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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
(2020/XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» 
(COM(2011)0870),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο 
«Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις «Small Business Act» για 
την Ευρώπη» (COM(2011)0078) και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 20113,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, με τίτλο 
«Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
(COM(2013)0122),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 
(2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Οι 
μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις 
αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 

1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
2 ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
3 ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 102.
4 ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 40.
5 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33.
6 ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 57.
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«Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» 
(COM(2020)0103),

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 02/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: 
«Το μέσο για τις ΜΜΕ στην πράξη:  ένα αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα 
που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις» 

– έχοντας υπόψη τις  εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές» του Ιουνίου 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
0000/2020),

A. 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·

B. 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·

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

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση δεύτερης εκδήλωσης της COVID -19, οι 
προοπτικές του ΟΟΣΑ7 δεν αποκλείουν ότι έως το τέλος του 2021 η απώλεια 
εισοδήματος θα υπερβεί εκείνη οποιασδήποτε προηγούμενης ύφεσης τα τελευταία 100 
χρόνια·

E. 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·

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·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος και η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών 
εξακολουθούν να αποτελούν μείζον εμπόδιο για την πρόσβαση των ΜΜΕ στην 

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σε πολλά κράτη μέλη·

H. 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·

Διαρθρωτικές προκλήσεις πριν από την κρίση COVID - 19

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

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·

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·

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·

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)·

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·

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·

Νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID - 19
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8. σημειώνει ότι, μετά τον συναγερμό που σήμανε η ΠΟΥ για την πανδημία, έχουν 
αυξηθεί οι εμπορικοί περιορισμοί και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού·

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·

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·

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·

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·

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

Στρατηγική ανάκαμψης

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·

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·

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·

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·  

18.  ζητεί να ενισχυθεί το μερίδιο των δημοσίων συμβάσεων που αποκτώνται από ΜΜΕ, 
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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 ·

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·

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·

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·

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  ·

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·

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·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και 
ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση της ΠΟΥ σχετικά με 
την αναγνώριση της Covid-19 ως πανδημίας. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του εισηγητή 
είναι να επικαιροποιήσει το αρχικό περιεχόμενο της ανακοίνωσης, σύμφωνα με τις 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που επέφερε η πανδημία, αναλύοντας μέσω μιας 
ρεαλιστικής και συνεκτικής προσέγγισης, τις νέες προκλήσεις που επηρεάζουν σήμερα τα 25 
εκατομμύρια των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά. 
Ταυτόχρονα, ο εισηγητής προτίθεται να τονίσει τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσουν οι ΜΜΕ, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως θεμελιώδεις πυλώνες για 
την οικονομική ανάκαμψη της ηπείρου μας μετά την πανδημία.

Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός αύξησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ ήταν ήδη χαμηλότερος κατά 
μέσο όρο από τους ανταγωνιστές τρίτων χωρών, ακόμη και πριν από την εμφάνιση της 
πανδημίας, λόγω πολύπλευρων και βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών προκλήσεων όπως η 
περιορισμένη πρόσβαση σε πιστώσεις, η υποκεφαλαιοποίηση και οι σοβαρές καθυστερήσεις 
πληρωμών. Ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος έχει επίσης επηρεάσει μακροχρόνια το 
αναπτυξιακό δυναμικό των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση· σύμφωνα με την έρευνα του 
2019 για τις επιχειρήσεις από την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων (Eurochambres), οι διοικητικές διαδικασίες συνιστούν μείζονα πρόκληση για 
τουλάχιστον το 78 % των ΜΜΕ. Η υπέρμετρη θέσπιση ρυθμίσεων  φθάνει σε ιδιαίτερα 
ανησυχητικά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, όχι μόνο στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος αλλά και εντός της ευρύτερης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και ακόμη και η επιβίωσή τους απειλούνται 
όλο και περισσότερο από πολυμερείς μορφές αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού, οι οποίες 
προκύπτουν από τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, και 
πρωτίστως από τη δράση παραγωγών τρίτων χωρών που συνεχίζουν να βασίζονται σε 
χαμηλότερα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα κατά την εξαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών 
στην ΕΕ.

Συνεπώς, η βαθμιαία αλλά σταθερή εξαίρεση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων από τις εθνικές αγορές κάθε κράτους μέλους, καθώς και από την ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά, είχε φτάσει σε επίπεδα έκτακτης ανάγκης πολύ πριν από την εμφάνιση της 
πανδημίας της Covid-19, και ήταν υπεύθυνη για τη διάβρωση του βασικού ιστού της 
ευρωπαϊκής οικονομίας.

