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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση αποτέλεσε πρόκληση για την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ, δημιουργώντας επιπλέον διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί 

περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ1· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική συνοχής της ΕΕ με σαφή δήλωση 

προτεραιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να μειωθούν οι περιφερειακές 

ανισότητες και να επιτευχθούν οι πανενωσιακής εμβέλειας στόχοι για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση· 

2. τονίζει το γεγονός ότι απαιτούνται ουσιαστικές προσπάθειες για να επανέλθει η ΕΕ στην 

πορεία για την επίτευξη του στόχου της επανεκβιομηχάνισης στο 20 % έως το 2020· ζητεί 

την ενίσχυση και ανανέωση της βιομηχανικής δομής στην Ένωση, για να προαχθούν η 

ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση· τονίζει ότι, για να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός, πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές και στις υποδομές 

ενέργειας και μεταφορών και, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά εξίσου επειγόντως, 

στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων· 

3. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής συνέβαλαν στον μετριασμό των 

αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και αποτελούν 

σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού επενδύσεων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες· 

αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για ανακατεύθυνση των επενδύσεων της 

πολιτικής συνοχής σε τομείς που επλήγησαν σοβαρότερα από την κρίση· 

4. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τον στόχο της 

προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης 

μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3 ΣΕΕ)· 

5. τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη στην πολιτική συνοχής· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής θα 

πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την αύξηση των καινοτομιών, τις ΜΜΕ, την 

ψηφιακή οικονομία και τη βιοοικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 

τονίζει ότι ειδικότερα οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς μπορούν όχι μόνο να 

διασφαλίσουν υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και τη 

δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας· 

6. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που παίζει ο βιομηχανικός τομέας, και ειδικότερα ο 

μεταποιητικός, στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αντιστοιχεί στο 80% των ευρωπαϊκών 

εξαγωγών και στο 80% των δαπανών για Ε&Α. σημειώνει ότι εκτιμάται πως 

δημιουργήθηκαν 594.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2007 έως το 2012 μόνον μέσω τις 

                                                 
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας 2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής 

(SWD(2013)0346 , 20 Σεπτεμβρίου 2013), σ. 6. 
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περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ1· 

7. συνιστά να εκσυγχρονιστεί η πολιτική συνοχής· συνιστά να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο 

στην πολιτική συνοχής η ανανέωση της βιομηχανίας και των δομών και η στήριξη των 

καινοτομιών, για να ενισχυθεί η απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

8. τονίζει ότι είναι σημαντική η απλούστευση της διαχείρισης και των διαδικασιών των 

προγραμμάτων πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι η διοικητική επιβάρυνση που προκαλείται 

από διαφορετικές διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης πρέπει να είναι εύλογη 

συγκριτικά με το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τα προγράμματα 

πολιτικής συνοχής. 

9. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μέχρι και το 99 % του επιχειρηματικού ιστού της 

ΕΕ και προσφέρουν το 80 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ· 

10. θεωρεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και επενδύσεις, προκειμένου να ενισχυθούν οι 

βιομηχανικές δομές σε ορισμένα κράτη μέλη, να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε επενδύσεις 

και πιστώσεις για τους κατασκευαστές και να αντιμετωπιστεί η ανεργία· υπογραμμίζει 

την ανάγκη για μια προσέγγιση βασισμένη στα ισχυρά σημεία των περιφερειών, για να 

επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση· 

11. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 

προσανατολίζονται στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και στον μέγιστο αντίκτυπο και 

σέβεται το νέο πλαίσιο επιδόσεων με στόχο την ενίσχυση της έξυπνης, βιώσιμης και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· θεωρεί επίσης ότι τα έργα και οι επενδύσεις που 

προωθούνται από ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας· τονίζει επομένως ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάσουν τις πολιτικές τους 

στη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας κατά την εφαρμογή των 

επιχειρησιακών τους προγραμμάτων για την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, 

προκειμένου να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και για να 

μπορέσουν οι περιφέρειες να αναπτύξουν υγιείς και βιώσιμες οικονομίες· υπενθυμίζει ότι 

όλες οι επενδύσεις και τα έργα θα πρέπει να ενισχύουν ειδικότερα την προστασία του 

περιβάλλοντος, για να προαγάγουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης· υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια αγορά φιλικών προς το περιβάλλον 

προϊόντων και υπηρεσιών προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί έως το 2020, φθάνοντας 

τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· 

12. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση σχετικά με την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και 

θεωρεί ότι αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη συμπλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου για την Ευρώπη και τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις, μέσω 

της δημιουργίας και της ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης πέρα από τα 

