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Γενική Συνέλευση SMEunited: Δώστε τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να
κατευθύνουν τη μετάβαση
Παρίσι, 9 Ιουνίου 2022 – Η Γενική Συνέλευση της SMEunited στη συνεδρίασή της
σήμερα κάλεσε τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να δημιουργήσουν ένα απλό και
προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον. Τα μέλη της SMEunited διαμαρτύρονται ότι
ξοδεύουν σχεδόν το 20% του χρόνου λειτουργίας τους για κανονιστική και διοικητική
συμμόρφωση. Η SMEunited καλεί τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να δράσουν στο πνεύμα
της Διακήρυξης των Βερσαλλιών και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που
διευκολύνει και προσελκύει ιδιωτικές επενδύσεις.
«Τις επιχειρήσεις απασχολεί ολοένα και περισσότερο η αυξανόμενη διοικητική
επιβάρυνση, όπως η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και η δέουσα επιμέλεια. Οι
φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να έχουν επίγνωση ότι οι εταιρείες κατακλύζονται από
πολύπλευρες προκλήσεις», δήλωσε ο Petri Salminen, ο Πρόεδρος της SMEunited. «Οι
ΜΜΕ απαιτούν ένα απλό και προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, ζητάμε
“προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις” και ανάλογη δράση».
Στην Γενική Συνέλευση της SMEunited ειπώθηκε επίσης ότι οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
θα πρέπει να αξιολογήσουν προσεχτικά τις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης (CoFoE). Η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε άμεση δράση για την
ανάκαμψη μετά την CoViD και τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία.
Οποιαδήποτε πρόταση απαιτεί αλλαγή συνθήκης θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς την
προστιθέμενη αξία της και να εφαρμοστεί με επαρκές χρονοδιάγραμμα.
Τα μέλη της SMEunited ζητούν από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να
δημιουργήσουν έναν πιο διαφοροποιημένο, ασφαλή, και λιγότερο εξαρτημένο
ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ. Πράγμα που είναι δυνατό προωθώντας την ανάπτυξη
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διασφαλίζοντας τη διασυνδεσιμότητα,
αναπτύσσοντας λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, και ωθώντας την ενεργειακή απόδοση.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει και να αναπτύξει τις απαραίτητες
δεξιότητες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν περισσότερο και
ταχύτερα. Η επένδυση δημοσίων πόρων είναι απαραίτητη, ιδίως από το Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πάνω απ’ όλα στις άκρως αναγκαίες υποδομές και σε
μέτρα στήριξης των ΜΜΕ εν όψει της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Επιπλέον, τα
μέλη της SMEunited καλούν την ΕΕ να προωθήσουν την έρευνα και καινοτομία για την
ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών που απαιτούνται για τη διπλή
μετάβαση.
Τέλος και εξίσου σημαντικό: τα μέλη της SMEunited θέλουν η Ευρώπη να
διδαχθεί από την πανδημία, όπως για ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τον
ανοιχτό χαρακτήρα της ενιαίας αγοράς κ.λπ. Ελπίζουμε ότι η εμπειρία αυτή θα οδηγήσει
σε συγκεκριμένες δράσεις για να καταστούν πιο ανθεκτικές στο μέλλον οι οικονομίες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SMEunited είναι η ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη με 65 οργανώσεις-μέλη
από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η SMEunited εκπροσωπεί εθνικές διεπαγγελματικές
ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ, και συνεργαζόμενα μέλη.
Συνδυαστικά, εκπροσωπούμε πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις με περίπου 55 εκατομμύρια
εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη. Η SMEunited είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και
Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Η SMEunited ήταν προηγουμένως γνωστή ως UEAPME.
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