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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 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 χαράξει μια 
αληθινή κοινή στρατηγική επαναβιομηχάνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. ζητεί να στηρίξει η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική τους φέροντες ανάπτυξη κλάδους 
στους οποίους ήδη πρωτοστατεί η Ευρώπη· καλεί την Ένωση να επενδύσει στις μεγάλες 
υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών·

3. 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 φροντίσει να αναδυθούν βιομηχανικοί τομείς 
βασισμένοι στις νέες τεχνολογίες, δημιουργοί προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας 
και περιορισμένης κατανάλωσης ενεργειακών πόρων·

4. 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 
διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, μειζόνων 
παραγόντων της βιομηχανικής πολιτικής του αύριο, στηρίζοντας την πρόσβασή τους στις 
χρηματοδοτήσεις·

5. καλεί την Επιτροπή να θέσει την εμπορική πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού της 
Ένωσης στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· ζητεί να υπάρξει έντονη 
σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά 
θέματα για να αναδυθούν κοινά βιομηχανικά σχέδια·

6. προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στις διεθνείς αγορές· κρίνει πρωταρχικής σημασίας τη δημιουργία αμοιβαιότητας 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.


