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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. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην κοινωνική 
οικονομία της αγοράς και ότι θα πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση του κόστους 
συναλλαγής για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία στην Ευρώπη, επιτρέποντας 
την αποτελεσματική κατανομή των πόρων μέσω των αγορών· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η 
θέσπιση δεσμευτικών ποσοτικών στόχων για τη βιομηχανία ή τις δημόσιες συμβάσεις θα 
πρέπει να αποφεύγεται·

2. επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να 
προσδιορίσει το πεδίο εναρμόνισης η οποία να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και 
βελτιωμένης διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επικείμενης Πράξη της Ενιαίας Αγοράς 

3. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει και να συνεχίσει τη στρατηγική βελτίωσης της 
νομοθεσίας της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων· δηλώνει ότι "η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας" θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις αξιολογήσεις του αντίκτυπου των μελλοντικών νομοθετικών 
προτάσεων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις βασικές τεχνολογίες μέσω ενός
φιλικού προς την καινοτομία και ουδέτερου τεχνολογικά πλαισίου· παροτρύνει τις 
δημόσιες αρχές να στηρίζουν τη δημόσια αποδοχή των νέων τεχνολογιών, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων·

5. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι πιο κατάλληλοι για να διαχειριστούν τις 
κατάλληλες προσαρμογές μετά την οικονομική κρίση· σημειώνει ότι η κρατική 
παρέμβαση για την αναδιάρθρωση θα πρέπει να περιορίζεται στη μετρίαση των 
κοινωνικών προβλημάτων και την αναβάθμιση των προσόντων του εργατικού δυναμικού 
και ότι η επέκταση των πόρων της ΕΕ για την αναδιάρθρωση θα πρέπει να αποφεύγεται·

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει έναν παγκόσμιο επί ίσοις όροις ανταγωνισμό για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία από την άποψη των κανονιστικών απαιτήσεων και την πρόσβαση 
στην αγορά και να καταρτίσει μια στρατηγική για τη στήριξη της διεθνοποίησης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


