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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) 
και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού 
πλήττονται περισσότερο από την έξαρση της νόσου COVID-19, με σημαντικό αριθμό 
αυτών των επιχειρήσεων να βρίσκονται στα πρόθυρα της αφερεγγυότητας, λόγω της 
επιβολής περιορισμών στην κινητικότητα, των πρωτοκόλλων υγείας σε ιδρύματα 
φιλοξενίας και της συνακόλουθης μείωσης της ζήτησης για μεταφορά επιβατών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό πλαίσιο παρέχει επίσης έρεισμα για μια 
ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, υποστηριζόμενη από μια γραμμή του προϋπολογισμού 
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και για επείγοντα και καινοτόμα 
μέτρα που θέτουν τις μεταφορές στο επίκεντρο της ταχείας επανεκκίνησης της 
οικονομικής ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές και ο τουρισμός είναι 
τομείς που έχουν αντίκτυπο στην κατάσταση του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μετάβαση 
προς βιώσιμες μεταφορές και τουρισμό·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΠΜΜΜΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
είναι συγχρόνως 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· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις 
ΜΜΕ στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού ανέρχεται σε ένα και δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις 
αντίστοιχα, και αντιπροσωπεύουν, περισσότερες από 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των 
επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών και, ως εκ τούτου, διαθέτουν το μεγαλύτερο 
δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική πρόοδο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών είναι στρατηγικής σημασίας για την 
ανάπτυξη των κρατών μελών και της ΕΕ, για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
τους συνοχή, για τη λειτουργία της οικονομίας και για την κινητικότητα των 
πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς αντιμετωπίζουν 
διάφορους περιορισμούς στη λειτουργία τους, μεταξύ άλλων, από τα διόδια και την 
έλλειψη υποδομών στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σημαντικό να 
διασφαλιστεί η μείωση της γραφειοκρατίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ και η αξιολόγηση της εφαρμογής του συνόλου της νέας νομοθεσίας της ΕΕ που 
έχει αρνητικό αντίκτυπο ή παρεμποδίζει δυσανάλογα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
τις ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά μεταφορών·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού είναι καίριας σημασίας για την 
οικονομία πολλών κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός έχει 
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εποχιακό προφίλ και θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια κοινή προσέγγιση και 
πολιτική της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εμφάνιση της επιδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη στις ΜΜΕ τους, ιδίως αξιοποιώντας την 
ευελιξία των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, χωρίς να επιδεινωθούν οι 
υπάρχουσες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των ΜΜΕ από διάφορες χώρες 
στην ενιαία αγορά · λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα των διοικητικών 
διαδικασιών και η υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη για 
τις ΜΜΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ εξαρτώνται από την 
τραπεζική χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τραπεζικό τομέα υπάρχει 
ανάγκη εξορθολογισμού των  απαιτήσεις των πελατών, ώστε οι ΜΜΕ να έχουν 
ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών,  η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παρουσιάζει γενικότερα 
υστέρηση σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, και αυτό θέτει σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα της Ευρώπης να δημιουργεί πλούτο και ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πλειονότητα των ΜΜΕ ζουν από και για τις εθνικές αγορές·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΜΕ στους τομείς των μεταφορών, όπως εκείνες που 
παρέχουν ενεργό αστική κινητικότητα, επιβατικές μεταφορές και τουριστικές 
υπηρεσίες, έχουν πληγεί σοβαρά από την κυριαρχία στην αγορά ορισμένων ψηφιακών 
πλατφορμών · λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αποτελούν τόσο μεγάλη πρόκληση όσο και ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και είναι 
σημαντικές για την εμπορική τους επιτυχία, με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης 
και ανάπτυξης, τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, τη διασφάλιση της 
ασφάλειας των δεδομένων και την καλύτερη προσέγγιση των καταναλωτών·

1. σημειώνει ότι η κρίση COVID- 19 έχει καταδείξει τη σημασία που έχουν για την 
οικονομία και τις επιχειρήσεις οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
μεταφορών, δεδομένου ότι οι αδιάλειπτες εμπορευματικές μεταφορές υπήρξαν ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των αλυσίδων 
εφοδιασμού για διάφορους τύπους εμπορευμάτων, όπως και τη μεταφορά των 
εργαζομένων σε βασικούς τομείς· τονίζει ότι οι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού 
αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης μιας σοβαρής 
κρίσης ρευστότητας λόγω της μη βιώσιμης ταμειακής ροής, της κατάστασης εσόδων 
και της συμπεριφοράς των επιβατών μετά το έξαρση της COVID-19· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει αναθεωρημένη στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19, τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές ανάγκες, ενισχύοντας και τονώνοντας παράλληλα τις 
επιχειρήσεις· αναγνωρίζει τη συμβολή που μια νέα βιομηχανική πολιτική θα έχει στην 
επανεκβιομηχάνιση των κρατών μελών· 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 έτσι απλώς 
διατηρείται η ισχύουσα κατάσταση, πράγμα όχι αρκετά φιλόδοξο·

