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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. χαιρετίζει το γεγονός ότι η βιομηχανική πολιτική βρίσκεται και πάλι στο πολιτικό 
προσκήνιο στην ΕΕ· τονίζει ότι μια ισχυρή βιομηχανική βάση είναι αναγκαία για μια 
πλούσια και οικονομικά επιτυχημένη Ένωση, καθώς και ότι συνιστά τον καλύτερο τρόπο 
αντιμετώπισης της κρίσης· 

2. είναι της γνώμης ότι μόνο μια ενεργός και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, που να 
συνδέει διάφορους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές και της πολιτικής στον τομέα της αγοράς εργασίας, μπορεί να δημιουργήσει 
ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, ώστε οι εταιρίες στην ΕΕ να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους· 

3. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά διαθέτει ακόμη τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό όσον 
αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 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·

4. υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της «ίσης 
αμοιβής για ισότιμη εργασία»· θεωρεί ότι τα επαγγελματικά προσόντα και οι δίκαιες 
αμοιβές δεν εμπίπτουν αποκλειστικά στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, αλλά ότι 
συνιστούν εκτός αυτού προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις 
επενδύσεις· 

5. πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μέσω 
της χρησιμοποίησης μέσων όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και της μετεκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους με λίγα 
προσόντα και με αναπηρία, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τον μετριασμό της 
έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς·

6. ενθαρρύνει την περαιτέρω εκμετάλλευση του δυναμικού της διαδικασίας κοινοποίησης 
98/34 και προτείνει στα κράτη μέλη να καθιερώσουν ελέγχους ανταγωνιστικότητας στις 
αξιολογήσεις του αντικτύπου που διενεργούνται στα στάδια κατάρτισης των εθνικών 
νομοθετικών διαδικασιών.


