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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η βιομηχανική πολιτική βρίσκεται και 
πάλι στο πολιτικό προσκήνιο στην ΕΕ· τονίζει ότι μια ισχυρή πραγματική οικονομία με 
ισχυρή βιομηχανική βάση είναι αναγκαία για μια πλούσια, ανταγωνιστική και 
οικονομικά επιτυχημένη Ένωση, καθώς και ότι συνιστά τον καλύτερο τρόπο 
αντιμετώπισης της κρίσης·

2. εκφράζει την επιφύλαξή του όσον αφορά την προβλεπόμενη από την Επιτροπή 
επιλεκτική καθιέρωση έξι αγορών με προτεραιότητα για τις επενδύσεις και τις 
καινοτομίες· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών της έρευνας και 
ανάπτυξης καθώς και τον κεντρικό ρόλο των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
ως κινητήριων δυνάμεων της ευρωπαϊκής καινοτομίας· 

3. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης στην 
Ευρώπη, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα.

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης της βιωσιμότητας της οικονομίας μας, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΕ 2020», και ζητεί να αποτελέσει η 
βιωσιμότητα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· επισημαίνει την 
ανάγκη να ενθαρρυνθούν διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, ώστε να 
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των καταναλωτικών αγαθών, να προωθηθεί η 
ανακύκλωση και να βελτιωθεί περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση των προϊόντων που 
παράγονται στην εσωτερική αγορά·

5. διευκρινίζει ότι η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται ραγδαία στην περιφέρεια της ΕΕ· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να προωθήσει την ομοιόμορφη κατανομή της 
βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη·

6. θεωρεί ότι μόνο μια ενεργός και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, βασισμένη στην 
έρευνα, την καινοτομία και μια ενιαία αγορά, η οποία να συνδέει διάφορους τομείς 
πολιτικής και στρατηγικές για την αποδοτική χρήση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
της πολιτικής για τους καταναλωτές και της πολιτικής στον τομέα της αγοράς εργασίας, 
μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην ΕΕ, και προσβλέπει στην εκπόνηση του 
χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων·

7. εκτιμά ότι, σε καιρούς κρίσης, η προστασία των υφιστάμενων παραγωγικών 
δυνατοτήτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε βιομηχανική πολιτική· 
θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προληπτική δράση και μέτρα 
αναδιάρθρωσης, με την ευρεία και δραστήρια συμμετοχή των εργαζομένων·

8. υπενθυμίζει τον ρόλο των επενδύσεων για την τόνωση της καινοτομίας και την ενίσχυση 
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της ανάπτυξης, και υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας μέσω της βελτίωσης των συνθηκών για τις επιχειρήσεις·

9. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για μια ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με 
τους συνεργατικούς σχηματισμούς, στο πλαίσιο της συνεργασίας συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και ερευνητικών κέντρων. επισημαίνει 
ότι οι πολιτικές αυτές, μολονότι υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό σε περιφερειακό και σε 
εθνικό επίπεδο, και ενώ τα ισχυρά τους σημεία προωθούνται ως τώρα μόνο πολιτικά σε 
αυτό το επίπεδο, έχουν συμβάλει στον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομιών και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η τα οφέλη από την κοινή χρήση πόρων και 
τεχνογνωσίας για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα μέσο για την προώθηση μιας 
περισσότερο ισορροπημένης ανάπτυξης της βιομηχανίας και του εμπορίου·

10. θεωρεί ότι ένα σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την υποβοήθηση της ανάπτυξης, και πρόσθετο σημαντικό λόγο για βελτίωση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εποπτεία των αγορών, που εγγυάται την ασφάλεια των 
προϊόντων και εξασφαλίζει δίκαιους όρους στις εμπορικές συναλλαγές· 

11. υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία που έχει για την επιτυχία της βιομηχανικής 
πολιτικής η ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας, καθώς και την ανάγκη για αποφυγή 
μακροπρόθεσμων μέτρων που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, ιδίως μέσω της 
δυσανάλογης άμεσης χρηματοδοτικής παρέμβασης·

12. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά διαθέτει ακόμη τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό 
όσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιοτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, 
και για αυτόν τον λόγο ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους να εξαλείψουν τα υπολειπόμενα εμπόδια, προς όφελος καταναλωτών, 
εργαζομένων και εταιριών -ιδίως ΜΜΕ- της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και να ενισχυθούν τα υποστηρικτικά μέσα πρόβλεψης και 
χρηματοδότησης (ασφάλειες, εγγυήσεις πληρωμής κ.τ.λ.), έτσι ώστε να μπορέσουν οι 
ΜΜΕ να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο.

