ΜΜΕ για να 
ενισχύσουν τις ικανότητές τους όσον 
αφορά την υλοποίηση αποτελεσματικού 
μετασχηματισμού και την αύξηση των 
εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
λόγω της επιτάχυνσης που επέφερε η 
κρίση της νόσου COVID-19, και τονίζει 
τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το 
Θεματολόγιο Δεξιοτήτων της Επιτροπής 
για τον σκοπό αυτό, ιδίως μέσω της 
προώθησης επενδύσεων σε περαιτέρω 
επαγγελματική κατάρτιση και 
προγράμματα μαθητείας στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 130
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. επισημαίνει την ανησυχία του για 
τη νέα πρόταση της Επιτροπής για 
εναρμονισμένα πρότυπα και την 
αυξημένη συμμετοχή τους στο εθελοντικό 
σύστημα παραγωγής τεχνικών προτύπων 
και τονίζει ότι κάτι τέτοιο περιορίζει την 
ικανότητα του ευρωπαϊκού νομοθετικού 
πλαισίου να προσαρμοστεί στις 
τεχνολογικές εξελίξεις που εισάγονται 
στην αγορά, γεγονός που με τη σειρά του 
υπονομεύει την ικανότητα της Ευρώπης 
να επηρεάσει το τεχνικό περιεχόμενο των 
διεθνών προτύπων και, ως αποτέλεσμα, 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και των ΜΜΕ·
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Τροπολογία 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ δεν έχουν 
συνήθως επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να συμμετέχουν 
σε ισότιμη βάση σε σχέση με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις 
πολυεθνικές εταιρείες, στη διεργασία 
διαμόρφωσης πολιτικών και κανόνων που 
τις επηρεάζουν· ζητεί, επομένως, από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη και 
διαφανέστερη συμμετοχή των ΜΜΕ για 
να διασφαλιστεί ότι η διεργασία 
διαμόρφωσης πολιτικών είναι 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 132
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. πιστεύει ότι οι αρχές της 
κυκλικότητας πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο του εκσυγχρονισμού της 
οικονομίας της Ένωσης, δίνοντας 
προτεραιότητα στη μείωση των αναγκών 
σε ενέργεια και πόρους και στον 
μετασχηματισμό ολόκληρων 
βιομηχανικών τομέων, των παραγωγικών 
της διαδικασιών, των επιχειρηματικών 
μοντέλων, των αλυσίδων αξίας και τελικά 
των προϊόντων και υπηρεσιών της· καλεί 
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την Επιτροπή να θέσει τομεακούς 
στόχους αποδοτικότητας των πόρων και 
να εφαρμόσει μέτρα στήριξης, 
παρακολούθησης και ελέγχου βάσει 
μετρήσιμων και αξιόπιστων δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 133
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του·

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η τεχνητή 
νοημοσύνη· υπογραμμίζει ότι οι κύκλοι 
εντατικών ψηφιακών μαθημάτων για τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να έπονται 
επιδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία 
θα παρέχουν στους ιδιοκτήτες και τα 
διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ τη 
δυνατότητα να προσδιορίζουν τις 
ψηφιακές τους ανάγκες και ευκαιρίες· 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνδεθούν 
οι ψηφιακές και οι κλιματικές 
παράμετροι στα προγράμματα αυτά, για 
παράδειγμα μέσω της διευκόλυνσης της 
ψηφιακής παρακολούθησης και, κατά 
συνέπεια, της διαφάνειας σε ολόκληρες 
τις αλυσίδες αξίας ή μέσω της 
δημιουργίας διαδικτύου των πραγμάτων 
το οποίο επιταχύνει την κυκλική 
οικονομία και συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με δυνητική 
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά το σύστημα 
ΤΠ καθαυτό· καλεί την Επιτροπή να 
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διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 
πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους στόχους 
του·

Or. en

Τροπολογία 134
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την έναρξη 
ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης 
στην ψηφιοποίηση μέσω του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· 
τονίζει ότι η κατάρτιση έχει καθοριστική 
σημασία για την ενίσχυση των 
δεξιοτήτων του προσωπικού των ΜΜΕ σε 
τομείς όπως η τεχνολογία αλυσίδων 
συστοιχιών (blockchain), η ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και η τεχνητή 
νοημοσύνη· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 
πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους 
στόχους του·

3. επικροτεί τη δέσμευση για το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», και 
ιδίως τη δημιουργία δικτύου κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας το οποίο, μεταξύ 
άλλων, θα αντιμετωπίσει τις 
αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και θα 
ενθαρρύνει την εξειδίκευση στις 
ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης δραστηριοτήτων 
κατάρτισης υψηλής ποιότητας· επικροτεί 
την υπόσχεση της Επιτροπής για την 
έναρξη ταχύρρυθμων προγραμμάτων 
κατάρτισης μέσω κύκλων εντατικών 
ψηφιακών μαθημάτων για τους 
εργαζομένους των ΜΜΕ1α, ώστε να 
αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις σε τομείς 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η 
κυβερνοασφάλεια ή η τεχνολογία 
κατανεμημένου καθολικού, αξιοποιώντας 
τις εμπειρίες της πλατφόρμας 
«Συνασπισμός για τις ψηφιακές 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας»· καλεί 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα ευρήματά 
της αφού διενεργήσει εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις των δράσεων αυτών, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
επιτυγχάνονται οι στόχοι·

Or. en
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Τροπολογία 135
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του·

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του· 
συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής 
ότι τουλάχιστον ένας κόμβος ψηφιακής 
καινοτομίας ανά κράτος μέλος [1] θα 
πρέπει να έχει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης 
στην τεχνητή νοημοσύνη1α·
_________________
1α Λευκή Βίβλος, Τεχνητή νοημοσύνη — 
Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας 
και της εμπιστοσύνης, COM(2020) 65 
final.

Or. en

Τροπολογία 136
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του·

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση των επιχειρηματιών και του 
προσωπικού τους έχει καθοριστική 
σημασία για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
του προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως 
η τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του και 
παρέχει προγράμματα κατάρτισης και 
συνοδευτικά μέτρα ειδικά για τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 137
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του·

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του και 
διασφαλίζει ότι κανένα κράτος μέλος ή 
καμία εταιρεία δεν εκμεταλλεύεται αυτήν 
την ψηφιοποίηση για να υπονομεύσει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 
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των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 138
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του·

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 
κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα 
στηρίζει πρωτοβουλίες κατάρτισης για 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα 
παρέχει τεχνική βοήθεια σε αυτές και να 
διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 
πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους στόχους 
του

Or. en

Τροπολογία 139
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 

3. επικροτεί την έναρξη ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στην 
ψηφιοποίηση μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»· τονίζει ότι η 



AM\1212400EL.docx 77/183 PE657.190

EL

κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του·

κατάρτιση έχει καθοριστική σημασία για 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των ΜΜΕ σε τομείς όπως η 
τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών 
(blockchain), η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκ των 
υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στους στόχους του και 
παρέχει προγράμματα κατάρτισης και 
συνοδευτικά μέτρα ειδικά για τις πολύ 
μικρές ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση των 
διοικητικών δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και των επιχειρηματιών 
μικρών επιχειρήσεων αποτελεί έναν 
σχετικό τρόπο βελτίωσης των 
ικανοτήτων τους για καινοτομία· 
υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση 
προγραμμάτων κατάρτισης διευθυντικών 
στελεχών παράλληλα με την τεχνική 
βοήθεια για τη χρήση ΤΠΕ και νέων 
τεχνολογιών θα μπορούσε να αποτελέσει 
έναν αποτελεσματικό συνδυασμό για να 
βελτιωθεί η ικανότητα των μικρότερων 
εταιρειών να ωφελούνται από την 
ενδοεπιχειρησιακή καινοτομία, να 
κατανοούν τις τοπικές αγορές, να 
συγκρίνουν τις επιδόσεις τους, να 
εντάσσουν τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στη συνολική 
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επιχειρηματική στρατηγική και να δοθεί 
στις ΜΜΕ η δυνατότητα να αξιοποιούν 
τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από 
τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 141
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι, για να καταστεί η 
δημόσια διοίκηση φιλικότερη προς τις 
επιχειρήσεις, τα εργαλεία ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, οι πολιτικές ψηφιακής 
καινοτομίας και η βελτίωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων θα πρέπει να 
προωθηθούν στον δημόσιο τομέα και 
μεταξύ των εργαζομένων του· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει την ανταλλαγή 
εθνικών και περιφερειακών βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα αυτόν, με 
συγκεκριμένη αναφορά στη δημόσια 
διαχείριση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 142
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι ΜΜΕ αναπτύσσουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
συμμετάσχουν με επιτυχία στην πράσινη 
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και την ψηφιακή μετάβαση· πιστεύει ότι 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού 
του εργατικού δυναμικού, καθώς και 
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και 
της ετοιμότητας όσον αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις ΤΠΕ, 
όπως είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και οι 
παραβίαση δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 143
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι η προώθηση της ισότητας 
αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας· 
επιμένει ότι η αποκαλούμενη «γυάλινη 
οροφή» παρεμποδίζει την 
ανταγωνιστικότητα, καθώς καθιστά 
δύσκολη, λόγω φύλου, την ένταξη 
διαθέσιμων δεξιοτήτων και γνώσεων στο 
σύστημα παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 144
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sara Skyttedal, 
Antonio Tajani, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι είναι γνωστό εδώ 
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και καιρό ότι η εναρμόνιση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί σημαντικό βήμα για την 
επίτευξη της ενιαίας αγοράς και καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στο προτεινόμενο σχέδιο 
δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία 
αγορά η οποία θα περιλαμβάνει επίσης 
αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας και 
εφευρέσεις κατοχυρωμένες με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας που θα ωφελήσουν την 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των 
καινοτόμων ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 145
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη·

4. ζητεί οι εκτεταμένες πολιτικές και 
τα μέσα της ΕΕ για την καινοτομία να 
στηρίζουν επίσης όχι μόνον τις ΜΜΕ που 
θα καινοτομούσαν ούτως ή άλλως, αλλά 
και, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τις 
ΜΜΕ που υστερούν, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και των κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας, δεδομένου ότι αποτελούν 
αποτελεσματικό τρόπο για την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, των 
ερευνητικών κέντρων και των 
πανεπιστημίων, με στόχο την προώθηση 
της τοπικής επιχειρηματικότητας και την 
αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών 
κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας· 
επιμένει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 
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Ευρώπη» αποτελεί προτεραιότητα αλλά 
χρειάζεται ισχυρή χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 146
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη·

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία και την ψηφιακή 
οικονομία να στηρίζουν επίσης τις μη 
ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε παραδοσιακούς 
τομείς όπου η ψηφιοποίηση δεν είναι 
επαρκώς ανεπτυγμένη· σημειώνει ότι η 
περαιτέρω δράση θα μεγιστοποιήσει την 
πρόσβαση σε πληροφορίες και την 
υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για να 
καταστεί περισσότερο επαγγελματική η 
διοίκηση επιχειρήσεων και να διερευνηθεί 
περαιτέρω η χρήση του υπολογιστικού 
νέφους, της τεχνητής νοημοσύνης και 
των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων· 
εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι 
περισσότερες ΜΜΕ δεν έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα που δημιουργούν· 
επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα η 
οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 
αυθεντικής αγοράς δεδομένων, στην 
οποία η πρόσβαση στα δεδομένα και η 
χρήση αυτών θα είναι εύκολη για τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 147
Paolo Borchia, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη·

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς, όπως είναι η 
μεταποίηση, όπου η ψηφιοποίηση δεν 
είναι επαρκώς ανεπτυγμένη· εκφράζει 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι μη 
ψηφιακές ΜΜΕ αποκλείονται ολοένα 
περισσότερο από προγράμματα 
χρηματοδότησης έρευνας και 
καινοτομίας (Ε&Κ) σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 148
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη·

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη ή δεν είναι σχετική με τις 
διαδικασίες παραγωγής και μεταποίησης·

Or. en

Τροπολογία 149
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη·

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να διατηρούνται 
ουδέτερες όσον αφορά τον τομέα στον 
βαθμό του δυνατού για να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη·

Or. en

Τροπολογία 150
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί οι πολιτικές και τα μέσα της 
ΕΕ για την καινοτομία να στηρίζουν 
επίσης τις μη ψηφιακές ΜΜΕ, ιδίως σε 
παραδοσιακούς τομείς όπου η 
ψηφιοποίηση δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη·

4. ζητεί οι πολιτικές και τα ειδικά 
μέσα της ΕΕ για την καινοτομία να 
στηρίζουν τις ΜΜΕ, ιδίως τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς 
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 151
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί να στηρίζουν οι πολιτικές 
και τα μέσα της ΕΕ την καινοτομία και 
την ψηφιοποίηση για όλες τις ΜΜΕ· 
θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης των ΜΜΕ της Ένωσης, 
περιλαμβανομένων των παραδοσιακών 
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ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν, μεταξύ άλλων, στην 
οικονομία των δεδομένων, την τεχνητή 
νοημοσύνη, την έξυπνη παραγωγή, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων και την 
κβαντική υπολογιστική·

Or. en

Τροπολογία 152
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την προώθηση της 
ικανότητας απορρόφησης των πτυχιούχων 
και των ανέργων στην αγορά εργασίας, 
καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ 
μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το προσεχές 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)·