τραπεζικά δάνεια, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των αρχικών δημόσιων προσφορών· 

13. ζητεί την ταχεία εφαρμογή και χρήση της Ένωση των Κεφαλαιαγορών για τη στήριξη του 

έργου της βιομηχανίας για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αγορών ιδιωτικών τοποθετήσεων 

και τη στήριξη της αξιοποίησης μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων·  πιστεύει ότι 

                                                 
1 "Για πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης, τόνωση της ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων 

εργασίας".  http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf - p. 6 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf
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η επιτυχία της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών θα μειώσει τον κατακερματισμό στις 

χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη μείωση του 

κόστους χρηματοδότησης· 

14. τονίζει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να εστιάζονται σε τομείς που μπορούν να παράγουν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, όπως στην 

καινοτομία ή την εκπαίδευση· 

15. τονίζει τη σημασία της περιφερειακής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, οι οποίες 

λειτουργούν ως περιφερειακή κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 

έξυπνη ανάπτυξη και την πρόοδο προς ψηφιακές οικονομίες χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα· 

16. υπογραμμίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για τη μετάβαση σε 

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για την επίτευξη των 

στόχων του 2020 και του 2030 όσον αφορά τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, την 

ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

17. σημειώνει ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από ταμεία 

της ΕΕ επικεντρώνονται συνήθως στις ίδιες τις δαπάνες και στη συμμόρφωση με τους 

διοικητικούς κανόνες και όχι στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει ελλιπής γνώση της αποτελεσματικότητας των επιδοτήσεων της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, τη σημασία της συστηματικής συλλογής πληροφοριών σχετικά με τον 

αντίκτυπο των ταμείων της ΕΕ, για να καθοριστούν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για 

την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών της ΕΕ· 

18. ζητεί καλύτερο συντονισμό των δημόσιων επενδύσεων εκ μέρους των κρατών μελών, των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών καθώς και σταθερότερο οικονομικό και 

ρυθμιστικό περιβάλλον στην ΕΕ, για να καταστεί ελκυστικότερη για ιδιωτικές 

επενδύσεις, διότι, αν δεν γίνει τούτο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που αφορά 

την αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 20% έως το 

2020· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συγκέντρωση επενδύσεων της ΕΕ σε 

καινοτόμους τομείς, όπως την έρευνα και καινοτομία, την υποστήριξη των ΜΜΕ και την 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των επενδύσεων στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· υποστηρίζει σθεναρά την προσέγγιση στην έρευνα και ανάπτυξη η οποία 

στοχεύει στη μείωση του χάσματος καινοτομίας εντός της ΕΕ, διευκολύνοντας τις 

λιγότερο προηγμένες περιφέρειες να υιοθετήσουν, να ενισχύσουν και να προσαρμόσουν 

τις καινοτόμες λύσεις που αναπτύχθηκαν στις προηγμένες περιφέρειες· ζητεί επίσης 

περαιτέρω αποσαφήνιση και γρήγορη εφαρμογή της ιδέας της έξυπνης εξειδίκευσης, η 

οποία έχει τη δυνατότητα να τονώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της ΕΕ· 

19. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς, η οποία λαμβάνει υπόψη τις 

περιοχές που πλήττονται από συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού· θεωρεί ότι 

απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η διασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης καθώς και της αύξησης 

των θέσεων εργασίας· 

20. υπογραμμίζει ότι, για να είναι δυνατές οι καινοτόμες και παραγωγικές ερευνητικές 
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δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση για την έρευνα 

και ανάπτυξη· ζητεί, επομένως, να υπάρξει καλύτερη ευθυγράμμιση των υφιστάμενων 

χρηματοδοτικών μέτρων, δηλ. της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως ορίζει ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

21. καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», 

δεδομένου ότι η κρίση έχει εμποδίσει δυσανάλογα μεγάλο αριθμό νέων στην αρχή της 

καριέρας τους να βρουν θέσεις εργασίας και διότι η ανεργία των νέων έχει ανέλθει σε 

ανησυχητικά επίπεδα στις μισές περιφέρειες· 

22. ζητεί, για τη βελτίωση της κατάστασης της απασχόλησης, να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 

ανάγκες των ΜΜΕ στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

των επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης σε πιστώσεις, ανεξάρτητα από 

το μέγεθος των επιχειρήσεων· 

23. ζητεί να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την καινοτομία, την ανταλλαγή γνώσεων και 

ιδεών και την ανταγωνιστικότητα και το δυναμικό καινοτομίας των επιχειρήσεων, ώστε 

να  ολοκληρωθεί η ψηφιακή εσωτερική αγορά. 
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