13. επισημαίνει ότι οι διεργασίες της βιομηχανικής παραγωγής βασίζονται ολοένα και 
περισσότερο στη γνώση και ότι η δύναμη της βιομηχανίας εξαρτάται σε καθοριστικό 
βαθμό από το καλά εκπαιδευμένο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· ως εκ τούτου ζητεί τον 
στενό συντονισμό μεταξύ της βιομηχανικής πολιτικής και της κατάρτισης·

14. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών τραπεζών επενδύσεων για 
ΜΜΕ και να αναλάβει δράση για την ενίσχυση των υφισταμένων τραπεζών επενδύσεων 
για ΜΜΕ ώστε να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτά, ως μέσο για την προώθηση της βιομηχανικής 
παραγωγής·

15. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην πλήρη 
εφαρμογή της Νομοθετικής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act), η 
οποία παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ και θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της νέας, ισχυρής 
βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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16. θεωρεί ότι η επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη σπανιότητα των πόρων δεν είναι 
απλώς ζήτημα βιωσιμότητας ,αλλά συνιστά επίσης βασικό πρόβλημα 
ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη και τις εταιρίες της· τονίζει τη ζωτική σημασία της 
επάρκειας των πόρων ως κατευθυντήριας αρχής για το θεματολόγιο της ευρωπαϊκής 
επανεκβιομηχάνισης· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί:

– την πλήρη και φιλόδοξη εφαρμογή του οδικού χάρτη της Επιτροπής για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη·

– την ενσωμάτωση της έννοιας της κλιμακωτής χρήσης πόρων σε όλες τις σχετικές 
πολιτικές, με παράλληλη εξασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των σπάνιων 
πρώτων υλών·

– την ανάπτυξη και στη συνέχεια τη χρησιμοποίηση από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη μιας μεθόδου λογιστικής για τους φυσικούς πόρους, η οποία να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και των κρατών μελών, και μάλιστα σε όλα τα κεφάλαιά 
τους (που αντιστοιχούν σε επιμέρους δραστηριότητες), τα οποία μπορούν να 
υποδιαιρεθούν σε άρθρα, και εκείνα με τη σειρά τους, εφόσον είναι αναγκαίο, σε 
στοιχεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση των 
προβληματισμών σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων σε επίπεδο πολιτικής·

17. αναγνωρίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας των παραγωγών προκειμένου οι 
καταναλωτές να εφοδιαστούν με τα εργαλεία ώστε να μπορούν να επιλέγουν της αγορές 
τους πιο συνειδητοποιημένα και να αναγνωρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής 
για την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια αιώνων·

18. εκτιμά ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικά στοιχεία 
αποφασιστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, όπως την δημιουργία 
αποτελεσματικών και διασυνδεόμενων υποδομών μεταφορών, ανεπτυγμένο ψηφιακό 
δίκτυο και ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική·

19. θεωρεί ότι απαραίτητο στοιχείο της βιομηχανικής πολιτικής είναι η ενθάρρυνση και η 
προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην έρευνα για καινοτομία τόσο σε διαρθρωτικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο προϊόντων· 

20. εκτιμά ότι η βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω ενός 
σχεδίου επενδύσεων σε συνδυασμό με δυναμικά μέτρα για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε πίστωση· 

21. υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία, προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότητα μεταξύ των φύλων 
στον χώρο εργασίας και ισότητα για τους εργαζομένους όσον αφορά τους όρους των 
διαφόρων τύπων συμβάσεων·

22. πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μέσω 
της χρησιμοποίησης μέσων όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και της δια βίου εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους που 
βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τον μετριασμό 
της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μπορεί να συντελέσει στην 
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ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

23. αναγνωρίζει ότι η εναλλασσόμενη εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική 
βιομηχανική παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να την προωθήσουν και να την καθιερώσουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

24. απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών 
το συντομότερο δυνατόν στο εθνικό δίκαιο, δεδομένου ότι από αυτές πλήττονται ιδίως οι 
επιχειρήσεις μεταποίησης·

25. παροτρύνει για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαδικασία 
κοινοποίησης 98/34, και εισηγείται να καθιερώσουν τα κράτη μέλη ελέγχους 
ανταγωνιστικότητας στις αξιολογήσεις του αντικτύπου που διενεργούνται στα στάδια 
κατάρτισης των εθνικών νομοθετικών διαδικασιών, στο ευρύτερο πλαίσιο της
«δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά 
του της 7ης Φεβρουαρίου 2013, το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς·

26. τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, να ενημερωθούν οι ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με 
τον κεντρικό ρόλο της βιομηχανικής πολιτικής όσον αφορά την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

27. υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από δράση για 
τη βελτιστοποίηση της θέσης των προϊόντων μας στην αγορά και ότι, κατά συνέπεια, 
είναι ουσιαστικό να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων· υπογραμμίζει, επίσης, 
την ανάγκη να διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να αναβαθμιστούν οι βιοτεχνικές 
δεξιότητες στην Ευρώπη·

28. τονίζει τη συμβολή των εταιρειών που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής στην 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι ο τομέας αυτός αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ, έχει ετήσιο κύκλο 
εργασιών άνω των 400 δισ. ευρώ και προσφέρει περίπου 1,5 εκατομμύρια άμεσες και 
έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής 
σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών αιχμής, που 
δημοσιεύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2012·

29. τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του συντονισμού στον τομέα της φορολογίας των 
επιχειρήσεων στην ΕΕ μέσω της καθιέρωσης εναρμονισμένων φορολογικών βάσεων.
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