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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής – Συνεισφορά στη 
στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση
(2007/2257(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενδιάμεση εξέταση της 
βιομηχανικής πολιτικής – Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» (COM(2007)0374) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής (SEC(2007)0917),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 22ας και
23ης Νοεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
– Βασικός παράγοντας για μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις απασχόλησης –
Ενδιάμεση εξέταση της σύγχρονης πολιτικής για τις ΜΜΕ» (COM(2007)0592),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια πρωτοβουλία για 
πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη» (COM(2007)0860),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με πλαίσιο πολιτικής για 
την ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ – προς πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
βιομηχανικής πολιτικής1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 με τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε 
ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης»2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής από την 
Επιτροπή κάνει έναν απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της βιομηχανικής πολιτικής από το 2005 και 
προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τα επόμενα χρόνια,

Β. λαμβάνοντας υπόψη  ότι η βιομηχανία στην ΕΕ συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 80% στις 
δαπάνες Ε&Α του ιδιωτικού τομέα και ότι τα καινοτόμα προϊόντα που παράγει 
αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της ΕΕ, διαδραματίζοντας με 
τον τρόπο αυτόν σημαντικό ρόλο στον μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια οικονομία που 

                                               
1  ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σελ. 646.
2  ΕΕ C 316 E της 22.12.2006, σελ. 378.
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βασίζεται στη γνώση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη  ότι, σε σύγκριση με άλλες περιοχές, όπως οι ΗΠΑ ή η Ασία, η 
βιομηχανία της ΕΕ εξακολουθεί να προσαρμόζεται με σχετικά αργούς ρυθμούς στη 
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της αγοράς και στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, λόγω 
της αυστηρής ρύθμισης της αγοράς,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη  ότι τάσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η 
βιώσιμη ανάπτυξη προσφέρουν σημαντικές, και αναξιοποίητες προς το παρόν, ευκαιρίες 
για τον κλάδο της βιομηχανίας στην ΕΕ,

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, στην οποία εξετάζεται η πρόοδος που 
επιτεύχθηκε όσον αφορά την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής·

2. σημειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε τόσο στις οριζόντιες όσο και στις τομεακές 
δράσεις και επικροτεί τις νέες τομεακές πρωτοβουλίες στους κλάδους της επεξεργασίας 
τροφίμων και της ηλεκτρολογίας·

3. πιστεύει ότι κύριος στόχος της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ είναι η θέσπιση του ορθού 
πλαισίου για επιχειρηματική ανάπτυξη, βιομηχανικές επενδύσεις, καινοτομία και 
δημιουργία θέσεων εργασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

4. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των περιττών 
διοικητικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην εσωτερική αφορά, να 
απλοποιήσει και να βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και να μειώσει τις διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την επίτευξη προόδου 
στους 13 τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου και εφαρμόζοντας τη δεύτερη δέσμη μέτρων ταχείας 
υλοποίησης για την άρση των διοικητικών εμποδίων·

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση και την 
επίτευξη φιλόδοξων στόχων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως εκείνων που 
ενθαρρύνουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, όπως απλουστευμένες 
απαιτήσεις λογοδοσίας και εξαιρέσεις·

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια συνεκτική προσέγγιση των ΜΜΕ σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ εφαρμόζοντας με ορθό τρόπο τη λεγόμενη αρχή «σκέψου πρώτα σε 
μικρή κλίμακα»·

7. στηρίζει έντονα την επικείμενη πρωτοβουλία με την ονομασία «Small Business Act»·
πιστεύει ότι πρέπει να είναι νομοθετική πρόταση και ότι πρέπει να περιλαμβάνει νέες, 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου στις ΜΜΕ, τη 
διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην εσωτερική αγορά και σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και τη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης 
και σε ερευνητική υποδομή·
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8. υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας της Βασιλείας II1 όσον αφορά τον επηρεασμό 
της συμπεριφοράς των τραπεζών και της προθυμίας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε 
πελάτες σχετικά υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· θεωρεί την εξέλιξη 
αυτή καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά την πραγματοποίηση 
επενδύσεων και τη διενέργεια ερευνών προσανατολισμένων στην επιχειρηματικότητα·

9. εκτιμά ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απειλή για 
τη βιομηχανία, αλλά ως ευκαιρία να αποκτηθεί ένα προβάδισμα και να καταστεί η 
βιομηχανία της ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον και 
κοινωνικά αποδεκτών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών·