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, 
μεταξύ άλλων της απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων και της αναβάθμισης 
δεξιοτήτων, στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την ένταξη των 
πτυχιούχων και των ανέργων, καθώς και 
των νόμιμων μεταναστών και των 
προσφύγων στην αγορά εργασίας, καθώς 
και για τη διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ 
μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το προσεχές 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +), 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα 
κράτη μέλη ώστε να καταρτίσει 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που 
απαιτούνται από την αγορά εργασίας και 
να διασφαλίσει ότι υπάρχει κατάλληλη 
αντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ ατόμων 
που αναζητούν εργασία και εργοδοτών· 
ζητεί βελτιωμένα προγράμματα τα οποία 
θα προσφέρουν καινοτόμα εργαλεία δια 
βίου μάθησης για να ανταποκρίνονται 
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στις ανάγκες και τους περιορισμούς των 
εργοδοτών και των εργαζομένων σε 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 153
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την προώθηση της 
ικανότητας απορρόφησης των πτυχιούχων 
και των ανέργων στην αγορά εργασίας, 
καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ 
μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το προσεχές 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)·

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της δια 
βίου μάθησης, η οποία είναι απαραίτητη 
για την προώθηση της απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων και της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των πτυχιούχων και των 
ανέργων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ 
μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνεργασία για να 
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το προσεχές Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο + (ΕΚΤ +), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες 
των τοπικών κοινοτήτων· εκφράζει 
ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ΤΔΜ 
θα διοχετεύσει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις 
στις ΜΜΕ προκειμένου να συμβάλει στη 
μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 154
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την προώθηση της 
ικανότητας απορρόφησης των πτυχιούχων 
και των ανέργων στην αγορά εργασίας, 
καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ 
μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το προσεχές 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)·

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της δια 
βίου μάθησης, στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την προώθηση της 
ικανότητας απορρόφησης των πτυχιούχων 
και των ανέργων στην αγορά εργασίας, 
καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ 
μπορούν να βασίζονται σε κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το προσεχές 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)·

Or. en

Τροπολογία 155
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την προώθηση της 
ικανότητας απορρόφησης των 
πτυχιούχων και των ανέργων στην αγορά 
εργασίας, καθώς και για τη διασφάλιση 
ότι οι ΜΜΕ μπορούν να βασίζονται σε 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το προσεχές Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο + (ΕΚΤ +) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ)·

5. υπενθυμίζει τον ρόλο της 
επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ εξειδικευμένης 
ζήτησης και προσφοράς εργασίας· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το προσεχές Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο + (ΕΚΤ +) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), σε συνέργεια με τα 
προγράμματα «Ψηφιακή Ευρώπη» και 
«Ορίζων Ευρώπη»·
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Or. en

Τροπολογία 156
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η 
ανισότητα μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
την επιχειρηματικότητα και την 
πρόσβαση πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων που διευθύνονται 
από γυναίκες σε χρηματοδότηση· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη 
χρηματοδοτική πρωτοβουλία με βάση τη 
διάσταση του φύλου που θα υλοποιήσει η 
Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τους φραγμούς που 
εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την 
πλήρη αξιοποίηση των επιχειρηματικών 
δυνατοτήτων των γυναικών και να 
ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την τόνωση των δεξιοτήτων και της 
αυτοπεποίθησης των γυναικών στον 
τομέα· υπογραμμίζει ότι η χρήση 
δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο θα 
συμβάλει στο να καταστεί ενδελεχέστερη 
αυτή η αξιολόγηση και θα βελτιώσει τη 
συνολική ποιότητα της διαδικασίας 
χάραξης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 157
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. προτρέπει να αντιμετωπιστούν τα 
κενά γνώσεων και δεξιοτήτων που 
υπάρχουν στις ΜΜΕ όσον αφορά τις 
βιώσιμες τεχνολογίες, πρακτικές και 
επιχειρηματικά μοντέλα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν και να διευρύνουν τις 
πρωτοβουλίες για τον προσδιορισμό των 
αναγκών σε δεξιότητες και την κάλυψη 
των κενών στην αγορά εργασίας μέσω 
της εκπαίδευσης, στρατηγικών 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων με 
στόχο τις ΜΜΕ, ιδίως για τομείς όπου οι 
βιώσιμοι ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί 
στόχοι της ΕΕ απαιτούν θεμελιώδη 
μετασχηματισμό των προϊόντων, των 
διεργασιών και των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 158
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επιμένει ότι αυτή η διεργασία 
σύνδεσης δεξιοτήτων και κατάρτισης 
απαιτεί μια δομημένη, συστηματική και 
ισχυρή σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού 
συστήματος και του παραγωγικού 
συστήματος· ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
αυτών των στρατηγικών σύνδεσης και 
υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι ΜΜΕ στη διεργασία 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 159
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Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει την ανάγκη 
σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων για 
την προώθηση της κατάρτισης των 
διευθυντικών και άλλων στελεχών καθώς 
και την ανάγκη παροχής διαχειριστικής, 
οργανωτικής, τεχνολογικής και 
εμπορικής στήριξης, η οποία θα είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων·

Or. pt

Τροπολογία 160
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για 
τις ΜΜΕ πρέπει να καλύπτει διαφορετικά 
μεγέθη και είδη ΜΜΕ, από τις 
παραδοσιακές και τις κοινωνικές μέχρι 
τις υψηλής τεχνολογίας· θεωρεί ότι οι 
ΜΜΕ που ασχολούνται με την 
παραδοσιακή βιοτεχνία, οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα 
ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα του δικτύου 
ΜΜΕ· αναγνωρίζει την οικονομική και 
κοινωνική αξία τους και καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την επιβίωση και 
τη ζωτικότητα των τομέων·

Or. en
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Τροπολογία 161
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της 
προώθησης της διαγενεακής μετάβασης 
και της αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 162
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με παραδοσιακούς 
δημιουργικούς τομείς αντιπροσωπεύουν 
ένα ιδιαίτερα ευάλωτο τμήμα του δικτύου 
ΜΜΕ· αναγνωρίζει την οικονομική και 
κοινωνική αξία τους και καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα και την 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
ευκαιρίες καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 163
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Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ στους 
τομείς τους τουρισμού, του πολιτισμού, 
των πωλήσεων, των μεταφορών, των 
υπηρεσιών και της παραδοσιακής 
βιοτεχνίας αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα 
ευάλωτα τμήματα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διασφαλίσουν την 
ανταγωνιστικότητα των τομέων·

Or. en

Τροπολογία 164
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ειδική στήριξη για την 
προστασία και την ενίσχυση του τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 165
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτισμική, 
οικονομική και κοινωνική αξία τους και 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 166
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα·

6. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ που 
ασχολούνται με την παραδοσιακή 
βιοτεχνία αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα 
ευάλωτο τμήμα του δικτύου ΜΜΕ· 
αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική 
αξία τους και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 167
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
συγκεκριμένης στρατηγικής 
ψηφιοποίησης για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
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παραγωγής και επεξεργασίας ποιοτικών 
τροφίμων ως βασικού παράγοντα για τη 
λειτουργία τους στην ενιαία αγορά και 
στις διεθνείς αγορές·

Or. en

Τροπολογία 168
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τις απαραίτητες 
επενδύσεις σε υποδομές για να 
εξασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση σε όλες 
τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές και στις περιφέρειες 
που καλύπτονται από το άρθρο 174 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 169
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη σημασία 
στην εσωτερική αγορά έχει συμβάλει στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ και την απορρύθμιση 
της εργασίας, καθώς και στην 
αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη σημασία 
στην εσωτερική αγορά έχει συμβάλει στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ και την απορρύθμιση 
της εργασίας, καθώς και στην 
αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ· ζητεί την 
αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή 
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των κανόνων περί ανταγωνισμού για να 
διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ ωφελούνται 
από την ενιαία αγορά με δίκαιους όρους 
και αξιοποιούν τις ευκαιρίες εξέλιξης·

Or. en

Τροπολογία 170
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη 
σημασία στην εσωτερική αγορά έχει 
συμβάλει στο κοινωνικό ντάμπινγκ και την 
απορρύθμιση της εργασίας, καθώς και 
στην αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό και τις εμπορικές πρακτικές 
που ενδέχεται να προκύπτουν από την 
κατάχρηση θέσεων στην αγορά μεγάλων 
εταιρειών, που συχνά συμβάλει στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ και την απορρύθμιση 
της εργασίας, καθώς και στην 
αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ· ζητεί από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματική επιβολή του ενωσιακού 
δικαίου του ανταγωνισμού εγγυάται 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ 
των ΜΜΕ και των μεγαλύτερων 
παραγόντων που διαθέτουν 
περισσότερους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 171
Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 

7. καλεί τα κράτη να εφαρμόσουν 
μέτρα για την προστασία των πολύ 
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ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη σημασία 
στην εσωτερική αγορά έχει συμβάλει στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ και την απορρύθμιση 
της εργασίας, καθώς και στην 
αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ·

μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη σημασία 
στην εσωτερική αγορά έχει συμβάλει στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ και την απορρύθμιση 
της εργασίας, καθώς και στην 
αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 172
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Eva Maydell, Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη σημασία 
στην εσωτερική αγορά έχει συμβάλει στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ και την 
απορρύθμιση της εργασίας, καθώς και 
στην αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη σημασία 
στην εσωτερική αγορά έχει συμβάλει στην 
αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 173
Robert Roos, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΜΜΕ παρεμποδίζονται 
ολοένα και περισσότερο από τον αθέμιτο 
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ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ), των οποίων η αυξανόμενη 
σημασία στην εσωτερική αγορά έχει 
συμβάλει στο κοινωνικό ντάμπινγκ και την 
απορρύθμιση της εργασίας, καθώς και 
στην αφερεγγυότητα πολλών ΜΜΕ·

ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιρειών 
(ΠΕΕ)· τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στο 
κοινωνικό ντάμπινγκ και ειδικότερα οι 
ΠΕΕ ωφελούνται από αυτό·

Or. en

Τροπολογία 174
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Markus Pieper, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven 
Schulze, Eva Maydell, Hildegard Bentele, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί να καταστεί η δυνατή η 
ανάδυση Ευρωπαίων πρωτοπόρων, και, 
παράλληλα, να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
για να επωφελούνται οι ΜΜΕ από αυτούς 
τους πρωτοπόρους, για παράδειγμα μέσω 
της συμμετοχής των ΜΜΕ στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· τονίζει το γεγονός ότι, επειδή 
οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές 
αλυσίδες εφοδιασμού έχουν αυτή την 
περίοδο διαταραχθεί εξαιτίας των 
περιοριστικών μέτρων στο εμπόριο, είναι 
ολοένα σημαντικότερο να διασφαλιστεί 
ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία και οι ΜΜΕ 
μπορούν να λαμβάνουν εισροές από ευρύ 
φάσμα τρίτων χωρών, μέσω της 
εναρμόνισης του τεχνικού περιεχομένου 
των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων· 
εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι 
αυτό παρεμποδίζεται επί του παρόντος 
από τη γραφειοκρατική προσέγγιση της 
Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 175
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υποστηρίζει την ανάγκη να 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την 
προστασία των ΜΜΕ από την τεράστια 
και ενίοτε υπερβολική διαπραγματευτική, 
χρηματοοικονομική ή ακόμη και πολιτική 
εξουσία που κατέχουν οι μεγάλες 
επιχειρήσεις και οι οικονομικές ομάδες 
στις οποίες ανήκουν, στο πλαίσιο των 
σχέσεων που έχουν συναφθεί· τονίζει ότι 
οι εν λόγω σχέσεις δημιουργούν 
υπερβολικές διακρίσεις σε βάρος των 
ΜΜΕ, με τις μεγάλες εταιρείες να 
κυριαρχούν και να ενεργούν ως φυσικά 
μονοπώλια ή ολιγοπώλια σε τομείς όπως 
η ενέργεια, οι τράπεζες και οι ασφάλειες, 
οι επικοινωνίες και τηλεπικοινωνίες, κ.ά.·

Or. pt

Τροπολογία 176
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πρωτοβουλία του προγράμματος 
βελτίωσης της καταλληλότητας και της 
αποδοτικότητας του κανονιστικού 
πλαισίου (REFIT) της Επιτροπής για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον ο ορισμός των 
ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι κατάλληλος· 
σημειώνει ότι χρειάζεται σαφήνεια 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
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λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρηματίες, οι 
αυτοαπασχολούμενοι, οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις, οι συνεργατικές 
επιχειρήσεις και οι εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης που αντιμετωπίζουν 
παρεμφερείς προκλήσεις με τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 177
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η προαγωγή του 
κοινωνικού κύρους της 
επιχειρηματικότητας και ενθαρρύνει την 
επιχειρηματική κουλτούρα· ενθαρρύνει 
την ένταξη δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα στα αρχικά στάδια 
της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 178
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα νομικά τους συστήματα 
ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
ανάκτησης επιχειρήσεων που διατρέχουν 
κίνδυνο αφερεγγυότητας μέσω 
μηχανισμών δεύτερης ευκαιρίας·

Or. en
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Τροπολογία 179
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει ότι οι εταιρείες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δεν 
πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν 
ως ΜΜΕ συμβάλλουν σημαντικά στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως σε 
ορισμένα κράτη μέλη, και, ως εκ τούτου, 
απαιτούν έναν πρόσθετο και ξεχωριστό 
ορισμό της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με 
την επιφύλαξη του ορισμού των ΜΜΕ και 
της στήριξης προς αυτές, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης με 250 έως 499 
εργαζομένους θα μπορούν να λαμβάνουν 
περισσότερη βοήθεια και να προωθούνται 
καλύτερα·

