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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2007 για τις προ-
εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (COM(2007)0799),

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων 
(αναδιατύπωση),

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας και 23ης Νοεμβρίου 2007 για 
τις επιστημονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή: πρόσβαση, διάδοση και αποθήκευση,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε σοβαρά τους 
δημόσιους εθνικούς προϋπολογισμούς,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στοιχεία της Πράσινης Βίβλου για τις δημογραφικές αλλαγές 
(COM(2005)0094) καταδεικνύουν ότι κατά το διάστημα από το 2005 έως το 2030 ο ενεργός 
πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 20,8 εκατομμύρια (6.8%) και ότι ο αριθμός των 
ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 αυξάνεται σήμερα με διπλάσιο ρυθμό απ’ ότι πριν από το 
2007 – κατά περίπου δύο εκατομμύρια ετησίως σε σύγκριση με ένα εκατομμύριο 
προηγουμένως,

1. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη οικονομία για την ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την 
εξισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί να θεσπιστεί φιλόδοξη 
βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η 
πράσινη οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές για αξιοπρεπείς και καλά 
αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης, με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος·

2. θεωρεί ζωτική την εφαρμογή φιλόδοξων, αξιόπιστων, προβλέψιμων και σταθερών 
πολιτικών – ιδίως στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν πόρους για να επιτευχθούν οι διττοί 
στόχοι της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και της δημιουργίας απασχόλησης 
και βιώσιμης ανάπτυξης, τηρουμένων πάντοτε των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης· υπογραμμίζει ως εκ τούτου τη σημασία να καταστεί δεσμευτικός ο 
ευρωπαϊκός στόχος για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, 
και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τη δέσμευση του Συμβουλίου υπέρ της 
μείωσης κατά 80 έως 95% των ευρωπαϊκών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 
2050·

3. πιστεύει ότι έχει, πάντως, παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στις οποίες μόνο κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
έχουν νόημα·

                                               
1 Ε.Ε. L 153, 18.6.2010, σελ. 13.



PE440.014v02-00 4/8 AD\821467EL.doc

EL

4. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη να αναπτυχθεί το δυναμικό απασχολήσεων ποιότητας στην 
νέα βιώσιμη οικονομία απαιτεί από την καινοτομία να προσανατολίζεται προς λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η ανεργία και η φτώχεια, 
οι κλιματικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού και η ανεπάρκεια των πόρων· εφιστά 
την προσοχή στη σημασία της βιομηχανικής πολιτικής και της ερευνητικής πολιτικής που 
βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και τους συνεργατικούς σχηματισμούς, ούτως ώστε 
να προαχθεί η συγκέντρωση γνώσεων από τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς 
οικονομικούς παράγοντες και να τονωθεί η καινοτομία·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της καθιέρωσης συνεπούς στρατηγικής της ΕΕ που να καλύπτει 
την οικοκαινοτομία και να επικεντρώνεται τόσο στη μείωση της ρύπανσης όσο και στην 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων στις παραγωγικές διαδικασίες · καλεί την 
Επιτροπή, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να αναπτύξει Ευρωπαϊκή Τεχνολογική 
Πλατφόρμα για τις βιομηχανίες μικρής κατανάλωσης πόρων·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, προκειμένου να καταστούν πιο πράσινα και να αποκτήσουν
περισσότερο μακροπρόθεσμους στόχους, ούτως ώστε να προσελκυστούν ιδιωτικές 
επενδύσεις και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας με 
προοπτικές για το μέλλον·

7. τονίζει ότι η συνετή χρήση μηχανισμών και εργαλείων χρηματοδότησης καθώς και η 
καθοδήγηση της δημόσιας πολιτικής μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση 
σημαντικών πρόσθετων κονδυλίων από τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας·

8. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστούν  κοινοτικά πλαίσια για έρευνα και 
ανάπτυξη με κατάλληλο και επαρκή προϋπολογισμό, προκειμένου να στηριχθεί η 
ιδιωτική και δημόσια έρευνα και να διατίθενται τα αποτελέσματά της υπό προσιτή και μη 
γραφειοκρατική μορφή ενόψει καινοτομιών εκ μέρους των πολύ μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των 
ενεργειακών υποδομών, της χρήσης νέων και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και των 
παραγωγικών διαδικασιών με χαμηλό περιεχόμενο άνθρακα, της ανακύκλωσης και της 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων καθώς και στο πλαίσιο της δημιουργίας 
αξιοπρεπών και καλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα· 
τονίζει εκ νέου ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος του 3% για τις επενδύσεις σε Ε&Α, 
διασφαλίζοντας ότι η έρευνα δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία, 
γεγονός το οποίο μπορεί να έχει θετική επίπτωση επί της συγκράτησης στην ΕΕ 
εργαζομένων με υψηλά προσόντα· 

9. τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της βιώσιμης οικονομίας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες όσον αφορά την ανταπόκριση στις νέες 
οικονομικές τάσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 
αυτές να προσδιορίσουν τους τομείς πιθανής ανάπτυξης που σχετίζονται με τη βιώσιμη 
οικονομία, ιδίως στα πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης 
ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστούν αφενός η ευκολότερη πρόσβαση σε 
μικροπιστώσεις , π. χ. από τον "Ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress"
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και αφετέρου η δέουσα ενημέρωση ως προς τον τρόπο υποβολής αιτήσεων στον
μηχανισμό αυτό·

10. τονίζει ότι η απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη και η απορρέουσα αύξηση της 
απασχόλησης σε μια βασισμένη στην καινοτομία οικονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνον 
εάν καταφέρουν οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης να μετατρέψουν τα 
αποτελέσματα της έρευνας σε εμπορικά προϊόντα· παραπέμπει στον πίνακα 
αποτελεσμάτων της Επιτροπής στον τομέα της καινοτομίας που καταδεικνύει σχετική 
υστέρηση 30% έναντι των ΗΠΑ και 40% έναντι της Ιαπωνίας·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενότερα με τα κράτη μέλη για να εκπονήσουν 
μεσο- και μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που ζητεί η αγορά 
εργασίας και να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρηματικού τομέα 
προκειμένου να προωθήσουν την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη της 
εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών απασχόλησης των 
διπλωματούχων·

12. συνειδητοποιεί ότι τα ενωσιακά, τα εθνικά και τα περιφερειακά προγράμματα 
χρηματοδότησης παραμένουν εξαιρετικά ασυντόνιστα και τονίζει επομένως την ανάγκη 
καλύτερου πολυεπίπεδου συντονισμού των προγραμμάτων και υποστήριξης υπέρ 
μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ των διαφόρων κοινών πολιτικών που χρησιμοποιούν 
διαρθρωτικά και γεωργικά ταμεία,  ταμεία ανάπτυξης της υπαίθρου, το πρόγραμμα 
πλαίσιο έρευνας και το πρόγραμμα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας 
(ΠΠΑΚ), προς επίτευξη μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής από άποψη αξιοποίησης των 
πόρων οικονομίας· όσον αφορά τη χρηματοδότηση δυνάμει της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω μια σημαντικότερη μετάβαση από 
μηχανισμούς άμεσης στήριξης σε ανάπτυξη της υπαίθρου και ανάπτυξη μιας 
περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργίας·

13. τονίζει ότι η μετάβαση προς μια νέα βιώσιμη οικονομία συνιστά σύνθετο φαινόμενο, το 
οποίο επιβάλλει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους πλήττονται από την 
αποβιομηχανοποίηση, εισάγοντας κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση και μηχανισμούς 
καθώς και ολοκληρωμένες δράσεις επέμβασης, προσανατολισμένες προς τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και μια οικονομία που βασίζεται περισσότερο στην καινοτομία, η οποία είναι 
σε θέση να δημιουργεί αξιοπρεπείς και δεόντως αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα και μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και τις 
περιφερειακές ασυμμετρίες· αποδίδει σημασία στους κοινωνικούς εταίρους για την 
επίτευξη των στόχων αυτών·

14. πιστεύει ότι οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν ευρύτερη στρατηγική που να 
συνδυάζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κάλυψη νέων και αναδυόμενων 
αναγκών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος για τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών και λοιπών επαγγελματιών, για να επιτύχουμε μια 
Ευρώπη χωρίς φραγμούς εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

15. ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις που διέπουν την πρόσβαση στις αγορές εργασίας τους ως τρόπο διατήρησης της 
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απασχόλησης στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης·

16. τονίζει ότι η αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων θα δώσει αποφασιστικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στο μέλλον· υπογραμμίζει ότι η επιλογή της ενεργειακής απόδοσης όχι μόνο 
συμβάλλει στην προώθηση διαφοροποιημένων βιομηχανιών και στη μείωση εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, αλλά μπορεί και να οδηγήσει σε κοινωνικά πλεονεκτήματα και στη 
δημιουργία πολυάριθμων θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα, που θα 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική κρίση και να 
ξεκινήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατά την εκπόνηση των ενεργειακών στρατηγικών τους, να εξετάσουν το κατά πόσο οι 
τομείς είναι εντάσεως εργασίας·