10. θεωρεί ότι το προτεινόμενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με μια αειφόρο
βιομηχανική πολιτική πρέπει να θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη σταδιακή μετάβαση σε μια 
βιομηχανία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική από άποψη 
ενέργειας και πόρων· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία για την «πρωτοποριακή αγορά» μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω·

11. τονίζει ειδικότερα την αναγκαιότητα βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την ΕΕ, τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και σε σχέση με την κλίμακα των 
σχεδίων· πιστεύει ότι μια πραγματικά ισορροπημένη προσέγγιση είναι ο μόνος τρόπος 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης της βιομηχανίας στην ΕΕ, παροχής νέων ευκαιριών 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και προώθησης επιτυχημένων περιφερειών εντός της ΕΕ·

12. επισημαίνει ότι, βραχυπρόθεσμα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, προκειμένου να 
αποφευχθεί η διαρροή διοξειδίου του άνθρακα και η ανεργία· παροτρύνει εν προκειμένω 
την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει ενεργά την κατάρτιση παγκόσμιων τομεακών 
συμφωνιών, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
συγκεκριμένων βιομηχανιών παγκοσμίως, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους 
ανταγωνισμού·

13. εφιστά την προσοχή στις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με την πρόσβαση σε πρώτες ύλες· 
επισημαίνει ότι η ΕΕ εξαρτάται πλήρως από την εισαγωγή αρκετών μετάλλων και καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση βιώσιμης 
πρόσβασης σε πρώτες ύλες·

14. υπενθυμίζει τη σημαντική διαρθρωτική αλλαγή που επέφερε η μεταστροφή της 
απασχόλησης προς τις βιομηχανικές υπηρεσίες· στηρίζει, συνεπώς, την ανακοινωθείσα 
πρωτοβουλία για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, η οποία θα αναλύσει τους κλάδους των 
υπηρεσιών και τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα· εφιστά 
ειδικότερα την προσοχή της Επιτροπής στη βελτίωση της ποιότητας, της 
παραγωγικότητας και της αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται στη βιομηχανία, και ιδίως 
των επιχειρηματικών υπηρεσιών έντασης γνώσης·

                                               
1 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel 
Committee on Banking Supervision, Ιούνιος 2004.
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15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα καινοτόμα προϊόντα ενισχύουν σημαντικά το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΕ, καθώς αντιπροσωπεύουν 73 % των εξαγωγών της
ΕΕ· σημειώνει, ωστόσο, ότι η ΕΕ υστερεί ακόμη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
την Ιαπωνία όσον αφορά την καινοτομία, και ιδίως την επιχειρηματική Ε&Α· πιστεύει, 
επομένως, ότι τα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης και το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, πρέπει να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρωτοβουλία για την «πρωτοποριακή αγορά» ως 
συμβολή για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες·

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι 
ουσιώδους σημασίας η στήριξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με εφευρέσεις και η 
προστασία των προϊόντων των εν λόγω δραστηριοτήτων· επισημαίνει, επομένως, τη 
σημασία μιας διαφανούς, απλοποιημένης πολιτικής για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η οποία θα επιβάλλεται πραγματικά· καλεί το Συμβούλιο να λάβει μέτρα 
ώστε να θεσπίσει το συντομότερο δυνατόν ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 
καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να καταπολεμά την παράνομη ιδιοποίηση και να 
εργασθεί με σκοπό την εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων στον τομέα αυτόν, βασισμένων 
κυρίως σε ευρωπαϊκά μοντέλα·

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

Μια ισχυρή και υγιής βιομηχανική βάση είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση 
των οικονομικών δυνατοτήτων της ΕΕ και την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας.
Επιπλέον, καθώς η βιομηχανία της ΕΕ συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 80 % στις δαπάνες 
Ε&Α του ιδιωτικού τομέα και τα καινοτόμα προϊόντα της αντιπροσωπεύουν περίπου 75 %
των εξαγωγών της ΕΕ, η βιομηχανία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό της 
οικονομίας μας σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

