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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. διαπιστώνει την παρακμή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία, λόγω της εξέλιξης της 
βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει χάσει 3 εκατομμύρια θέσεων εργασίας και το 
10 % της παραγωγής της από το 2008, ενώ αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς 
ανάπτυξης για την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή, χωρίς 
καθυστέρηση, μια κοινή και μακροπρόθεσμη βιώσιμη στρατηγική που θα βασίζεται στην 
προώθηση, την αξιοποίηση και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα 
στηρίζεται σε συγκεκριμένα όργανα, με σκοπό να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της 
σε παγκόσμιο επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική είναι καθοριστική για 
τη βιομηχανία·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του που η Επιτροπή εξέπεμψε ισχυρό πολιτικό μήνυμα 
ζητώντας την αύξηση του μέρους του τομέα της βιομηχανίας, έως το 2020· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικός παρά μόνο εάν συνοδεύεται 
από τα αντίστοιχα μέτρα·

3. ζητεί από την Επιτροπή να ανταποκριθεί προς την δέσμευσή της για την παραγωγή
δεικτών με τους οποίους θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
διαδικασίας επαναβιομηχάνισης· τονίζει πως οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι όχι μόνο 
ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί, προκειμένου να εξασφαλισθεί πως η διαδικασία αυτή θα 
είναι βιώσιμη και συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος·

4. εκφράζει πάντοτε την δυσαρέσκειά του που η Επιτροπή δεν έχει ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 173 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αφορά το συντονισμό της βιομηχανικής 
πολιτικής της Ένωσης με αυτήν των κρατών μελών·

5. ζητεί να στηρίξει η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική τους κλάδους που δημιουργούν 
ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία, στους οποίους ήδη πρωτοστατεί ή έχει την δυνατότητα 
να πρωτοστατήσει η Ευρώπη και να μεριμνήσει ώστε τομείς όπως η αεροδιαστημική, η 
χημεία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, η 
κλωστοϋφαντουργία και τα είδη ένδυσης, και η μηχανολογία να παραμείνουν 
ανταγωνιστικοί· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους εταίρους 
του ιδιωτικού τομέα να συντονιστούν μεταξύ τους καλύτερα για να επιταχύνουν τις 
επενδύσεις στις μεγάλες βιώσιμες υποδομές μεταφορών και κινητικότητας, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και στα οικολογικά μεταποιητικά προϊόντα 
αιχμής, όπως τα οικολογικά οχήματα και σκάφη, ή στις τεχνολογίες που μειώνουν τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των διαδικασιών παραγωγής και να αναπτύξουν καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· υπενθυμίζει πως είναι σημαντικό να ευνοηθεί η χρήση των 
τοπικών πόρων προκειμένου μια πραγματική επαναβιομηχάνιση να αποβεί ευεργετική και 
δημιουργός θέσεων εργασίας·
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6. επιμένει πως η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική χρειάζεται να στηριχθεί σε μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική συντονισμένη μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου έτσι να 
ολοκληρωθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές και να μειωθούν οι δαπάνες της ευρωπαϊκής ενέργειας καθώς και η 
εξάρτηση της Ένωσης από τους προμηθευτές ενέργειας τρίτων χωρών·

7. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της έρευνας και της τεχνολογίας για την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα κεφάλαια που διαθέτουν στην έρευνα και 
την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιομηχανικών τομέων 
βασισμένων στις νέες τεχνολογίες, δημιουργών προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας 
και περιορισμένης κατανάλωσης ενεργειακών πόρων·για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής· ζητεί να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι κλάδοι της 
δημιουργικότητας, τομείς στους οποίους η Ευρώπη υπερτερεί τεχνολογικά επιμένει πως 
οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται να προβλέπουν καλύτερα τις ανάγκες των τρίτων αγορών 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στη διεθνή ζήτηση·

8. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις προοπτικές 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και προειδοποιεί ότι, χωρίς ορισμένες σημαντικές 
πρώτες ύλες, θα ήταν αδύνατη η μελλοντική ανάπτυξη στους περισσότερους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους της Ευρώπης (πυρηνική, διαστημική, αεροναυτική, 
ιατρική, πληροφορική, νέα υλικά, στρατιωτικό υλικό κ.λπ.)·

9. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ενισχύσει την στρατηγική της για την προάσπιση των 
συμφερόντων της Ένωσης σε ό, τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών στο 
πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών (συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ΣΟΕΣ κ.λπ.)·
θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να θέσει τέρμα στους περιορισμούς που 
επιβάλλουν ορισμένα κράτη στις εξαγωγές και να καταστήσει δυνατή την κατάλληλη 
προμήθεια πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του που θα αρχίσει να ισχύει σύντομα το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα εξασφαλίζει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, ελαφρύνοντας παράλληλα τις 
προαπαιτούμενες διατυπώσεις για τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές· επιδοκιμάζει την 
πρωτοβουλία που ανεκοίνωσε η Επιτροπή το Μάρτιο 2013, στόχος της οποίας είναι να 
καταστούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ πιο ανταγωνιστικές διεθνώς με την απλοποίηση του 
συστήματος καταχώρισης των σημάτων στο εξωτερικό·

11. ζητεί να θέσει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές κινητικότητας και 
επαγγελματικής κατάρτισης για τις ευρωπαϊκές αγορές, και συγκεκριμένα στον τομέα των 
γλωσσών και των τεχνολογιών των πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η τεχνογνωσία των εργαζομένων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

12. τονίζει πόσο σημαντικό είναι ένα σαφές και σταθερό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
των επενδύσεων στη βιομηχανία· παρακινεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
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διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, μειζόνων 
παραγόντων της βιομηχανικής πολιτικής του αύριο και να βελτιώσουν την πρόσβασή 
τους στις χρηματοδοτήσεις·προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να προβούν σε 
επενδύσεις και καινοτομίες· υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των δημόσιων συμβάσεων 
στην στήριξη της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης·των ΜΜΕ· ζητεί να 
δημιουργηθεί μια ενιαία θυρίδα για τις ΜΜΕ τόσο για τα θέματα που αφορούν την 
εσωτερική αγορά όσο και τις εξωτερικές αγορές παρακινεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την χρηματοοικονομική και τεχνολογική αξιοποίηση των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας·

13. θεωρεί ότι μια καλύτερη, λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει ουσιώδη σημασία για την καλύτερη προστασία τους από 
αθέμιτες πρακτικές από εμπορικούς εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει 
υπόψη της αυτό το σημείο για τη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας·

14. προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου σύνδεσης των ΜΜΕ και των μεγάλων ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να επωφελούνται από την τεχνογνωσία, την 
εξαγωγική ικανότητα και την ικανότητα καινοτομίας που διαθέτουν αυτές οι επιχειρήσεις·
παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
και να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ ΜΜΕ, 
πανεπιστημίων και ερευνητών με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

15. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης στον κόσμο 
προκειμένου να επιτύχει η επαναβιομηχάνισή της· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να 
φροντίσει, σε όλες τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις, να λαμβάνεται υπόψη η 
διεθνής ανταγωνιστική κατάσταση των υπό εξέταση τομέων και να μην μειώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους, ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να επιβληθεί στο 
διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο·

16. καλεί την Επιτροπή να θέσει την εμπορική πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού της 
Ένωσης στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή 
να προωθήσει την περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών επί φορολογικών, 
κοινωνικών και δημοσιονομικών θεμάτων για να διευκολυνθεί η ανάδειξη κοινών 
βιομηχανικών σχεδίων· επιθυμεί να εκπονήσει η Επιτροπή ολοκληρωμένες μελέτες 
αντίκτυπου, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, σχετικά με τα αποτελέσματα των ήδη 
συνημμένων ή στο στάδιο της διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και 
να αναλύσει καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής τους, κατά πόσον συνάδουν με τους 
ευρωπαϊκούς στόχους εκβιομηχάνισης·

17. φρονεί πως η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας περί δημόσιας προσφοράς για την 
εξαγορά μιας επιχείρησης (ΔΠΕ) είναι αναγκαία για να αποκτήσει η Ευρώπη τα μέσα για 
να αντικρούει τα σχέδια που θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμια για το βιομηχανικό και 
εμπορικό ιστό της. θεωρεί πως η Ένωση πρέπει να μπορεί να αντιτάσσεται σε ΔΠΑ που 
προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν είναι υπεύθυνες από κοινωνική άποψη και/ή δεν 
πληρούν τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης, καθώς και σε ΔΠΑ που προβλέπονται για 
δραστηριότητες που κρίνονται στρατηγικής σημασίας για την Ένωση και τα κράτη μέλη 
της·
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18. φρονεί πως η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική πρέπει να ευνοεί τη δημιουργία 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών ομίλων παγκόσμιας εμβέλειας στους τομείς όπου η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία πρωτοστατεί σήμερα και στους τομείς στους οποίους θα αποφασίσει να 
επενδύσει στο μέλλον·

19. υπενθυμίζει ότι τα τεχνικά πρότυπα και κανονισμοί διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
εξασφάλιση ηγετικής θέσης στην ΕΕ στους πιο καινοτόμους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων τεχνολογιών· ενθαρρύνει συνεπώς την 
Επιτροπή να βελτιώσει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες κλειδιά – και συγκεκριμένα τις 
αναδυόμενες χώρες – για να δημιουργηθούν κοινά τεχνικά πρότυπα, σεβόμενη 
ταυτόχρονα τις διάφορες κοινωνιακές προτιμήσεις που συνδέονται με τα πρότυπα αυτά·

20. προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στις διεθνείς αγορές· κρίνει πρωταρχικής σημασίας την καθιέρωση αμοιβαιότητας σε 
θέματα εμπορικών σχέσεων και, ειδικότερα, σε θέματα πρόσβασης στις δημόσιες 
συμβάσεις, την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής άμυνας 
της Ένωσης και της συνέπειάς τους προς τις εμπορικές στρατηγικές και την 
επαναβιομηχάνιση της Ένωσης.

21. κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο η Ένωση να αποκτήσει μέσα τα οποία θα της 
επιτρέψουν:
- να ασκεί πιο δυναμική πολιτική αντιντάμπινγκ, και να αντιδρά, μεταξύ άλλων, στην 

παράνομη χρηματοδότηση των εξαγωγών στην οποία επιδίδονται ορισμένες τρίτες 
χώρες,

- να ασκεί πραγματική συναλλαγματική πολιτική, υπερασπιζόμενη τα ευρωπαϊκά 
εμπορικά συμφέροντα,

- να προβάλλει την έννοια της «δίκαιης ανταλλαγής», η οποία ερείδεται στην αμοιβαία 
τήρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών προδιαγραφών ή των 
προδιαγραφών που εμπίπτουν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών·

22. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των μέσων 
εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στοιχεία κρίσιμης σημασίας της 
βιομηχανικής πολιτικής· προσδοκά ο εκσυγχρονισμός αυτός να συμβάλει στην βελτίωση 
της αποτελεσματικότητάς τους· προς τον σκοπό αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να μην 
αποδυναμώσει τα μέσα αυτά, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου, αλλ' αντιθέτως, να τα
ενισχύσει για την αποτελεσματικότερη προστασία, και σε συντομότερο χρονικό 
διάστημα, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, από τις παράνομες ή 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

23. υπενθυμίζει την ανάγκη προσφυγής, οσάκις το επιτάσσουν οι περιστάσεις, στα μέσα 
εμπορικής άμυνας έναντι των χωρών που δεν τηρούν τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου 
ή τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχουν συνάψει με την ΕΕ·

24. επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της 
Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων· φρονεί πως 
μια μεγαλύτερη ετοιμότητα αντίδρασης σε σχέση με την εφαρμογή των δικαιωμάτων μας 
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μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία μας και την ισορροπία των εμπορικών μας 
σχέσεων·

25. κρίνει λυπηρή την ανεπαρκή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) 
στην επικράτεια ορισμένων εμπορικών εταίρων και λυπάται που οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα οι ΜΜΕ, δεν διαθέτουν συγκεκριμένα μέσα για να 
καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την παραβίαση των ΔΠΙ· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία εντός της Ένωσης και με τις 
τρίτες χώρες όσον αφορά την κατάσχεση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και 
την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργασθούν πιο στενά με τρίτες χώρες όσον αφορά τα ζητήματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειοδότησης·

26. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το χαμηλό επίπεδο μισθών και προστασίας του 
περιβάλλοντος συνεχίζουν να συνιστούν πολύ σημαντικά στοιχεία διεθνούς 
ανταγωνισμού και ότι επείγει να επιδιωχθεί μια προς τα άνω ευθυγράμμιση αυτών των 
πρότυπων για να μπορέσει πραγματικά η ΕΕ να επιτύχει την επαναβιομηχάνισή της καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί δεσμευτικές υποχρεώσεις ως προς τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών με τις τρίτες χώρες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναπτύξει 
υποχρεωτικά συστήματα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που να αποδεικνύουν πως αυτά 
συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα σε θέματα δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
προστασίας του περιβάλλοντος·

27. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδείξει την αξία της βιομηχανικής παραγωγής της 
παρέχοντας ακριβέστερες πληροφορίες στους καταναλωτές, καθιστώντας υποχρεωτική 
την αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων της Ένωσης και των εισαγόμενων από 
τρίτες χώρες προϊόντων και απαιτώντας από τις τρίτες χώρες να αναφέρουν τις 
γεωγραφικές ενδείξεις των ευρωπαϊκών τροφίμων·

28. ζητεί όλα τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες να τηρούν τα περιβαλλοντικά, 
υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα που εφαρμόζονται στην Ένωση και τυγχάνουν 
προστασίας στη διεθνή αγορά κατά τρόπο ώστε να προστατευθούν οι ευρωπαίοι 
βιομηχανικοί παραγωγοί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·
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