Or. en

Τροπολογία 180
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. τονίζει ότι η στρατηγική για τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα 
με τη βιομηχανική στρατηγική, την 
Πράσινη Συμφωνία, την ευρωπαϊκή 



PE657.190 100/183 AM\1212400EL.docx

EL

στρατηγική για τα δεδομένα και το σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 181
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. τονίζει ότι οι εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, όπως είναι η συμμαχία για 
τους συσσωρευτές ή για το υδρογόνο, 
πρέπει να περιλαμβάνουν ισχυρές 
συνιστώσες για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 182
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. καλεί την Επιτροπή να διορίσει 
άμεσα έναν υψηλού επιπέδου 
απεσταλμένο της ΕΕ για τις ΜΜΕ· καλεί 
την Επιτροπή να τοποθετήσει τον 
απεσταλμένο για τις ΜΜΕ ως κεντρική 
μονάδα υπό την Πρόεδρο της Επιτροπής, 
ούτως ώστε να μπορεί να εποπτεύει τα 
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ζητήματα που αφορούν τις ΜΜΕ σε όλες 
τις Γενικές Διευθύνσεις· υπογραμμίζει ότι, 
για να δημιουργηθεί ισότιμο πεδίο 
ανταγωνισμού στις διασυνοριακές 
επιχειρήσεις και να αποφευχθεί ο 
περιττός φόρτος, θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην αντιμετώπιση του 
κανονιστικού υπερθεματισμού από τον 
απεσταλμένο για τις ΜΜΕ και την 
επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 183
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7στ. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου, 
εξασφαλίζοντας ότι πλειοψηφούν οι 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, και να 
αυξήσει το δικό της προσωπικό 
παράλληλα με την υποστήριξη που 
λαμβάνει από το Κοινό Κέντρο Ερευνών· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος 
της διάστασης των ΜΜΕ σε όλες τις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, μεταξύ άλλων 
μέσω αρμόδιων εκπροσώπων· 
υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των 
νομοθετικών διεργασιών της ΕΕ, θα 
πρέπει να δίνεται έμφαση στην ποιότητα 
της εκτίμησης επιπτώσεων και όχι στην 
ταχύτητα·

Or. en

Τροπολογία 184
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Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ζ. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
στις ΜΜΕ ένα πραγματικό σημείο 
ενιαίας εισόδου για όλα τα ερωτήματα 
σχετικά με τις ευκαιρίες ενωσιακής 
χρηματοδότησης· εγγυάται ότι όλα τα 
προγράμματα στήριξης της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν 
τις επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID-19, περιλαμβάνουν μια ισχυρή 
συνιστώσα για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 185
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7η. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας διοχετεύεται πρωτίστως σε 
ΜΜΕ και φορείς καινοτομίας υψηλού 
κινδύνου και μεγάλων δυνατοτήτων·

Or. en



AM\1212400EL.docx 103/183 PE657.190

EL

Τροπολογία 186
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7θ. καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει πρωτοπόρους ανά τομέα 
εντός του προγράμματος ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ για να διασφαλίσει ότι οι σημερινές 
επιχειρήσεις-πρότυπα συνεχίζουν να 
έχουν κίνητρα για να ηγούνται στις 
καινοτομίες, την απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την 
ευέλικτη επιχειρηματική ανάπτυξη, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης και τον κλιματικό στόχο για το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 187
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ι. τονίζει ότι η στρατηγική για τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα 
με τη βιομηχανική στρατηγική, τη 
στρατηγική για τις ΜΜΕ, την Πράσινη 
Συμφωνία, την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τα δεδομένα και το σχέδιο δράσης για 
την κυκλική οικονομία· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει έναν χάρτη 
πορείας και να δεσμευτεί για την 
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εφαρμογή του, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα δράσεων και 
μεσοπρόθεσμων σημείων ελέγχου, 
σχετικά με την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 188
Eva Kaili

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 
καταδεικνύει τον εύθραυστο χαρακτήρα 
του ευρωπαϊκού βιομηχανικού 
συστήματος και ζητεί την ευρωπαϊκή 
ανταπόκριση για να εξασφαλιστεί η 
στήριξη του ιστού των ΜΜΕ στην ΕΕ· 
θεωρεί ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλισης θα είχε καθοριστική σημασία 
για την κάλυψη απωλειών λόγω της 
διακοπής των εργασιών των ΜΜΕ· καλεί 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις 
κυβερνήσεις, τον ασφαλιστικό τομέα και 
τις επιχειρήσεις να καταρτίσουν ένα 
πλαίσιο το οποίο θα στηρίζει επαρκώς τις 
ΜΜΕ σε περίπτωση μελλοντικών 
συστημικών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 189
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 
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και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες 
που προμηθεύουν ιατρικά εφόδια δεν θα 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην 
εσωτερική αγορά όπως αυτές που 
αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 190
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 
και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 
και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, γεγονός που αποδεικνύει 
ακόμη μία φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αποκτήσει βιομηχανική 
αυτονομία και να διασφαλίσει ότι οι 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας, 
περιλαμβανομένου του μεταποιητικού 
κλάδου, βρίσκονται εντός των συνόρων 
της·

Or. en

Τροπολογία 191
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
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έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 
και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 
και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στις 
προτάσεις που θα ωφελήσουν 
ουσιαστικότερα τις ΜΜΕ, αν θέλουμε να 
υλοποιηθούν οι πλήρεις δυνατότητες της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ ακόμη και σε 
περιόδους κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 192
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 
και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 
και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού· σημειώνει ότι πολλές 
ευρωπαϊκές εταιρείες αναγκάστηκαν να 
σταματήσουν την παραγωγή λόγω 
έλλειψης πρώτων υλών και εξαρτημάτων 
από την Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 193
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό 
που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, 
έχουν αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί 

8. σημειώνει ότι, μετά τη λήψη 
μέτρων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19, έχουν 
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και οι διαταραχές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού·

αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί και οι 
διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 194
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το 
γεγονός ότι ο κλάδος του τουρισμού και 
της εστίασης, ο οποίος αποτελείται σε 
μεγάλο βαθμό από ΜΜΕ, συγκαταλέγεται 
στους κλάδους που πλήττονται 
σοβαρότερα από την κρίση της νόσου 
COVID-19· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να ληφθούν διαρκή άμεσα 
μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση και 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ 
ταξιδιωτών και επιχειρηματιών· καλεί 
την Επιτροπή να καταστήσει εφικτή την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών και των περιφερειών, 
η οποία θα συμβάλει στον προσδιορισμό 
της μελλοντικής πορείας για την 
ανάκαμψη του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 195
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 άλλαξε σημαντικά τις 
συνθήκες στις οποίες 
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δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ· ζητεί ένα 
αναθεωρημένο ισχυρό και στρατηγό 
θεματολόγιο για τις ΜΜΕ βάσει αυτής 
της νέας πραγματικότητας, με 
συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής όσον 
αφορά τα μέσα που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα ανάκαμψης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 196
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, λόγω της πανδημίας COVID-
19, η ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την ικανότητά τους να 
στηρίζουν τις ΜΜΕ θα επιδεινώσει τις 
ανισότητες στον τομέα του ανταγωνισμού 
εντός της εσωτερικής αγοράς·

9. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, λόγω της πανδημίας COVID-
19, η ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την ικανότητά τους να 
στηρίζουν τις ΜΜΕ και τη δημοσιονομική 
πολιτική θα επιδεινώσει τις ανισότητες 
στον τομέα του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 197
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί 
μέχρι στιγμής για την απόκριση της ΕΕ 
στην COVID-19, τα οποία για πολλές 
ΜΜΕ δεν είναι προσβάσιμα, 
χαρακτηρίζονται από βραδύτητα, 
ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα· 
τάσσεται υπέρ της ανάληψης 
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μεγαλύτερης ευθύνης από την ΕΕ όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση και τη 
διασφάλιση της φερεγγυότητας των 
ΜΜΕ, των θέσεων εργασίας, των μισθών 
και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
με σκοπό τη μείωση των ζημιογόνων 
επιπτώσεων που προκύπτουν από τον 
υπερβολικό δανεισμό·

Or. pt

Τροπολογία 198
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να στηρίξει τους τομείς που 
έχουν υποστεί μεγαλύτερο πλήγμα από 
την τρέχουσα κρίση και ζητεί να 
καταρτίσει σχέδιο εργασίας με 
πραγματικούς στόχους, στο οποίο θα 
δίνεται έμφαση στις ΜΜΕ σε αυτούς 
τους τομείς, ούτως ώστε αυτές να 
μπορέσουν να ανακτήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους όσο το δυνατόν 
συντομότερα·

Or. en

Τροπολογία 199
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επιμένει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή και μέτρα ελέγχου για να 
αποτραπούν τα συγκεκαλυμμένα μέτρα 
προστατευτισμού που θα μπορούσαν να 
αυξήσουν τις επιπτώσεις αυτών των 
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ανισοτήτων· ζητεί ιδιαίτερη προσοχή 
όσον αφορά τα πρότυπα που 
παρεμποδίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στην αγορά σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 200
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η οικονομική 
κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα σοβαρά τις 
ΜΜΕ στους τομείς του τουρισμού, του 
πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, των 
εμπορικών εκθέσεων και των 
εκδηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 201
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές· 
υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα πρέπει να 
παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα 
για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές· 
υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα πρέπει να 
παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα 
για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν· 
προτρέπει την Επιτροπή να ενσωματώσει 
άμεσα στην οδηγία για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών1α ισχυρά εργαλεία 
παρακολούθησης και επιβολής και να 
λάβει κατάλληλα δεσμευτικά μέτρα για να 
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ενισχύσει το ισχύον πλαίσιο, προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι οι έγκαιρες πληρωμές 
αποτελούν τον κανόνα σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά·
_________________
1α Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 202
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές· 
υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα πρέπει να 
παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα 
για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
μέσω της προώθησης πρωτοβουλιών σε 
επίπεδο ΕΕ για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους όρους πληρωμής 
μεταξύ άλλων στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι η 
ρευστότητα πρέπει να παρέχεται ταχέως 
στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα για την εκ νέου 
κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ θα πρέπει 
επίσης να ενισχυθούν· υπενθυμίζει ότι το 
2018 μόνον το 40 % των εταιρειών 
πληρώθηκαν εγκαίρως·

Or. en

Τροπολογία 203
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές· 
υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα πρέπει να 
παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα 
για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την 
ανάγκη για αναθεώρηση της εν λόγω 
οδηγίας· υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα 
πρέπει να παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, 
ενώ τα μέτρα για την εκ νέου 
κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ θα πρέπει 
επίσης να ενισχυθούν·

Or. en

Τροπολογία 204
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές· 
υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα πρέπει να 
παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα 
για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, 
ιδίως όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση· 
υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα πρέπει να 
παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα 
για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν·

Or. en

Τροπολογία 205
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές· 
υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα πρέπει να 
παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, ενώ τα μέτρα 
για την εκ νέου κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ 
θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν 
το έχουν πράξει ακόμη να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές· υπενθυμίζει ότι η ρευστότητα 
πρέπει να παρέχεται ταχέως στις ΜΜΕ, 
ενώ τα μέτρα για την εκ νέου 
κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ θα πρέπει 
επίσης να ενισχυθούν·

Or. en

Τροπολογία 206
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αποκαταστήσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ 
των κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
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την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αποκαταστήσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών·

την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αποκαταστήσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών· ζητεί μια περισσότερο 
ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όταν 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση του 
γεωγραφικού μειονεκτήματος των ΜΜΕ 
που βρίσκονται στις πλέον περιφερειακές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
είναι τα νησιά, οι εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και οι ορεινές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 208
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αποκαταστήσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ 
των κρατών μελών·

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 209
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αποκαταστήσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών·

11. χαιρετίζει την προσωρινή 
χαλάρωση των περιορισμών όσον αφορά 
τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη 
λύπη του για την ανομοιόμορφη εφαρμογή 
της στο σύνολο της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αποκαταστήσουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 210
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αποκαταστήσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών·

11. χαιρετίζει τη χαλάρωση των 
περιορισμών όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
την ανομοιόμορφη εφαρμογή της στο 
σύνολο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να εγγυηθούν ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 211
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Vasile 
Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού 
έχουν πληγεί περισσότερο από την 
πανδημία COVID-19· υπογραμμίζει ότι 
είναι ανάγκη να απαλλαχθούν οι τομείς 
αυτοί από διοικητικές επιβαρύνσεις και 
δαπανηρές ρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 212
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η πρόσβαση σε ψηφιακές 
τεχνολογίες και προγράμματα στήριξης 
για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό 
τομέα, δεδομένου ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που 
διαδραματίζουν στην οικονομία και την 
κοινωνική ζωή μας·

Or. en

Τροπολογία 213
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει προσεκτικά τις οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID-19 στις ΜΜΕ και να εκπονήσει 
νέες εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά την 
υποβολή νομοθετικών προτάσεων, 
ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανησυχίες των ΜΜΕ εξαιτίας της κρίσης 
της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 214
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι 600.000 ΜΜΕ δεν μπορούν να 
πραγματοποιήσουν εξαγωγές εκτός ΕΕ · 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα 
δικτυακή πύλη που δημιούργησε η 
Επιτροπή για τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω 
της ενημέρωσης σχετικά με τις διοικητικές 
διαδικασίες και τους διεθνείς εμπορικούς 
κανονισμούς· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την πολυγλωσσική πρόσβαση 
σε αυτό το εργαλείο·

12. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι 600.000 ΜΜΕ δεν μπορούν να 
πραγματοποιήσουν εξαγωγές εκτός ΕΕ · 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα 
δικτυακή πύλη που δημιούργησε η 
Επιτροπή για τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω 
της ενημέρωσης σχετικά με τις διοικητικές 
διαδικασίες και τους διεθνείς εμπορικούς 
κανονισμούς· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την πολυγλωσσική πρόσβαση 
σε αυτό το εργαλείο· πιστεύει ότι είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθούν συνοδευτικά 
μέτρα και μέσα τα οποία θα βοηθήσουν 
τη διεθνοποίηση των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προβλέψει μέσα όπως το 
προηγούμενο μέσο «Αποστολή για την 
ανάπτυξη»·

Or. en
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Τροπολογία 215
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι 600 000 ΜΜΕ δεν μπορούν να 
πραγματοποιήσουν εξαγωγές εκτός ΕΕ· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα 
δικτυακή πύλη που δημιούργησε η 
Επιτροπή για τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω 
της ενημέρωσης σχετικά με τις διοικητικές 
διαδικασίες και τους διεθνείς εμπορικούς 
κανονισμούς· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την πολυγλωσσική πρόσβαση 
σε αυτό το εργαλείο·

12. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πολύ έως 600 000 ΜΜΕ 
πραγματοποιούν επί του παρόντος 
εξαγωγές εκτός ΕΕ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη νέα δικτυακή πύλη 
που δημιούργησε η Επιτροπή για τη 
στήριξη των ΜΜΕ μέσω της ενημέρωσης 
σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες και 
τους διεθνείς εμπορικούς κανονισμούς· 
παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την πολυγλωσσική πρόσβαση σε αυτό το 
εργαλείο· ζητεί να αναπτυχθούν 
πρόσθετα μέσα, για να υποστηριχθεί 
περαιτέρω η διεθνοποίηση των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 216
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί ειδική στήριξη για τις 
κοινωνικές ΜΜΕ, όπως έχει ήδη ζητήσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του 
για το πρόγραμμα COSME·

13. ζητεί ειδική στήριξη για τις 
κοινωνικές ΜΜΕ, μεταξύ άλλων για τις 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, 
όπως έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στη θέση του για το 
πρόγραμμα COSME· αναγνωρίζει ότι 
έχουν υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα 
λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19, 
καθώς το νομικό καθεστώς τους συχνά 
δεν τους επιτρέπει να διαθέτουν 
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χρηματοοικονομικά αποθέματα· τονίζει 
ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 
προσδίδουν κοινωνική προστιθέμενη αξία 
στις τοπικές κοινότητες και προωθούν 
την κοινωνική καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 217
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί ειδική στήριξη για τις 
κοινωνικές ΜΜΕ, όπως έχει ήδη ζητήσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του 
για το πρόγραμμα COSME·

13. ζητεί ειδική στήριξη για τις 
κοινωνικές ΜΜΕ, μεταξύ άλλων για τους 
συνεταιρισμούς, όπως έχει ήδη ζητήσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του για 
το πρόγραμμα COSME, δεδομένου ότι οι 
επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν δημόσια 
αξία για τις τοπικές κοινότητες όπου 
εδρεύουν· επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται περισσότερο η κοινωνική 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 218
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί ειδική στήριξη για τις 
κοινωνικές ΜΜΕ, όπως έχει ήδη ζητήσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του 
για το πρόγραμμα COSME·

13. ζητεί ειδική στήριξη για τις ΜΜΕ 
όπως έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στη θέση του για το 
πρόγραμμα COSME·

Or. en



PE657.190 120/183 AM\1212400EL.docx

EL

Τροπολογία 219
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. δίνει έμφαση στον ρόλο που 
διαδραματίζει η κοινωνική οικονομία 
όσον αφορά την τόνωση της 
απασχόλησης στην περιοχή, την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων· 
ενθαρρύνει την προώθηση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
στήριξης πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη 
συμμετοχή των εργαζομένων στο 
κεφάλαιο και τη διοίκηση των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 220
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη εξασφάλιση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο ότι η επιβίωση των ΜΜΕ 
μετά τη COVID-19 θα εξαρτηθεί από την 
ταχεία λήψη αποφάσεων·

14. επισημαίνει ότι η οικονομία της 
Ευρώπης είναι πολύ σύνθετη, καθώς 
υπάρχουν ισχυροί συσχετισμοί μεταξύ 
εταιρειών διαφορετικών μεγεθών και 
κρατών μελών, και, συνεπώς, μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση που εξασφαλίζει 
ότι μπορεί να επωφεληθεί η συνολική 
αλυσίδα παραγωγικότητας, από τις 
μεγάλες μονάδες παραγωγής μέχρι τις 
ΜΜΕ, θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία όσον 
αφορά την αύξηση της παγκόσμιας 



AM\1212400EL.docx 121/183 PE657.190

EL

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
σχέδιο ανάκαμψης επικεντρώνεται 
ελάχιστα στις ΜΜΕ και ζητεί να ληφθούν 
μέτρα για τη εξασφάλιση της πρόσβασης 
των ΜΜΕ· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι 
η επιβίωση των ΜΜΕ μετά τη COVID-19 
θα εξαρτηθεί από την ταχεία λήψη 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 221
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη εξασφάλιση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο ότι η επιβίωση των ΜΜΕ 
μετά τη COVID-19 θα εξαρτηθεί από την 
ταχεία λήψη αποφάσεων·

14. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
εγκριθούν άμεσα τα μέσα στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ζητεί να ληφθούν 
μέτρα για τη εξασφάλιση της ταχείας 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 
για ανάκαμψη· εκφράζει τη λύπη του για 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σχετικά με την ακύρωση του 
προτεινόμενου Μέσου Στήριξης της 
Φερεγγυότητας, το οποίο θα παρείχε 
ρευστότητα ιδίως στις ΜΜΕ σε κράτη 
μέλη με περιορισμένα δημοσιονομικά 
μέσα και στήριξη σε ΜΜΕ, και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μείωνε τις 
ανισότητες στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 222
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η επιβίωση 
των ΜΜΕ μετά τη COVID-19 θα 
εξαρτηθεί από την ταχεία λήψη 
αποφάσεων·

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ, 
καθώς και για την κατάργηση ειδικών 
προγραμμάτων, όπως είναι το Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας· 
υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η επιβίωση 
των ΜΜΕ μετά τη COVID-19 θα 
εξαρτηθεί από την ταχεία λήψη 
αποφάσεων και την ικανότητα παροχής 
επαρκούς χρηματοδότησης και 
κατάλληλων εργαλείων στις ΜΜΕ για να 
αντιμετωπίσουν την κρίση ρευστότητας 
που τις πλήττει και να αντεπεξέλθουν 
στην ευρύτερη οικολογική και ψηφιακή 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 223
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η επιβίωση 
των ΜΜΕ μετά τη COVID-19 θα 
εξαρτηθεί από την ταχεία λήψη 
αποφάσεων·

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και 
δεν προαγάγει πολιτικές·που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου και·μέτρα 
στον τομέα αυτόν· υπενθυμίζει στο 
Συμβούλιο ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για 
ανάκτηση της ρευστότητας των ΜΜΕ 
για να διασφαλιστεί η βασική τους 
λειτουργία και προειδοποιεί ότι η 
επιβίωση των ΜΜΕ μετά τη COVID-19 θα 
εξαρτηθεί από την ταχεία λήψη 
αποφάσεων και την επαρκή 
χρηματοδότηση·

Or. en
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Τροπολογία 224
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη εξασφάλιση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο ότι η επιβίωση των ΜΜΕ 
μετά τη COVID-19 θα εξαρτηθεί από την 
ταχεία λήψη αποφάσεων·

14. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
επικεντρώνεται ελάχιστα στις ΜΜΕ και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη εξασφάλιση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο ότι η επιβίωση των ΜΜΕ 
μετά τη COVID-19 θα εξαρτηθεί από την 
ταχεία λήψη αποφάσεων και την ταχεία 
διαθεσιμότητα ρευστότητας·

Or. en

Τροπολογία 225
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν πολλές ΜΜΕ στα 
βιομηχανικά οικοσυστήματα και στις 
ευρωπαϊκές στρατηγικές αλυσίδες αξίας·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των 
ΜΜΕ σε οιοδήποτε μέσο βιομηχανικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 226
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υποστηρίζει τη δημιουργία, τον 
αναπροσανατολισμό και/ή την ενίσχυση 
της αποστολής δημόσιων φορέων, είτε σε 
εθνικό είτε σε ενωσιακό επίπεδο, με 
αποκλειστικό σκοπό την αντιμετώπιση 
των προβληματισμών των ΜΜΕ·

Or. pt

Τροπολογία 227
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση 
των πολιτικών και των πρακτικών που 
διευκολύνουν αποτελεσματικά την 
παροχή ενωσιακής χρηματοδότηση στις 
ΜΜΕ, και ιδίως στις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, δεδομένης της 
πραγματικής οικονομικής τους δύναμης 
και των διαρθρωτικών αδυναμιών τους, 
λαμβανομένων υπόψη, στο μέτρο του 
δυνατού, των υφιστάμενων τομεακών και 
εθνικών ιδιαιτεροτήτων·

Or. pt

Τροπολογία 228
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ θα πρέπει, πάντοτε, να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες, με τον δέοντα σεβασμό 
προς την ευρεία εθνική αυτονομία των 
κρατών μελών κατά γενικό τρόπο στο 
κοινοτικό πλαίσιο·

Or. pt

Τροπολογία 229
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, 
Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν ως κορυφαίες πολιτικές 
προτεραιότητες την προστασία της 
απασχόλησης και την παραγωγική 
ικανότητα των ΜΜΕ· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα 
μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο αφερεγγυότητας·

15. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν ως κορυφαίες πολιτικές 
προτεραιότητες την προστασία της 
απασχόλησης και την παραγωγική 
ικανότητα των ΜΜΕ· χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία SURE που στοχεύει στην 
κάλυψη του κόστους των εθνικών 
καθεστώτων μειωμένου ωραρίου 
εργασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη 
στήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο αφερεγγυότητας· χαιρετίζει το 
Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας που 
παρουσίασε η Επιτροπή στο πλαίσιο της 
δέσμης Next Generation EU και ζητεί να 
λειτουργήσει το μέσο αυτό με πρακτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να 
καταστεί λειτουργικό το συντομότερο 
δυνατόν και να συμπληρώνει τις δράσεις 
που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη· καλεί 
την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τα 
κράτη μέλη στη μεταφορά της οδηγίας 
για την προληπτική διάρθρωση, 
προκειμένου να διασφαλίσουν 
πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία για τις 
ΜΜΕ που βρίσκονται σε δυσχερή θέση·
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Or. en

Τροπολογία 230
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν ως κορυφαίες πολιτικές 
προτεραιότητες την προστασία της 
απασχόλησης και την παραγωγική 
ικανότητα των ΜΜΕ· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα 
μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο αφερεγγυότητας·

15. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν ως κορυφαίες πολιτικές 
προτεραιότητες την προστασία της 
απασχόλησης και την επιβίωση των ΜΜΕ 
και των νεοφυών επιχειρήσεων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προτείνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των 
ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο αφερεγγυότητας, 
ιδίως αν υλοποιηθεί η ακύρωση του 
Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας 
σύμφωνα με την πρόταση του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 231
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά·

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της έλλειψης γνώσεων, αλλά και τις 
βραδύτητας και της υπερβολικής 
πολυπλοκότητας των σχετικών 
διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά και να βελτιώσει 
την προσαρμογή των μέτρων σε σχέση με 
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τις ΜΜΕ· επαναλαμβάνει τη θέση του 
στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
ενιαία αγορά του ΠΔΠ προκειμένου να 
διπλασιαστεί η γραμμή προϋπολογισμού 
για το COSME· ζητεί να προσαρμοστεί 
καλύτερα η χρηματοδότηση της ΕΕ για 
να προσελκύει περισσότερη συμμετοχή 
από μη ψηφιακές, υψηλής τεχνολογίας 
και καινοτόμες ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 232
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά·

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ, μεταξύ άλλων 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, δεν έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω της 
υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά και να 
υποστηρίξει περαιτέρω κίνητρα που είναι 
προσαρμοσμένα στις ΜΜΕ, 
περιλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 233
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά·

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά, ιδίως μέσω της 
απλούστευσης των διαδικασιών και της 
εξασφάλισης επιγραμμικής πρόσβαση 
στις πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 234
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά·

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά και να παράσχει 
μέσα με βάση το μέγεθος των 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 235
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά·

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά και να παράσχει 
μέσα με βάση το μέγεθος των 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 236
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μειώσει τα εμπόδια αυτά·

16. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ δεν έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω 
της υπερβολικής πολυπλοκότητας των 
σχετικών διαδικασιών και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να 
άρει τα εμπόδια αυτά·