Γενικά, η βιομηχανία της ΕΕ είναι υγιής και δυναμική. Ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με
σημαντικές προκλήσεις, όπως οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι έντονες και 
διογκούμενες ανταγωνιστικές πιέσεις και η αναγκαιότητα συμβολής στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, το 2005 θεσπίσθηκε ένα πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένες συστάσεις για 
τομεακές δράσεις με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας. Δρομολογήθηκαν επτά σημαντικές διατομεακές πρωτοβουλίες 
πολιτικής (πρωτοβουλία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την παράνομη 
ιδιοποίησή τους· ομάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το 
περιβάλλον· εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητα και της πρόσβασης στην αγορά· νέο 
πρόγραμμα απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου· βελτίωση τομεακών δεξιοτήτων·
διαχείριση διαρθρωτικών αλλαγών στον μεταποιητικό κλάδο· ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της βιομηχανικής έρευνας και καινοτομίας). Επιπλέον, θεσπίσθηκαν επτά 
τομεακές πρωτοβουλίες (φόρουμ για τα φάρμακα· ενδιάμεση εξέταση της στρατηγικής για τις 
βιολογικές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία· ομάδα υψηλού επιπέδου για τα χημικά· ομάδα 
υψηλού επιπέδου για την αμυντική βιομηχανία· ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα· ειδική 
ομάδα για την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των ΤΠΕ· διάλογος πολιτικής για τον 
μηχανολογικό κλάδο).

Η ανακοίνωση κάνει έναν απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε τόσο στις οριζόντιες 
όσο και στις τομεακές δράσεις που θεσπίστηκαν το 2005. Σύμφωνα με την ενδιάμεση 
εξέταση, δεν υπάρχει λόγος θεμελιώδους αλλαγής της πολιτικής. Ωστόσο, η Επιτροπή,
ανταποκρινόμενη στις πρόσφατες προκλήσεις, προβλέπει την ενίσχυση ορισμένων από τα 
τρέχοντα σχέδια και τη δρομολόγηση μερικών νέων πρωτοβουλιών. Στην ανακοίνωση 
προβλέπονται οι ακόλουθες νέες οριζόντιες δράσεις:

 Πρωτοβουλία των δικτύων
 Πρωτοβουλία της πρωτοποριακής αγοράς
 Πρόγραμμα δράσης για τις προδιαγραφές
 Σχέδιο δράσης για μια αειφόρο βιομηχανική πολιτική
 Βιομηχανία και υπηρεσίες

Επιπλέον, θα αναληφθούν δύο νέες τομεακές πρωτοβουλίες:
 Βιομηχανία τροφίμων
 Electra (ηλεκτρολογικός κλάδος)

Η ανακοίνωση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Κύριος στόχος της βιομηχανικής πολιτικής σε 
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επίπεδο ΕΕ είναι η θέσπιση ενός ορθού πλαισίου για επιχειρηματική ανάπτυξη, βιομηχανικές 
επενδύσεις, καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό μπορεί να 
διαφέρει από τομέα σε τομέα. Ως εκ τούτου, οι τομεακές πρωτοβουλίες, οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες των επιμέρους τομέων και προτείνουν έναν προσαρμοσμένο 
συνδυασμό πολιτικών που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ευκαιρίες και προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Οι εν λόγω τομεακές πρωτοβουλίες πρέπει να 
ενισχυθούν με μια οριζόντια προσέγγιση, η οποία θα δώσει λύσεις στα εμπόδια που συναντά 
η βιομηχανία της ΕΕ στην ανάπτυξή της προς την παροχή προϊόντων υψηλότερης αξίας και 
καλύτερης ποιότητας. Η εισηγήτρια επιθυμεί να επικεντρωθεί σε 3 από αυτά τα οριζόντια 
θέματα:

«Βελτίωση της νομοθεσίας»:
Το επαχθές κανονιστικό πλαίσιο και η υπερβολική γραφειοκρατία παραμένουν ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια για τη βιομηχανία. Αυτό ισχύει κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), καθώς είναι οι πρώτες που υποφέρουν από την υπερβολική γραφειοκρατία 
(εκτιμάται ότι, ανά υπάλληλο, μια μικρή επιχείρηση επιβαρύνεται με περίπου δεκαπλάσιες 
υποχρεώσεις σε σχέση με μια μεγάλη εταιρεία). Επομένως, το θεματολόγιο της ΕΕ για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας είναι εξαιρετικής σημασίας για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η Επιτροπή πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη εξάλειψη των περιττών (διοικητικών) εμποδίων στην πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά, την απλοποίηση και τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων, 
διασφαλίζοντας την επίτευξη προόδου στους 13 τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται 
στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του 
διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 2012, και εφαρμόζοντας τη δεύτερη δέσμη των μέτρων
ταχείας υλοποίησης για την άρση των διοικητικών εμποδίων). Όμως, το θεματολόγιο της ΕΕ 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν πρέπει να εφαρμοσθεί μόνον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Προκειμένου να διασφαλισθούν απτά οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, τα 
κράτη μέλη πρέπει να σημειώσουν και αυτά πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση και την επίτευξη 
των δικών τους φιλόδοξων εθνικών στόχων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως 
εκείνων που ενθαρρύνουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ (μεταξύ άλλων,
απλοποιημένες απαιτήσεις λογοδοσίας και εξαιρέσεις).