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη αυτά τα κρίσιμα σημεία, η Ένωση οφείλει να αναπτύξει μια 
σύγχρονη και βιώσιμη στρατηγική, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις 
προαναφερθείσες διαρθρωτικές προκλήσεις και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει ταχέως και 
αποτελεσματικά τα νέα πρόσθετα εμπόδια που προκαλεί η πανδημία.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να επιδιώκει τον πρωταρχικό στόχο της ανάκτησης της 
ανταγωνιστικότητας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες 
χώρες. Επείγοντα μέτρα είναι ιδίως απαραίτητα για την ουσιαστική μείωση του κανονιστικού 
φόρτου (μέσω της υιοθέτησης της αρχής «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση»), για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση με τη μορφή 
επιχορηγήσεων αντί για δάνεια, και για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που 
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εξακολουθεί να ταλανίζει ένα ανησυχητικό ποσοστό των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση δεν θα πρέπει να ευνοούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις 
των οποίων το πρωτεύον πεδίο εργασίας σχετίζεται άμεσα με την καινοτομία· αντιθέτως, η 
βοήθεια και τα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι 
άμεσα προσβάσιμα και σε μη ψηφιακές και μη καινοτόμους επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο παραδοσιακών βιοτεχνιών, κοινωνικών υπηρεσιών ή του κλάδου της δημιουργίας, οι 
οποίες έχουν επίσης ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση της νομοθεσίας της Ένωσης όσον 
αφορά το νομοθετικό οικοσύστημα προς την κατεύθυνση των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να επιτευχθούν, αφενός, με τον καθορισμό της προσέγγισης 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» ως θεμελιώδους αρχής στην κατάρτιση της 
μελλοντικής νομοθεσίας, και, αφετέρου, με τη διατήρησή της καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νομοθετικής διαδικασίας (και μέσω του σταδίου της αξιολόγησης των επιπτώσεων).

Η διαρθρωτική αλλαγή θα συμβάλλει επίσης στην προστασία των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων από την άδικη πίεση των κολοσσών της αγοράς, τόσο εντός όσο και 
χωρίς την Ένωση. Ως εκ τούτου, οι ενωσιακές και οι εθνικές αρχές πρέπει να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την προστασία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
από κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μεγαλύτερες συμπράξεις. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να αναλάβουν ταχεία δράση για να αποτρέψουν την περαιτέρω 
αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας που ήδη επηρεάζει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όσον 
αφορά τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και τη μείωση των προτύπων για τα εργασιακά 
δικαιώματα.

Όσον αφορά την προστασία της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εντός των παγκόσμιων αγορών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να κάνουν 
ρεαλιστική χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας ώστε να προστατεύουν τους ευρωπαίους 
παραγωγούς και καταναλωτές από τους ανταγωνιστές εκτός ΕΕ που κινητοποιούνται σε μια 
λιγότερο ρυθμισμένη αγορά, και να επιταχύνουν εν προκειμένω την εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού συνοριακού μηχανισμού για τον άνθρακα.

Δεδομένης της πρωτοφανούς δυσκολίας αυτής της συγκεκριμένης φάσης στην ιστορία της 
Ένωσης, η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να αντιπροσωπεύει μια βιώσιμη ευκαιρία για τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τόσο τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας όσο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, και θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις υφιστάμενες ασυμμετρίες όσον αφορά το χάσμα ανταγωνιστικότητας που 
εμποδίζει τις ευρωπαϊκές εταιρείες έναντι των ανταγωνιστών από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα είναι ουσιαστικής σημασίας η συμμετοχή των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και των εκπροσώπων τους σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η τελευταία συμβαδίζει με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες 
καθώς και το δυναμικό και τις δυνατότητες  της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τα μέσα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς που 
προκαλούνται από την άνιση χρήση της ευελιξίας των κρατικών ενισχύσεων στα κράτη μέλη, 
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ενώ τυχόν περιορισμοί που ενδέχεται να επιβληθούν στη χρήση των πόρων αυτών δεν πρέπει 
να υπονομεύουν τον θετικό αντίκτυπο που αναμένεται να επιφέρουν. Οι επιχορηγήσεις 
πρέπει να ευνοούνται σε σχέση με τα δάνεια, έτσι ώστε η χρηματοδοτική βοήθεια να μην 
μετατραπεί σε πρόσθετο χρέος για τα κράτη και τις επιχειρήσεις.

Απαιτείται, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, προσεκτική αξιολόγηση προκειμένου να δοθεί 
προτεραιότητα στα προγράμματα με τις καλύτερες επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θεμελιώδεις στόχοι όπως η απλούστευση, η μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και η 
βελτίωση της επικοινωνίας δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν εάν η Ένωση προτίθεται να 
παράσχει απτή στήριξη στις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