Or. en

Τροπολογία 237
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τάσσεται υπέρ του σχεδιασμού και 
της εφαρμογής πολιτικών 
χρηματοδοτικής στήριξης 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, είτε αυτές αναπτύσσονται εντός 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος είτε 
στα διάφορα επίπεδα δημόσιας διοίκησης 
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σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο· τονίζει τη 
σημασία του δημόσιου τραπεζικού 
συστήματος ως προς τη στήριξη των 
ΜΜΕ και την προώθηση της ανάπτυξης·

Or. pt

Τροπολογία 238
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι, για να στηριχθεί η 
ευδοκίμηση των νεοφυών επιχειρήσεων, 
είναι κρίσιμης σημασίας να 
εξασφαλιστούν «υπομονετικά κεφάλαια» 
τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα 
να αναπτυχθούν ακόμη και όταν οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν δεν είναι άμεσα 
εμπορεύσιμες· εκφράζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ικανοποίηση για τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 
και ιδίως για τον ειδικό προϋπολογισμό 
για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 239
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν θετικά κίνητρα 
δημοσίων σχέσεων, όπως είναι τα 
περιβαλλοντικά βραβεία που προωθούν 
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τις φιλικές προς το περιβάλλον 
συμπεριφορές, ούτως ώστε να προάγεται 
η ευαισθητοποίηση μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των κοινοτήτων, και, 
παράλληλα, να βοηθούν τις ΜΜΕ να 
λαμβάνουν αναγνώριση για τις 
περιβαλλοντικές προσπάθειες και 
επιδόσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 240
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή, κατά τον 
σχεδιασμό νέων προγραμμάτων της ΕΕ, 
να λαμβάνει ρητά υπόψη κατά πόσον η 
χρηματοδότηση μπορεί εύλογα να 
χρησιμοποιηθεί από τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 241
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ · 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ · 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 
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αναγνωρίζει ότι η τραπεζική 
δανειοδότηση αποτελούσε ανέκαθεν την 
κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης 
των ΜΜΕ στην Ένωση, δεδομένου ότι η 
τραπεζική χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε 
περισσότερο από τα τρία τέταρτα της 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ, ενώ στις 
ΗΠΑ αναλογεί σε λιγότερο από το μισό, 
γεγονός που καθιστά τις ΜΜΕ ιδιαίτερα 
ευάλωτες στη συρρίκνωση της 
τραπεζικής δανειοδότησης· σημειώνει ότι 
οι κρίσεις συμβάλλουν στον 
κατακερματισμό της τραπεζικής 
χρηματοδότησης και των πιστωτικών 
όρων· εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
χάσμα μεταξύ των πιστωτικών όρων για 
τις ΜΜΕ που βρίσκονται σε διαφορετικές 
χώρες της ζώνης του ευρώ· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά την 
υποχρέωσή τους να εξασφαλίσουν πλήρη 
και δίκαιη πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
τραπεζικά δάνεια· τονίζει τον σημαντικό 
και καλά ανεπτυγμένο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τράπεζες με 
συγκεκριμένες γνώσεις σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τη 
χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ, δεδομένης 
της μακροπρόθεσμης σχέσης τους με τις 
ΜΜΕ· επισημαίνει ότι, όπου υπάρχουν 
εδραιωμένες τοπικές τράπεζες, αυτές 
είναι αποτελεσματικές στη χορήγηση 
δανείων σε ΜΜΕ και την αποφυγή 
ζημιών· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι 
σημαντικό να αναπτυχθούν οι τοπικές 
τράπεζες· 

Or. en

Τροπολογία 242
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ· 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ· 
υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση αποτελεί καταλυτικό 
παράγοντα για ανάπτυξη και καινοτομίες· 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 
και ζητεί περαιτέρω στήριξη των 
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων· 
επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ επηρεάζονται 
έμμεσα από τις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων των χρηματοοικονομικών 
διαμεσολαβητών και των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων· προτρέπει τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να υποβάλουν νέες 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της καθυστέρησης 
πληρωμών, το οποίο συνεχίζει να 
δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις 
ρευστότητας για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 243
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ · 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ · 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
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περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 
είναι της άποψης ότι οι πρωτοβουλίες της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών μπορούν επίσης 
να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν 
μέσω εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση, οι οποίοι δεν είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε σχέση με αλλού·

Or. en

Τροπολογία 244
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ· 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στον τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ, 
ιδίως για όσες επικεντρώνονται σε άυλα 
περιουσιακά στοιχεία· επισημαίνει τη 
σημασία των παραδοσιακών τραπεζικών 
μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 245
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ · 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

17. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν ισότιμη πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό για τις ΜΜΕ · 
επισημαίνει τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
συνεταιρισμών και των δημόσιων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 246
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι η χρηματοδότηση μόνο 
μέσω κεφαλαιαγορών δεν θα είναι 
επαρκής για την παροχή επαρκούς 
χρηματοδότησης και κατάλληλων 
χρηματοδοτικών λύσεων για τις ΜΜΕ 
και πιστεύει ότι, για να καλυφθούν 
καλύτερα οι πραγματικές χρηματοδοτικές 
ανάγκες των ΜΜΕ και της πραγματικής 
οικονομίας και για να καταστεί εφικτή η 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, ο 
τομέας των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών πρέπει να είναι σταθερός και 
να παρέχει ευρύ φάσμα προσαρμοσμένων 
χρηματοδοτικών επιλογών με τρόπο 
οικονομικά αποδοτικό· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία των 
παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών 
περιφερειακών τραπεζών, των 
αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των 
δημόσιων ιδρυμάτων· σημειώνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί βελτιωμένη πρόσβαση στην 
πίστωση και για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τους 
αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες· 
καλεί την ΕΤΕπ να συνεργάζεται 
στενότερα με τους χρηματοοικονομικούς 
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διαμεσολαβητές στα κράτη μέλη με στόχο 
τη διάδοση σχετικών πληροφοριών στις 
ΜΜΕ προκειμένου να βελτιωθεί η 
πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· 
τονίζει τη σημασία του ρόλου της ΕΤΕπ 
όσον αφορά την προώθηση των 
εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση των 
μέσων στήριξης για τη χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς και των 
καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων· καλεί 
επίσης την ΕΤΕπ να συνεργάζεται 
στενότερα με τους περιφερειακούς 
δημόσιους θεσμούς προκειμένου να 
βελτιστοποιεί τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ· 

Or. en

Τροπολογία 247
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί την άμεση έγκριση και 
υλοποίηση των πρωτοβουλιών της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και 
ιδίως όσων προσφέρουν στις ΜΜΕ τις 
μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και 
ανταγωνιστικότητας· όπως είναι η 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία, το οποίο μεγιστοποιεί 
τα οφέλη για τις βιώσιμες, τοπικές ΜΜΕ 
στον αγροδιατροφικό τομέα, την 
κλωστοϋφαντουργία και τον 
κατασκευαστικό τομέα, αλλά επίσης 
παρέχει σημαντικές επιχειρηματικές 
ευκαιρίες και ευκαιρίες καινοτομίας για 
τις ΜΜΕ ως απόκριση στα βελτιωμένα 
πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού ή την 
αυξημένη ανθεκτικότητα και δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και επισκευής των 
προϊόντων, περιλαμβανομένου του 
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«δικαιώματος επισκευής»·

Or. en

Τροπολογία 248
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ 
συμβάλλουν στο 70 %1α της 
προστιθέμενης αξίας και απασχολούν 
περισσότερο από το 90 %1β των 
εργαζομένων στον κατασκευαστικό 
τομέα, ζητεί, επομένως, την άμεση 
εφαρμογή και την επαρκή 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας 
«Κύμα ανακαινίσεων»· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για το 2030 για την 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στις 
οροφές των κτιρίων στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Κύμα ανακαινίσεων», το 
οποίο θα δημιουργήσει αυξημένο αριθμό 
τοπικών θέσεων εργασίας, ιδίως για τις 
ΜΜΕ που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση μονάδων παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας μικρής κλίμακας·
_________________
1α 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-
buildings/energy-performance-buildings-
directive_el#facts-and-figures 
1β 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/constr
uction_el 

Or. en
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Τροπολογία 249
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. ζητεί να χρησιμοποιούνται οι 
πρωτοποριακές περιβαλλοντικά βιώσιμες 
ΜΜΕ ως πρότυπα στην κατηγορία των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών τους· ζητεί 
να προωθούνται περισσότερο τα 
επιτυχημένα παραδείγματα 
περιβαλλοντικά βιώσιμων και 
οικολογικών επιχειρήσεων1α σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να 
αναδεικνύονται οι οικονομικές ευκαιρίες 
που συνδέονται με τις βιώσιμες 
επιχειρηματικές πρακτικές, και, 
ταυτόχρονα, να προσφέρεται πολύτιμη 
συμβολή στην αποτελεσματική κατάρτιση 
πολιτικών·
_________________
1α 
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/e
ea-glossary/eco-industry 

Or. en

Τροπολογία 250
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ των 
ιδιοκτητών και των διαχειριστών των 
ΜΜΕ, των ενώσεων ΜΜΕ και των 
υποστηρικτικών οργανώσεων όσον 
αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης 
για αποδοτικότερες τεχνολογίες, τη 
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σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
(π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
καθοδήγηση και επιμόρφωση) που 
σχετίζονται με τον οικολογικό σχεδιασμό 
και την αποδοτική χρήση και διαχείριση 
των πόρων, καθώς και όσον αφορά την 
πράσινη επιχειρηματικότητα και τις 
πράσινες τεχνολογίες, τα πράσινα 
προϊόντα και τις πράσινες υπηρεσίες· 
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
ενισχύσουν την παροχή υπηρεσιών στις 
ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς, ιδίως σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και να 
αυξήσουν την προσήλωση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και 
του ΤΔΜ στους στόχους αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 251
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ε. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ενδεχόμενη δημιουργία 
«πράσινων κόμβων», κατ’ αντιστοιχία 
προς τους ψηφιακούς κόμβους, όπου θα 
παρέχονται συντονισμένες πληροφορίες, 
συμβουλές, βοήθεια και κατάρτιση όσον 
αφορά τον βιώσιμο επιχειρηματικό 
μετασχηματισμό που θα είναι 
προσαρμοσμένος στις ανάγκες των 
διαφορετικών ειδών ΜΜΕ, την 
επιχειρηματικότητα και τα 
επιχειρηματικά μοντέλα που 
χαρακτηρίζονται από περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων τη 
δημιουργία βραχέων και πράσινων 
αλυσίδων αξίας, την οικολογική 
καινοτομία, την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και τις αγορές για τις 
περιβαλλοντικά βιώσιμες ΜΜΕ, καθώς 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
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η οποία θα συνδέει διάφορους φορείς και 
δυνητικούς επιχειρηματικούς εταίρους, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας· υπογραμμίζει ότι οι κόμβοι 
αυτοί θα πρέπει να συνδέονται στενά με 
υπάρχοντα δίκτυα και δομές, όπως το 
δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) 
ή το ευρωπαϊκό κέντρο γνώσεων για την 
αποδοτικότητα των πόρων, για να 
αποφεύγεται τυχόν αλληλεπικάλυψη·

Or. en

Τροπολογία 252
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17στ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με 
τους συμβούλους βιωσιμότητας· ζητεί την 
άμεση υλοποίηση της εν λόγω πρότασης, 
βάσει μιας ανοικτής, διαφανούς 
διαδικασίας επιλογής, αφού προηγηθεί 
ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και αφού περιγραφούν οι 
αρμοδιότητές τους με σαφή χάρτη 
πορείας, χρονοδιάγραμμα, στόχους και 
ορόσημα·

Or. en

Τροπολογία 253
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ζ. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
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και να προωθήσει μια σειρά εργαλείων 
για τις ΜΜΕ, τα οποία θα στοχεύουν σε 
βιώσιμες εταιρικές πολιτικές, μεταξύ 
άλλων την εταιρική κοινωνική και 
περιβαλλοντική ευθύνη, τη βιώσιμη 
λογιστική και υποβολή εκθέσεων, καθώς 
και εργαλεία για την εφαρμογή μοντέλων 
κυκλικής παραγωγής και χαμηλών 
αποβλήτων, βιώσιμων αλυσίδων 
εφοδιασμού και ενεργειακών ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 254
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17η. επισημαίνει ότι, εκτός από την 
οριζόντια διάσταση της ανταλλαγής 
γνώσεων (δηλαδή μεταξύ ΜΜΕ), ο 
οριζόντιος συντονισμός μεταξύ θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, ταμείων και 
χρηματοδοτικών μέσων διαδραματίζει 
κρίσιμο ρόλο για την κάλυψη του κενού 
μεταξύ προσδοκιών και υλοποίησης· 
τονίζει την ανάγκη για μια πιο 
προορατική προσέγγιση των δικτύων και 
των οργανώσεων των ΜΜΕ σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να παρέχεται έγκαιρη 
ενημέρωση και καθοδήγηση για την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων και 
σχεδιαζόμενων δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
σχετικά με την επικοινωνία και τη 
μετάδοση γνώσεων (προωθητική 
αλληλογραφία, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, διαδικτυακά σεμινάρια κ.λπ.), 
καθώς και διαγωνισμούς για σπουδαστές 
και νέους επιχειρηματίες·
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Or. en

Τροπολογία 255
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν·

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, και ιδίως από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, καταργώντας τα άνισα 
κριτήρια πρόσβασης και τις πρακτικές 
που εισάγουν διακρίσεις και 
παρεμποδίζουν την πρόσβαση των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν· ζητεί να 
αναγνωριστεί η αξία των «συμβάσεων 
μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης» 
μέσω του ορισμού κριτηρίων 
πριμοδότησης για τις τοπικές 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με το παράδειγμα, 
εν προκειμένω, της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για τη γεωργία και την 
βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 256
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν ·