2. τονίζει τη σημασία της κρατικής και ενωσιακής ενίσχυσης για τις  ΜΜΕ που 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των εργασιών τους, τη 
διατήρηση θέσεων εργασίας, την προστασία των εσόδων και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων· ζητεί να καταρτιστεί χάρτης πορείας για τη μείωση του 
διοικητικού κόστους και του διοικητικού φόρτου, κατά τουλάχιστον 30 %, και για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, προωθώντας τις επενδύσεις σε 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
κυβερνήσεις να θέσουν το επιχειρηματικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα ύψιστες 
προτεραιότητες στα πολιτικά τους θεματολόγια· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 
η στήριξη των ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη· ενθαρρύνει επίσης την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχρηματοδότησης, από κοινού με τα κράτη 
μέλη, τις πόλεις ή τις περιφερειακές αρχές, με τη μορφή για παράδειγμα, παροχής 
κουπονιών ή εκπτώσεων προς όφελος των τουριστών, με στόχο την αύξηση των 
τουριστικών εσόδων για τις μικρότερες, τοπικές επιχειρήσεις σε περιοχές εξαρτώμενες 
από τον τουρισμό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να αξιολογεί 
τη δυνατότητα τομεακής έκτακτης ανάγκης στήριξης, επιπλέον των μέτρων που έχουν 
ήδη εξαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της κεφαλαιοποίησης, 
έως ότου οι τουριστικές και μεταφορικές ροές επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδά 
τους· θεωρεί ότι η στήριξη θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται και να στοχεύει στον 
μεσοπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους, με στόχο να 
ευθυγραμμιστούν με τους πλέον πρόσφατους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ, μεταξύ άλλων προτύπων της ΕΕ, όπως οι συνθήκες εργασίας· ζητεί τη 
δημιουργία σχεδίου δράσης για τη διασφάλιση της λειτουργίας των μεταφορικών 
δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων που ενδέχεται 
να πλήξουν τους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, δημιουργώντας ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα και λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν 
στην οικονομία της ΕΕ·

3. εφιστά την προσοχή στη μη προσβασιμότητα του νέου σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ για 
πολλές ΜΜΕ που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας· ζητεί να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τη στήριξη της φερεγγυότητας των 
ΜΜΕ, καθώς και των θέσεων εργασίας, των μισθών και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, και τον περιορισμό των επιζήμιων επιπτώσεων του υπερβολικού χρέους· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διερευνήσουν πιθανά μέτρα, όπως φορολογικές 
ελαφρύνσεις, προσωρινή αναβολή των αποπληρωμών τραπεζικών δανείων και λύσεις 
για την κάλυψη των κινδύνων που διατρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών έως ότου 
ξαναρχίσουν οι ροές τουρισμού και μεταφορών·

4. θεωρεί ότι η ανασυγκρότηση και η ομαλή λειτουργία των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών και του βιώσιμου τουρισμού θα 
δώσουν ώθηση στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα στην μετά  COVID-19 εποχή, 
ιδίως μέσω της δημιουργίας μόνιμων ποιοτικών θέσεων εργασίας και μέσω της 
ανταλλαγής και του συντονισμού των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών· ζητεί η 
μετάβαση αυτή να ευθυγραμμιστεί με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
της ΕΕ·