17. θεωρεί ότι η μετάβαση σε νέα βιώσιμη οικονομία και σε αλλαγές στις παραγωγικές 
διαδικασίες των επιχειρήσεων ή των κλάδων πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη 
εκπαίδευση, κυρίως επαγγελματική εκπαίδευση για τους νέους και από προγράμματα δια 
βίου μάθησης, ειδικότερα για την πλέον ευάλωτη ομάδα των ατόμων άνω των 50, και ότι 
αυτό θα οδηγήσει επίσης στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διοργάνωση παρόμοιας 
εκπαίδευσης και προγραμμάτων· τονίζει τη σημασία του ενισχυμένου διαλόγου, όπου 
χρειάζονται κοινωνικές αλλαγές ενόψει της αναπροσαρμογής στη νέα βιώσιμη οικονομία, 
ιδίως σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα· 
καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να μεριμνήσουν ώστε 
ο διάλογος αυτός να πραγματοποιηθεί με στόχο ο οικολογικός μετασχηματισμός να 
υλοποιηθεί κατά δίκαιο τρόπο·

18. ζητεί να συνεργάζονται τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης 
απασχόλησης, δεδομένου ότι η παραοικονομία είναι θέμα ανησυχίας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενταθούν τα μέτρα κατά της αδήλωτης εργασίας σε 
επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει προσανατολισμούς για την απασχόληση, οι οποίοι θα 
υποστηρίζουν ενεργώς την αυξημένη απασχόληση εργαζομένων ηλικίας κάτω των 25 και 
άνω των 50 και θα δίνουν δέουσα προσοχή στις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι και οι ηλικιωμένοι·

20. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το χάσμα δεξιοτήτων που 
υπάρχει ήδη μεταξύ του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και των αναγκών των νέων 
βιώσιμων βιομηχανιών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της επιδότησης περιόδων 
επαγγελματικής εξάσκησης νέων ως μετάβασης από την  εκπαίδευση στη επαγγελματική 
ζωή· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα στους εργοδότες που 
προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες σε εργαζομένους χαμηλής 
ειδίκευσης ή σε ανειδίκευτους εργαζομένους απευθείας στον τόπο εργασίας· 
υπογραμμίζει, τέλος, ότι οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες για όλους τους πολίτες της 
ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν έντονα εκ μέρους της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών καθότι 
πρόκειται για ουσιαστικής σημασίας ικανότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη 
και βελτιώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού·

21. τονίζει τη σημασία του δημοσίου τομέα ο οποίος πρέπει να δίνει το παράδειγμα, να 
υιοθετεί προοδευτικά πρότυπα δημοσίων συμβάσεων και να προσφέρει κίνητρα και 
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πληροφορίες, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της κατασκευής υποδομών και 
εγκαταστάσεων, των μεταφορών και των επικοινωνιών ενόψει της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν, ιδίως στις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, τη συμπερίληψη 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, πέραν της προώθησης ρητρών τοπικού 
περιεχομένου και επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομίας, ιδίως δε ΜΜΕ·

22. εμμένει επίσης στη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι η χρηματοδότηση 
αναγκών μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω ιδιωτικών επενδύσεων· τονίζει τη μεγάλη 
διαφορά στο ύψος των ποσών που επενδύουν στην Ε&Α ιδιωτικές επιχειρήσεις, και που
κυμαίνονται από 5-7 % των κερδών στις ΤΠΕ και στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έως 
περίπου 1% στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας· καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει τις 
ενδεδειγμένες συνθήκες πλαίσιο, ώστε να προσφέρει κίνητρα στις επιχειρήσεις να 
επενδύσουν·

23. καλεί και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν την 
επιτυχία του Ταμείου Ανασυγκρότησης και να θεσπίσουν νέα ενωσιακή πρωτοβουλία, 
συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών σχεδίων, για την ανασυγκρότηση με στόχο μια νέα 
βιώσιμη οικονομία·

24. επισημαίνει ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εναρμόνιση στην ΕΕ των ελάχιστων απαιτήσεων για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικό μηχανισμό στήριξης των 
ατόμων που εργάζονταν στο δημόσιο τομέα και έχασαν την εργασία τους λόγω της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, παρεμφερή προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ), στην περίπτωση των επιχειρήσεων της ΕΕ 
που πλήττονται από την παγκοσμιοποίηση ή την οικονομική κρίση.
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