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν · ζητεί να 
δεσμεύεται ένα μερίδιο των δημοσίων 
συμβάσεων για τις ΜΜΕ, όπου αυτό είναι 
εφικτό, προκειμένου να αυξηθεί το 
συνολικό μερίδιο των ΜΜΕ στις 
δημόσιες συμβάσεις· ζητεί να υπάρχει η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι φορείς 
χάραξης δημόσιας πολιτικής τοπικές 
ΜΜΕ σε ορισμένο βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 257
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν·

18. θεωρεί ότι η εθνική και η 
ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση θα πρέπει 
να δίνουν το σωστό παράδειγμα και να 
ενισχύσουν το μερίδιο των δημοσίων 
συμβάσεων που αποκτώνται από ΜΜΕ· 
τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις της 
πράσινης και της κυκλικής οικονομίας 
αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για την 
τόνωση της βιώσιμης παραγωγής και 
βιώσιμων καταναλωτικών προτύπων, 
και, παράλληλα, στηρίζουν τις τοπικές, 
καινοτόμες ΜΜΕ· ζητεί να τεθούν 
υποχρεωτικοί ελάχιστοι στόχοι για να 
χρησιμοποιούνται συστηματικά τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 258
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν 

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές, μεταξύ άλλων μέσω της 
υποδιαίρεσης των μεγαλύτερων 
συμβάσεων σε μικρότερα τμήματα, και 
αφαιρώντας τα κριτήρια υποβολής 
προσφορών που ορίζουν απαιτήσεις ή 
προσόντα που υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία της υπηρεσίας ή των αγαθών που 
αγοράστηκαν 

Or. en

Τροπολογία 259
Martina Dlabajová, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, 
Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται 
από ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν·

18. ζητεί να αυξηθούν οι ευκαιρίες 
συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
πληροφόρηση, εξασφαλίζοντας 
απλούστευση των διαδικασιών και 
αποφεύγοντας τα κριτήρια υποβολής 
προσφορών που ορίζουν απαιτήσεις ή 
προσόντα που υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία της υπηρεσίας ή των αγαθών που 
αγοράστηκαν·
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Or. en

Τροπολογία 260
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, διατηρώντας την πρόσβαση σε 
αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν·

18. ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των 
δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από 
ΜΜΕ, και ιδίως από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, διατηρώντας την πρόσβαση 
σε αυτές και αφαιρώντας τα κριτήρια 
υποβολής προσφορών που ορίζουν 
απαιτήσεις ή προσόντα που υπερβαίνουν 
τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας ή των 
αγαθών που αγοράστηκαν·

Or. en

Τροπολογία 261
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις όσον αφορά την άσκηση 
επιρροής στις περιβαλλοντικές 
συμπεριφορές της βιομηχανίας, 
περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, μέσω της 
άσκησης πίεσης στην αλυσίδα 
εφοδιασμού προς υψηλότερα 
περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί, 
επομένως, τα κράτη μέλη, να αξιοποιούν 
πλήρως τις πολιτικές για τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις, καθώς και να τις 
προσαρμόσουν, μεταξύ άλλων, στη 
συμμετοχή των ΜΜΕ, οι οποίες μπορούν 
να συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία 
ζήτησης για πράσινα προϊόντα και 
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υπηρεσίες, απαιτώντας, για παράδειγμα, 
να περιέχουν τα προϊόντα μια ελάχιστη 
ποσότητα ανακυκλωμένων υλικών ή να 
επιτυγχάνουν συγκεκριμένα επίπεδα 
απόδοσης ενέργειας και πόρων·

Or. en

Τροπολογία 262
Paolo Borchia, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Joëlle Mélin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να προωθεί τη 
συνεχή και διαρκή ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ μέσω της τόνωσης της 
καινοτομίας και της διευκόλυνσης της 
συμμετοχής τους σε δημόσιες συμβάσεις 
καινοτομίας και προεμπορικές δημόσιες 
συμβάσεις, οι οποίες σε γενικές γραμμές 
είναι προσβάσιμες μόνο για τους 
μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους· καλεί 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
καθιερώσουν ένα κριτήριο για την 
εφαρμοσιμότητα της ισχύουσας και της 
μελλοντικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
στην οικονομική διάσταση των ΜΜΕ, με 
στόχο την απλούστευση του κανονιστικού 
πλαισίου σε σχέση με τον τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιούνται·

Or. en

Τροπολογία 263
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
αξιοποιώντας την ευελιξία του νέου 
πλαισίου της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις· στηρίζει την έκκληση της 
Επιτροπής προς τα κράτη μέλη και τις 
αναθέτουσες αρχές να υποδιαιρούν τις 
μεγάλες δημόσιες συμβάσεις σε 
μικρότερα τμήματα για να διευκολύνεται 
η συμμετοχή των ΜΜΕ, πράγμα που θα 
συμβάλει στη συντόμευση και τη 
διαφοροποίηση των αλυσίδων 
εφοδιασμού· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, 
να παρασχεθεί περισσότερη καθοδήγηση 
στις δημόσιες αρχές και τις ΜΜΕ 
σχετικά με την υφιστάμενη ευελιξία και 
την προσαρμογή των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 264
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις για 
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς 
δημόσιων συμβάσεων, η οποία θα 
βασίζεται σε προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών μετρίου μεγέθους που θα 
επιτρέπουν στις ΜΜΕ να συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και 
όπου θα είναι δυνατός ο πραγματικός και 
θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των 
παραγόντων της αγοράς· υπογραμμίζει 
ότι είναι αναγκαίο να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 
πιο προσιτό στις ΜΜΕ·
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Or. en

Τροπολογία 265
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν 
τα εργαλεία για την προστασία των ΜΜΕ 
όταν οι τρίτες χώρες λαμβάνουν 
παράνομα μέτρα που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 266
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί να τεθεί στόχος για 
αποδοτικότερες δημόσιες συμβάσεις 
μέσω καθοδήγησης, συστάσεων και 
ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών·

Or. en

Τροπολογία 267
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί τα κράτη μέλη να 
σχεδιάσουν τα φορολογικά τους 
συστήματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι καταλληλότερα για το συχνά φτωχό 
σε κεφάλαιο περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιούνται οι νεοφυείς και οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας 
ότι τα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης 
φορολογούνται μόνο στο σημείο πώλησης 
και μπορούν να χορηγούνται χωρίς 
δικαιώματα ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 268
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. υπογραμμίζει ότι οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις για μετοχικά δικαιώματα 
προαίρεσης θα πρέπει, όταν είναι δυνατό, 
να αναγνωρίζονται πέρα από τα σύνορα 
των κρατών μελών για να έχουν οι 
εργαζόμενοι τη δυνατότητα να αξιοποιούν 
τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας 
χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσμενή και 
συχνά τιμωρητική φορολογική 
μεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία 269
Henrike Hahn
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να βασιστεί σε 
μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) 
προκειμένου να μειώσει τις στρεβλώσεις 
της αγοράς που προκύπτουν από το 
εμπόριο τρίτων χωρών· ζητεί η αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
να καταστεί βασικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής·

19. καλεί την Επιτροπή να βασιστεί σε 
μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) 
προκειμένου να μειώσει τις στρεβλώσεις 
της αγοράς που προκύπτουν από το 
εμπόριο τρίτων χωρών· ζητεί η αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
να καταστεί βασικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής και να 
καθιερωθούν μέτρα τα οποία θα 
επιτρέπουν στις ΜΜΕ να προσδιορίζουν 
εύκολα τις σχετικές και ωφέλιμες πτυχές 
των συμφωνιών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής ότι θα δρομολογήσει μια νέα 
πύλη πληροφοριών για τις τελωνειακές 
διαδικασίες και διατυπώσεις·

Or. en

Τροπολογία 270
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να βασιστεί σε 
μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) 
προκειμένου να μειώσει τις στρεβλώσεις 
της αγοράς που προκύπτουν από το 
εμπόριο τρίτων χωρών· ζητεί η αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
να καταστεί βασικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής·

19. καλεί την Επιτροπή να βασιστεί σε 
μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) 
προκειμένου να μειώσει τις στρεβλώσεις 
της αγοράς που προκύπτουν από το 
εμπόριο τρίτων χωρών· ζητεί η αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
να καταστεί βασικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής και να 
περιλαμβάνεται στις εμπορικές 
συμφωνίες ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για 
τις ΜΜΕ, το οποίο θα διαφοροποιεί τις 
διατάξεις που είναι φιλικές προς τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ από 
άλλα κεφάλαια και θα αποτελεί ένα μέσο 
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για να προσδιορίζουν οι ιδιοκτήτες πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ ταχέως 
τις σχετικές και ωφέλιμες πτυχές των 
συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 271
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να βασιστεί σε 
μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) 
προκειμένου να μειώσει τις στρεβλώσεις 
της αγοράς που προκύπτουν από το 
εμπόριο τρίτων χωρών· ζητεί η αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
να καταστεί βασικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής·

19. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και ένα 
κανονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι 
ΜΜΕ θα μπορούν να ακμάζουν και είναι 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο· 
ζητεί η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» να καταστεί βασικό στοιχείο 
στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, 
ιδίως μέσω της ένταξης ειδικών για τις 
ΜΜΕ κεφαλαίων και διατάξεων στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 272
Sandra Pereira, Sira Rego, Γιώργος Γεωργίου, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και να 
αξιολογεί τη δυνατότητα στήριξης 
έκτακτης ανάγκης, επιπλέον των μέτρων 
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που έχουν ήδη εξαγγελθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης και της 
κεφαλαιοποίησης·

Or. pt

Τροπολογία 273
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους 
τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
«συνεργατική οικονομία», και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επένδυση 
σε Ε&Κ θα είναι προσανατολισμένη προς 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ·

20. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους 
τεχνολογίες, τρόπους οργάνωσης των 
εργασιών τους και επιχειρηματικά 
μοντέλα, όπως η εξ αποστάσεως εργασία, 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
«συνεργατική οικονομία», και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επένδυση 
σε Ε&Κ θα είναι προσανατολισμένη προς 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ· ζητεί, επομένως, 
να καταστεί διαθέσιμο στις ΜΜΕ ένα 
σημαντικό μερίδιο κονδυλίων δυνάμει του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μέσω 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας αλλά και συνεργατικών 
τμημάτων του προγράμματος· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εταιρικές 
σχέσεις και οι αποστολές του «Ορίζων 
Ευρώπη» θα είναι διαφανείς και χωρίς 
αποκλεισμούς σε όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησής τους, ιδίως όσον αφορά τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ, τον καθορισμό του 
στρατηγικού θεματολογίου ερευνών και 
των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας 
τους, καθώς και τη δίκαιη κοινοποίηση 
ευρημάτων και αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 274
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Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους 
τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα, 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
«συνεργατική οικονομία», και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επένδυση 
σε Ε&Κ θα είναι προσανατολισμένη προς 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ·

20. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους 
τεχνολογίες και ψηφιακά επιχειρηματικά 
μοντέλα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
η «συνεργατική οικονομία», και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επένδυση 
σε Ε&Κ θα είναι προσανατολισμένη προς 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν τα πρότυπα 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τις 
ΜΜΕ, και, παράλληλα, να διασφαλιστεί 
ότι οι αρμόδιες αρχές και διοικήσεις θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό 
τομέα για να αναπτύξουν υπηρεσίες μίας 
στάσης στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να 
διευκολύνεται η πρόσβαση σε 
πληροφορίες, κατευθυντήριες γραμμές 
και συμβουλές για να μπορούν οι ΜΜΕ 
να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν 
δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο στις δραστηριότητές 
τους·

Or. en

Τροπολογία 275
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους 
τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα, 

20. σημειώνει ότι η κρίση COVID-19 
ώθησε τις ΜΜΕ σε καινοτόμους 
τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα και 
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όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
«συνεργατική οικονομία», και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επένδυση 
σε Ε&Κ θα είναι προσανατολισμένη προς 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ·

νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
«συνεργατική οικονομία» και η εξ 
αποστάσεως εργασία· επισημαίνει ότι ένα 
μερίδιο των ΜΜΕ δεν ήταν έτοιμο να 
προσαρμοστεί άμεσα στις νέες 
περιστάσεις· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επένδυση 
σε Ε&Κ θα είναι προσανατολισμένη προς 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ· ζητεί, επίσης, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε ολόκληρη αυτή τη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 276
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει ότι, για μια δίκαιη, 
χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματική 
οικολογική μετάβαση, είναι κρίσιμης 
σημασίας να εξασφαλιστούν επαρκείς 
γνώσεις, δεξιότητες και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων για τους ιδιοκτήτες και τους 
εργαζομένους των ΜΜΕ· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν πρωτοβουλίες 
που θα αποσκοπούν στον προσδιορισμό 
και την κάλυψη των κενών γνώσεων και 
δεξιοτήτων στις ΜΜΕ και του εργατικού 
τους δυναμικού στο πλαίσιο του 
μετασχηματισμού προϊόντων, διεργασιών 
και υπηρεσιών εντός της οικολογικής 
μετάβασης, καθώς και να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν προγράμματα για να 
διατηρήσουν εργαζομένους των οποίων οι 
δεξιότητες καθίστανται απαρχαιωμένες 
λόγω της μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 277
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην 
καινοτομία θα πρέπει να δίνουν 
προτεραιότητα σε οικοσυστήματα που 
περιλαμβάνουν τις ΜΜΕ και ενισχύουν 
τη συνδημιουργία, την ωρίμανση και τη 
μεταφορά άριστης τεχνολογίας στη 
βιομηχανία, καθώς και την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών, ενθαρρύνοντας, 
παράλληλα, την αναβάθμιση των 
επιχειρήσεων· σημειώνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIΚT) θα διαδραματίσει 
καίριο ρόλο εν προκειμένω· σημειώνει ότι 
τα ίδια κεφάλαια και η χρηματοδότηση 
με τη μορφή δανείων θα πρέπει να 
διατίθεται σε ΜΜΕ που συμμετέχουν σε 
προσανατολισμένες στην αγορά 
δραστηριότητες και έργα στα υψηλότερα 
επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 278
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. προτρέπει να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση από το COSME και το 
«Ορίζων Ευρώπη» για την ανάπτυξη 
οικολογικά καινοτόμων λύσεων από τις 
ΜΜΕ και για τις ΜΜΕ, ιδίως για τη 
βελτίωση του σχεδιασμού προϊόντων, τη 
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μείωση της χρήσης πόρων και τη 
βελτίωση των επιδόσεων των διεργασιών· 
πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί εξίσου 
έμφαση στις μη τεχνολογικές, 
οργανωτικές και συστημικές καινοτομίες 
και τις καινοτομίες στον δημόσιο τομέα, 
επιπλέον των τεχνολογικών λύσεων, 
προκειμένου να προαχθεί η πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 279
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει ότι έχει εξέχουσα 
σημασία το γεγονός ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης βοηθάει στην υλοποίηση της 
στρατηγικής για τις ΜΜΕ, καθώς 
παρέχει στις ΜΜΕ επαρκείς ανθρώπινους 
πόρους και τεχνολογικές ικανότητες για 
να είναι περισσότερο ανθεκτικές και 
ανταγωνιστικές στην οικονομία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 280
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί να εξασφαλίζουν τα 
ευρωπαϊκά μέσα και οι πρωτοβουλίες 
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στήριξης της έρευνας ευρύτερη 
συμμετοχή των ΜΜΕ σε προσκλήσεις και 
έργα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία του προγράμματος «Επιτάχυνση 
της Καινοτομίας»·

Or. en

Τροπολογία 281
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπογραμμίζει τη σημασία των 
στοχευμένων δημόσιων πολιτικών για τη 
στήριξη οριζόντιων αναγκών που 
σχετίζονται με διεργασίες του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, όπως είναι η 
μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και 
η βελτίωση των ικανοτήτων για 
ηλεκτρονικό εμπόριο και η υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια πιλοτική πρωτοβουλία για 
να επιταχύνει την υιοθέτηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΜΜΕ, για 
παράδειγμα μέσω κατάρτισης και 
συμβουλευτικών δραστηριοτήτων, 
τεχνικής βοήθειας, βέλτιστων πρακτικών 
ή ένταξης του τριγώνου της γνώσης, 
συμμετοχής όλων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων φορέων και των τοπικών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 282
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. πιστεύει ότι το ισχύον καθεστώς 
για τα ΔΔΙ δεν προωθεί την καινοτομία 
και συχνά είναι επιζήμιο για τις ΜΜΕ· 
πιστεύει ότι η αυξημένη διαφάνεια, η 
καινοτόμος διαχείριση και οι πρακτικές 
αδειοδότησης, όπως το μοντέλο ανοικτής 
πηγής, μπορούν να φέρουν γρηγορότερες 
λύσεις στο πλαίσιο της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να επιτύχει ισορροπία ανάμεσα 
στην επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και την 
προώθηση της καινοτομίας, ιδίως όσον 
αφορά τη διασφάλιση της πρόσβασης σε 
φάρμακα, την προστασία της δημόσιας 
υγείας και τις καινοτομίες και τεχνολογίες 
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 283
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι, όποτε είναι 
δυνατό, τα μέσα Ε&Κ, όπως ο 
μηχανισμός επιτάχυνσης του ΕΣΚ, 
προσφέρουν ταχείες ευκαιρίες στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες 
μπορούν να υποστηρίξουν, για 
παράδειγμα, τις δοκιμές, τη θεραπεία ή 
την παρακολούθηση στο πλαίσιο της 
έξαρσης της νόσου COVID-19·
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Or. en

Τροπολογία 284
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. χαιρετίζει τον ενισχυμένο ρόλο 
που θα διαδραματίσει το InvestEU στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, ιδίως το 
παράθυρο για τις ΜΜΕ, το οποίο θα 
λειτουργήσει ως το κύριο χρηματοδοτικό 
εργαλείο για την εδραίωση 
επιχειρηματικών μοντέλων ΜΜΕ, με 
αποτέλεσμα να τις βοηθήσει να επενδύουν 
σε πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, 
δεξιότητες και έργα που προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
που είναι προσανατολισμένη στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 285
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. χαιρετίζει την ένταξη των ΜΜΕ 
στο Ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα, 
μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη πολλών 
κατάντη υπηρεσιών και εφαρμογών· 
αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των ΜΜΕ 
στις αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της 
άμυνας στην Ευρώπη και χαιρετίζει τις 
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νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 286
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe 
Network και οι κόμβοι ψηφιακής 
καινοτομίας, προκειμένου να αξιολογηθεί 
και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά 
τους·

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους· 
τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην παροχή βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε μη ψηφιακές ΜΜΕ, 
μεταξύ άλλων: πληροφορίες σχετικά με 
τα ψηφιακά τους δικαιώματα και τις 
ψηφιακές τους υποχρεώσεις, ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και προσανατολισμένη 
στην πρακτική διδασκαλία της 
ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών 
διεργασιών· τονίζει ότι η ανάγκη για 
βασική ψηφιακή κατάρτιση είναι 
ιδιαίτερα έντονη σε τομείς με υψηλά 
ποσοστά ΜΜΕ και χαμηλά επίπεδα 
ψηφιοποίησης και για ΜΜΕ που 
βρίσκονται σε απόκεντρες περιοχές και 
διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
ψηφιακές υποδομές και, συνεπώς, 
εμπειρογνωσία· ζητεί, για τον σκοπό 
αυτό, τη δημιουργία νέων κόμβων 
ψηφιακής καινοτομίας και σε μικρότερες 
πόλεις και σε αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία 287
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe 
Network και οι κόμβοι ψηφιακής 
καινοτομίας, προκειμένου να αξιολογηθεί 
και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά 
τους·

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους· επισημαίνει ότι, για να γεφυρωθεί το 
ψηφιακό χάσμα, είναι απαραίτητο να 
αυξηθεί το μερίδιο αποφοίτων σε τομείς 
STEM και να καλυφθεί το χάσμα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 288
Paolo Borchia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network 
και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους·

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network 
και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, με 
την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων των 
ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 289
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network 
και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους·

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network 
και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, με 
την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 290
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να επανεξεταστούν μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network 
και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους·

21. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μόνο το 17 % των ΜΜΕ έχουν 
μέχρι στιγμής ενσωματώσει επιτυχώς την 
ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις 
τους, και ζητεί να παρακολουθούνται και 
να μετασχηματίζονται αναλόγως μέσα 
όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network 
και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους·

Or. en
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Τροπολογία 291
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τμήμα του Ταμείου 
ανάκαμψης για να στηρίξουν 
χρηματοδοτικά τις ΜΜΕ στην απόκτηση 
κατάλληλων δεξιοτήτων και των πλέον 
σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και 
μορφών συνδεσιμότητας· καλεί την 
Επιτροπή να υλοποιήσει μια ενιαία 
ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και αγορά 
δεδομένων η οποία θα είναι προσβάσιμη 
για τις ΜΜΕ, και να διασφαλίσει ότι τα 
δεδομένα θα μπορούν να κυκλοφορούν 
εντός της ΕΕ και σε όλους τους τομείς, να 
προωθεί τις επενδύσεις σε πρότυπα, 
εργαλεία και υποδομές επόμενης γενιάς 
για την αποθήκευση και την επεξεργασία 
δεδομένων και να συγκεντρώνει 
ευρωπαϊκά δεδομένα σε βασικούς τομείς, 
με κοινούς και διαλειτουργικούς χώρους 
δεδομένων σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 292
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει τη σημασία μέσων 
όπως είναι το δίκτυο «Enterprise Europe 
Network» και οι κόμβοι ψηφιακής 
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καινοτομίας, που είναι απαραίτητα για να 
καταστεί δυνατή η διεθνοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η επιδίωξη της 
καινοτομίας των ΜΜΕ σε τοπικό 
επίπεδο, μεταξύ άλλων στον τομέα του 
περιβάλλοντος· ζητεί, επίσης, να 
αξιολογηθεί η κάλυψή τους μέσω 
ενδελεχούς ανάλυσης των κατηγοριών 
των επιχειρήσεων που επωφελούνται από 
τις δράσεις τους, προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους 
και να διασφαλιστεί η καταλληλότητά 
τους για τον σκοπό που εξυπηρετούν·

Or. en

Τροπολογία 293
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα και η μεταφορά 
τεχνολογιών από τον ακαδημαϊκό τομέα 
στις ΜΜΕ· στηρίζει την Επιτροπή στη 
δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων 
δεδομένων για την χωρίς διακρίσεις, 
αξιόπιστη και ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό την αύξηση των ροών δεδομένων 
μεταξύ των επιχειρήσεων και με τις 
κυβερνήσεις με τη χρήση ενός μοντέλου 
ανοικτών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. απαιτεί να αυξηθούν σημαντικά οι 
πόροι των προγραμμάτων COSME και 
«Ορίζων Ευρώπη» που προορίζονται για 
την ανάπτυξη οικολογικών καινοτομιών 
από ΜΜΕ, όπως είναι η μειωμένη και 
αποδοτικότερη χρήση πόρων και 
ενέργειας και·

Or. en

Τροπολογία 295
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. χαιρετίζει τη δέσμη της Πράσινης 
Συμφωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στα μέτρα που παρουσιάζουν άμεσα 
οφέλη για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, όπως το 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
και οι πρωτοβουλίες του επονομαζόμενου 
«Κύματος ανακαινίσεων»· επισημαίνει ότι 
το δικαίωμα επισκευής, παρόλο που 
ωφελεί τους καταναλωτές, μπορεί να 
ωθήσει τις ΜΜΕ να εισχωρήσουν στο 
επισκευαστικό τμήμα της αγοράς και ότι 
οι πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
ενδέχεται να είναι ωφέλιμες όχι μόνο για 
τις ΜΜΕ του κατασκευαστικού τομέα, 
αλλά και να προωθούν την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε άλλες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να 
συμβάλλουν στη μείωση των 
λειτουργικών τους δαπανών· ζητεί την 
ενίσχυση μιας αγοράς για εταιρείες 
ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ)·

Or. en
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Τροπολογία 296
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. τονίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των 
ΜΜΕ στα βιομηχανικά οικοσυστήματα, 
όπως έχει εντοπίσει η Επιτροπή, καθώς 
και σε υπάρχουσες και μελλοντικές 
βιομηχανικές συμμαχίες, σημαντικά 
σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(IPCEI) και τη συνάντηση για 
βιομηχανικά θέματα· εκφράζει 
δυσαρέσκεια για την έλλειψη διαφάνειας 
και τις περιορισμένες διαθέσιμες 
πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά το 
βιομηχανικό οικοσύστημα και τον 
καθορισμό αντίστοιχου θεματολογίου· 
υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση των 
οικοσυστημάτων θα πρέπει να έχει στόχο 
τη συμμετοχή όλων των σχετικών 
οικονομικών και κοινωνικών 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με 
ολιστικό και διαφανή τρόπο, για την 
ενθάρρυνση ανοιχτών συζητήσεων και 
συνολικών λύσεων κατά μήκος των 
αλυσίδων αξίας·

Or. en

Τροπολογία 297
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
μια παράλληλη και ισχυρότερη πολιτική 
για να βελτιώσει τις υποδομές διαδικτύου 
και τις συνθήκες συνδεσιμότητας στις 
αγροτικές, προαστιακές και 
απομακρυσμένες περιοχές και 
περιφέρειες, ως βασική προϋπόθεση για 
να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση και να 
υιοθετηθεί ο αποτελεσματικός 
μετασχηματισμός· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο δεσμευτικών 
στόχων συνδεσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 298
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία στις 
ΜΜΕ αποτελεί βασικό παράγοντα 
παραγωγικότητας και ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, ενώ μπορεί να συνδράμει 
στην επίλυση παγκόσμιων και 
κοινωνικών προκλήσεων και να 
προσφέρει καλύτερες εργασιακές 
συνθήκες· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη 
τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση αυξάνουν 
τις ευκαιρίες για καινοτομία και 
ευδοκίμηση των ΜΜΕ, καθώς 
επιταχύνουν τη διάδοση γνώσεων και την 
ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων 
και αυξάνουν την ικανότητά τους να 
αναπτύσσονται ταχύτερα·