5. θεωρεί ότι οι στόχοι της «Στρατηγικής για τις ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή 
Ευρώπη» δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στη συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
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«σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», αλλά θα πρέπει επίσης να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχρηματοδότησης τοπικών ή περιφερειακών 
προγραμμάτων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, εφαρμόζοντας την αρχή 
«προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και με την πλήρη εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ 
στις εκτιμήσεις επιπτώσεων, επισημαίνοντας επίσης πότε οι πολιτικές προτάσεις 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξωτερική ανάθεση της παραγωγής, και αναγνωρίζοντας 
συγχρόνως την εθνική αυτονομία· θεωρεί περαιτέρω ότι οι στόχοι πρέπει να 
επιτευχθούν μέσω μακροπρόθεσμων και προσανατολισμένων προς την ανάπτυξη 
πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και θα πρέπει 
να συνδυάζονται πλήρως με άμεση χρηματοδοτική στήριξη και άλλους πόρους που θα 
επιτρέψουν στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση των ΜΜΕ προς τη 
βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και περιφέρειες, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων, νησιωτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και κυρίως της 
πολιτικής για τη συνοχή· εμμένει στη σημασία της παροχής στήριξης στις ΜΜΕ για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ψηφιακές δεξιότητες, τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τις καινοτόμους 
τεχνολογίες, καθώς και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στον τομέα αυτό· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση 
στις δημόσιες συμβάσεις μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών· εκφράζει ανησυχία 
όσον αφορά τις δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (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 διάφορα κράτη μέλη· επιπλέον, 
τονίζει τη σημασία της διασφάλισης συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
υφιστάμενων λύσεων χρηματοδότησης, και τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού φόρτου και του κόστους για τους 
δικαιούχους·

6. τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ πρέπει να συνάδουν με το 
πραγματικό τους μερίδιο εντός των οικονομιών και τις διαρθρωτικές αδυναμίες τους, 
καθώς και με αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης και εργασίας στους διάφορους τομείς 
δραστηριότητας· τονίζει την ανάγκη θέσπισης μέτρων για τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας σε μια κυκλική οικονομία, και των περιβαλλοντικών στόχων που 
ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη Συμφωνία του Παρισιού· ζητεί 
να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τις 
μεγάλες επιχειρήσεις με σημαντική θέση στην αγορά, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη 
διαπραγματευτική ισχύ των μεγάλων εταιρειών ως προμηθευτών και/ή πελατών ΜΜΕ·

7. ζητεί την παροχή κινήτρων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων και ιδιωτικών τραπεζών, και την ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων 
αρχών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο να στηρίζουν τις ΜΜΕ· 
θεωρεί, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ότι οι εν λόγω δημόσιοι φορείς θα 
πρέπει να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό στους τομείς 
της οργανωτικής, τεχνολογικής και εμπορικής διαχείρισης· ζητεί την καλή 
εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να 
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διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους συλλέγονται, αναλύονται και εκπροσωπούνται 
δεόντως και επαρκώς στις εκτιμήσεις επιπτώσεων· ζητεί να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων που προορίζονται να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να 
αντιμετωπίσουν άδικους ή μεροληπτικούς κανόνες και αποφάσεις, και να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα τέτοιων μηχανισμών 
επίλυσης προβλημάτων· επισημαίνει ότι η ευαισθητοποίηση ειδικότερα πρέπει να 
αυξηθεί σημαντικά, καθώς σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 
15 % των επιχειρήσεων γνωρίζουν το SOLVIT και πολύ λιγότερες αποφάσισαν να το 
χρησιμοποιήσουν.

8. σημειώνει ότι οι λεγόμενες ψηφιακές πλατφόρμες ρυθμίζονται σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· υπενθυμίζει την ανάγκη να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες, καθώς και ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ασφάλεια των χρηστών· χαιρετίζει 
τη δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή σχετικά με 
τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες· προσβλέπει στη δημοσίευση της εν εξελίξει 
μελέτης της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων ενοικίων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 
δημόσιων μεταφορών (π.χ. στους τομείς των ταξί ή των λεωφορείων) και για τη 
μετάβαση προς μια έξυπνη και βιώσιμη αστική κινητικότητα·

9. θεωρεί ότι η χρήση δεδομένων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των 
μεταφορών διευκολύνοντας την κοινή χρήση και βελτιώνοντας την ποιότητα των 
δεδομένων και προωθώντας τη διαλειτουργικότητα τους, ενισχύοντας έτσι την 
καινοτομία στον τομέα και την ανταγωνιστικότητά του παγκοσμίως· ζητεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των ΜΜΕ στο πλαίσιο 
αυτό·

10. επισημαίνει το δυναμικό της ψηφιοποίησης και των επιγραμμικών πλατφορμών για τη 
δημιουργία καλύτερων και ελκυστικότερων ευκαιριών για τις γυναίκες· ζητεί ένα 
σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και την τόνωση της γυναικείας απασχόλησης στις ΜΜΕ στον 
τομέα του τουρισμού και των μεταφορών.

11. τονίζει τις προσπάθειες ορισμένων ευρωπαϊκών πόλεων να αντιμετωπίσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στο πλαίσιο του δικαιώματος στη 
στέγαση και προσβλέπει στα συμπεράσματα της μελέτης που διεξάγει η Επιτροπή με 
σκοπό τον συνδυασμό της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με το 
δημόσιο συμφέρον, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ·
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