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
Οι ΜΜΕ είναι ένας από τους κύριους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, λόγω των δυνατοτήτων τους για καινοτομία, καθώς και 
του δυναμισμού και της ευελιξίας τους. Επομένως, η στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ είναι 
καθοριστικής σημασίας. Η εν λόγω στήριξη μπορεί να παρασχεθεί διασφαλίζοντας την 
πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης (κεφάλαια υψηλού κινδύνου) και σε ερευνητική 
υποδομή (πολιτική δικτύων). Επίσης, στήριξη μπορεί να παρασχεθεί υιοθετώντας μια 
συνεκτική προσέγγιση για τις ΜΜΕ στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ (μεταξύ άλλων, 
εφαρμόζοντας με ορθό τρόπο τη λεγόμενη αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» κατά τη 
χάραξη πολιτικών). Η πρόσβαση στις αγορές μπορεί να είναι πιο δύσκολη για τις ΜΜΕ από 
ό,τι για τις μεγάλες εταιρείες. Επομένως, πρωτοβουλίες όπως η τυποποίηση, η προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η διαθεσιμότητα εύκολα προσπελάσιμων 
πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις ΜΜΕ. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ είναι η ανακοινωθείσα πρωτοβουλία «Small Business Act». Η εν λόγω 
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πράξη πρέπει να περιλαμβάνει νέες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη μείωση του 
ρυθμιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ, τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην ενιαία αγορά 
και στις κρατικές προμήθειες και τη στήριξη των ΜΜΕ ώστε να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και της αλλαγής του κλίματος, για παράδειγμα παρέχοντάς 
τους τούς αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την ανάπτυξη και την 
εξέλιξή τους. Όσον αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ, είναι σημαντικό να γίνει 
ένας απολογισμός των επιτυχιών που έχουν ήδη σημειώσει ορισμένα κράτη μέλη, για 
παράδειγμα δημιουργώντας έναν ειδικό εθνικό μηχανισμό συνεργασίας για την εφαρμογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών στήριξης των ΜΜΕ. Από την άποψη 
αυτή, η πρωτοβουλία της σλοβενικής Προεδρίας να οργανώσει μια διάσκεψη την άνοιξη του 
2008, με στόχο τον μετασχηματισμό των εθνικών «βέλτιστων πρακτικών» σε βέλτιστες 
πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Βιώσιμη ανάπτυξη:
Η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ υποκινείται από τη σταδιακή μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική από άποψη ενέργειας 
και πόρων. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως 
απειλή για τη βιομηχανία. Το προβάδισμά της μπορεί να καταστήσει τη βιομηχανία της 
Ευρώπης παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον και κοινωνικά 
αποδεκτών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Τόσο οι βιομηχανικές εταιρείες της ΕΕ 
όσο και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να αδράξουν τη χρυσή αυτή ευκαιρία.
Επομένως, το σχέδιο δράσης για μια αειφόρο βιομηχανική πολιτική που ανακοινώθηκε 
πρέπει να θεσπίσει ένα πλαίσιο για την επιτάχυνση της οικολογικής καινοτομίας και της 
ανάπτυξης νέων αγορών (πράγμα που συμβαίνει ήδη σε κάποιον βαθμό με την πρωτοβουλία 
της πρωτοποριακής αγοράς). Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
αντίκτυπος στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ που καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθεί η «εξαγωγή ρύπανσης και η 
εισαγωγή ανεργίας» από την ΕΕ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προωθώντας παγκόσμιες 
τομεακές συμφωνίες, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένων 
βιομηχανιών παγκοσμίως και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού.
Επιπλέον, η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να έχει ως γνώμονα την ισορροπημένη ανάπτυξη σε 
ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποστηρίζονται μόνον μεγάλες 
βιομηχανίες και μεγάλα σχέδια, αλλά και βιομηχανίες και σχέδια μικρής κλίμακας.

Τέλος, η σύνδεση με τη στρατηγική της Λισαβόνας είναι ζωτικής σημασίας. Η βιομηχανική 
πολιτική είναι και πρέπει να παραμείνει σε σημαντικό βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο,
για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές, πρέπει να ενισχυθεί ο σύνδεσμος μεταξύ των 
δράσεων βιομηχανικής πολιτικής σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιομηχανική πολιτική, τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα 
στον επόμενο κύκλο της Λισαβόνας 2008-2010.
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