Or. en
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Τροπολογία 299
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. είναι της άποψης ότι οι σύμβουλοι 
βιωσιμότητας θα είναι απαραίτητοι για 
την προώθηση πράσινων ευκαιριών στις 
ΜΜΕ, περιλαμβανομένων των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, και θα τους 
δώσουν τη δυνατότητα να κατανοούν τις 
αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, 
καθώς και τις ευκαιρίες που απορρέουν 
από την Πράσινη Συμφωνία, σύμφωνα με 
τη δομή τους, το επιχειρηματικό τους 
μοντέλο και, γενικότερα, τις ανάγκες 
τους, αφού δεν υπάρχει ενιαία 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 300
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. υπογραμμίζει ότι η συνεργασία 
αποτελεί σημαντικότατη διάσταση για τη 
βελτίωση των επιδόσεων των ΜΜΕ· ως 
εκ τούτου, οι συνεργατικοί σχηματισμοί 
και οι εταιρικές σχέσεις με όλους τους 
φορείς στο τρίγωνο της γνώσης 
(εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία), και 
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ειδικότερα με ερευνητικά κέντρα και τον 
ακαδημαϊκό τομέα, προωθείται και 
ενθαρρύνεται με καλύτερο τρόπο· ζητεί 
από την Επιτροπή να στηρίξει τη 
δημιουργία συμφωνιών καινοτομίας με 
συνεργατικούς σχηματισμούς ΜΜΕ 
προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 
και να δημιουργηθούν κοινές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 301
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21ε. χαιρετίζει την ανάλυση της 
Επιτροπής σχετικά με το πρώτο 
βιομηχανικό οικοσύστημα και τονίζει τη 
σημασία της εμβάθυνσης και διεύρυνσής 
του όπου απαιτείται· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να συμπληρωθεί με ένα 
ισχυρό οριζόντιο οικοσύστημα για 
καινοτομία το οποίο θα αντιμετωπίζει 
σημαντικά εγκάρσια ζητήματα, όπως τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και του 
διοικητικού κόστους, την επέκταση των 
υποδομών, την ευελιξία της αγοράς 
εργασίας και την κινητοποίηση του 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την 
προμήθεια πρώτων υλών και τον 
εκσυγχρονισμό του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 302
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Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21στ. τονίζει ότι η υπερβολικά 
λεπτομερής νομοθεσία σε τομείς όπως 
είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
ενέχει κίνδυνο δημιουργίας υπερβολικά 
γραφειοκρατικής και περίπλοκης 
νομοθεσίας για τις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά· 
ζητεί το σημείο εστίασης να βρίσκεται σε 
ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο 
βασίζεται σε αρχές και είναι τεχνολογικά 
ουδέτερο και το οποίο ενισχύει την 
ανάπτυξη της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 303
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη διεξαγωγή ενός 
υποχρεωτικού τεστ στις ΜΜΕ, που θα 
μπορέσει να αξιολογήσει τον οικονομικό 
αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων 
επί των ΜΜΕ· ζητεί την ορθή αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη 
θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών 
για τους στόχους για το CO2 ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 304
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη διεξαγωγή ενός 
υποχρεωτικού τεστ στις ΜΜΕ, που θα 
μπορέσει να αξιολογήσει τον οικονομικό 
αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων 
επί των ΜΜΕ· ζητεί την ορθή αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη 
θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών 
για τους στόχους για το CO2 ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 305
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη διεξαγωγή ενός 
υποχρεωτικού τεστ στις ΜΜΕ, που θα 
μπορέσει να αξιολογήσει τον οικονομικό 
αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων επί 
των ΜΜΕ· ζητεί την ορθή αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη 
θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών 
για τους στόχους για το CO2·

22. ζητεί τη διεξαγωγή ενός 
υποχρεωτικού τεστ στις ΜΜΕ, που θα 
μπορέσει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο 
των νομοθετικών προτάσεων επί των 
ΜΜΕ και για να αναπτυχθεί νομοθεσία 
που συνυπολογίζει τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ειδών 
ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ελάχιστες απαιτήσεις, να συγκεντρώσει 
και να προαγάγει βέλτιστες πρακτικές και 
να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για 
τη συστηματική εφαρμογή του τεστ στις 
ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο·



PE657.190 172/183 AM\1212400EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 306
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί τη διεξαγωγή ενός 
υποχρεωτικού τεστ στις ΜΜΕ, που θα 
μπορέσει να αξιολογήσει τον οικονομικό 
αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων επί 
των ΜΜΕ· ζητεί την ορθή αξιολόγηση της 
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά τη θέσπιση αυστηρότερων 
προδιαγραφών για τους στόχους για το 
CO2·

22. ζητεί τη διεξαγωγή ενός 
υποχρεωτικού τεστ στις ΜΜΕ, που θα 
μπορέσει να αξιολογήσει τον οικονομικό 
αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων επί 
των ΜΜΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση του δυνητικού 
κόστους και φόρτου για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ και των επιπτώσεων για τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 307
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
στη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη προσέγγιση των 
στόχων της πράσινης συμφωνίας, η οποία 
πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας·

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
στη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη προσέγγιση των 
στόχων της πράσινης συμφωνίας, η οποία 
πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή ότι η επισήμανση ενέχει 
διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και 
αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να απαιτούνται 
μόνον οι απαραίτητες πληροφορίες, 
καθώς η απλή και αυτοματοποιημένη 
συμμόρφωση είναι σημαντική·
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Or. en

Τροπολογία 308
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
στη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη προσέγγιση των 
στόχων της πράσινης συμφωνίας, η οποία 
πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας·

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
και των εργαζομένων στη χάραξη 
πολιτικής, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
βιώσιμη προσέγγιση των στόχων της 
πράσινης συμφωνίας· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της προαγωγής 
του κοινωνικού διαλόγου κατά τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών 
για τις ΜΜΕ, σε συνοχή με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 309
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
στη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη προσέγγιση των 
στόχων της πράσινης συμφωνίας, η οποία 
πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας·

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
στη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη προσέγγιση των 
στόχων της πράσινης συμφωνίας, η οποία 
πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας· χαιρετίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να προβλέψει 
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τον ορισμό ειδικών συμβούλων 
βιωσιμότητας για τα δίκτυα «Enterprise 
Europe Network»·

Or. en

Τροπολογία 310
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
στη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια βιώσιμη προσέγγιση των 
στόχων της πράσινης συμφωνίας, η οποία 
πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας·

23. υπενθυμίζει την ανάγκη ενεργού 
συμμετοχής των εκπροσώπων των ΜΜΕ 
στη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι ιδιαιτερότητες των 
ΜΜΕ λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στις 
ρυθμίσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 311
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δρομολογήσουν ένα ευρωπαϊκό 
«κύμα ανακαινίσεων», το οποίο θα 
μπορούσε να στηρίξει τις ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε όλη την 
Ευρώπη, μέσω της τόνωσης του τομέα 
της ενέργειας και του κατασκευαστικού 
τομέα, και, παράλληλα, να προσφέρει 
οφέλη για τις επιχειρήσεις και να 
προωθήσει τις τοπικές ανανεώσιμες 



AM\1212400EL.docx 175/183 PE657.190

EL

πηγές ενέργειας· τονίζει ότι οι ιδιωτικές 
επενδύσεις και τα ευρωπαϊκά ταμεία 
πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις 
ΜΜΕ μέσω έργων ανακαίνισης και 
μετασκευής και οικονομικών και 
φορολογικών κινήτρων· υπογραμμίζει τον 
ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης στη χρηματοδότηση, 
μεταξύ άλλων, της αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και της απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον 
κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα των 
ανακαινίσεων, όπου οι ΜΜΕ 
αντιστοιχούν στο 97 % των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 312
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. θεωρεί ότι το ψηφιακό διαβατήριο 
προϊόντων, με καλό σχεδιασμό και 
συγχρονισμένο με υπάρχοντα συστήματα, 
θα μπορούσε να μειώσει αυτόν τον φόρτο, 
αλλά θεωρεί ότι το ψηφιακό διαβατήριο 
προϊόντων θα πρέπει να είναι 
συγχρονισμένο με τις επιχειρήσεις, τους 
φορείς τυποποίησης και τα παγκόσμια 
πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 313
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
ωφελούν όλους τους τομείς· επισημαίνει 
ότι θα ήταν άδικο να δοθεί επιπλέον 
στήριξη σε ορισμένους τομείς απλώς 
επειδή οι δραστηριότητες ασκούνται σε 
αυτούς τους τομείς που είναι ευνοημένοι 
από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 314
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. εκφράζει δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος 
δεν περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν 
συγκεκριμένα στις ΜΜΕ1α· τονίζει ότι οι 
ΜΜΕ είναι απαραίτητες για την 
οικοδόμηση έξυπνων, ψηφιακών και 
ανθεκτικών ενεργειακών υποδομών και ο 
ρόλος τους θα πρέπει να υποστηρίζεται· 
ζητεί, στους μελλοντικούς κατάλογους 
έργων κοινού ενδιαφέροντος (EKE), να 
δίνεται προτεραιότητα σε έργα που 
περιλαμβάνουν συμμετέχουσες ΜΜΕ·
_________________
1α COM(2020) 299, «Ενέργεια για μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία: 
Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος»

Or. en

Τροπολογία 315
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Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Εύα Καϊλή, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ·

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλών περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ένα 
τέτοιου είδους μέσο δεν θα πρέπει να 
είναι επιζήμιο για τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς και ότι θα πρέπει να 
προστατεύονται οι καταναλωτές, 
ειδικότερα από κράτη μέλη που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
εισαγωγές από τρίτες χώρες· 
επιβεβαιώνει ότι ένας μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα 
πρέπει να συνδυάζεται με μια συνολική 
βιομηχανική πολιτική με στόχο την 
προώθηση των στρατηγικών αλυσίδων 
αξίας με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προκειμένου να αυξηθεί η βιομηχανική 
του αυτονομία·

Or. en

Τροπολογία 316
Jens Gieseke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ·

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα, ο οποίος θα είναι συμβατός με 
τον ΠΟΕ, και η ειδική προστασία από τις 
διαρροές άνθρακα για τις βιομηχανικές 
ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθούν την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι μόνον 
ένας μηχανισμός που συμμορφώνεται με 
τον ΠΟΕ θα αποτρέψει τα αντίποινα από 
εμπορικούς εταίρους, τα οποία θα 
μπορούσαν να βλάψουν σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 317
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ·

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών προτύπων από τους 
διεθνείς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση 
της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση 
σχετικά με έναν συμβατό με τον ΠΟΕ 
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φόρο συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εν 
προκειμένω την ευκαιρία να εφαρμόσει, 
εναλλακτικά, έναν προστιθέμενο φόρο 
εκπομπών, με τον οποίο θα μπορούν να 
αποτιμώνται οι εκπομπές CO2 της 
παραγωγικής διαδικασίας στον ΦΠΑ του 
τελικού προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 318
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα μπορεί να 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 
προστασία της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ, ενώ παράλληλα 
προωθεί την υιοθέτηση υψηλότερων 
περιβαλλοντικών προτύπων από τους 
διεθνείς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

24. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί παγκόσμια πρόκληση·

Or. en

Τροπολογία 319
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
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ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ·

ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ· τα κοινά πρότυπα ή 
μέτρα θα πρέπει να έχουν εθελοντικό 
χαρακτήρα για να πληρούνται 
συγκεκριμένες εθνικές προϋποθέσεις και 
να αντιμετωπίζονται προκλήσεις, ενώ θα 
πρέπει να αξιοποιούνται υπάρχουσες 
εθνικές εργασίες και να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 320
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα μπορεί να 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 
προστασία της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ, ενώ παράλληλα 
προωθεί την υιοθέτηση υψηλότερων 
περιβαλλοντικών προτύπων από τους 
διεθνείς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι η 
αξιολόγηση ενός μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα, ο οποίος θα έχει 
σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανόνες του 
ΠΟΕ, θα μπορούσε να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 321
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Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων περιβαλλοντικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ·

24. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση, και σημειώνει ότι 
ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα μπορεί να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα προωθεί την 
υιοθέτηση υψηλότερων σχετικών με το 
κλίμα, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων από τους διεθνείς εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 322
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει ότι ο καθορισμός 
προτύπων έχει ολοένα μεγαλύτερο ρόλο 
στο πλαίσιο της εν εξελίξει ψηφιοποίησης 
και της υιοθέτησης πράσινων 
τεχνολογιών· τονίζει τη σημασία της 
συμμετοχής εκπροσώπων των ΜΜΕ στις 
διαδικασίες τυποποίησης, για να 
διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα είναι 
κατάλληλα για τις ανάγκες των ΜΜΕ και 
είναι γνωστά στα ενδιαφερόμενα μέρη 
των ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 323
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. χαιρετίζει την καθιέρωση 
εκπροσώπου της ΕΕ για τις ΜΜΕ· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 
πολιτική εξουσία για να προσφέρει 
πραγματικά και να προωθεί φιλικές προς 
τις ΜΜΕ πολιτικές, καθώς και να έχει 
ρόλο παρακολούθησης στην εφαρμογή 
των πολιτικών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 324
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί να διατεθεί μη επιστρεπτέα 
χρηματοδότηση και κίνητρα στις ΜΜΕ 
για να ανταποκριθούν στην πράσινη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 325
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. ζητεί συγκεκριμένα μέσα στήριξης 
ειδικά για τις ΜΜΕ που προκύπτουν από 
εξαγορές εργαζομένων· 
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Or. en

Τροπολογία 326
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση σε ΜΜΕ που 
συμμετέχουν σε έργα αστικής 
αναγέννησης·

Or. en


