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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι κατά το 2011, ο αριθμός των εταιρειών που επιδιώκουν να 
επενδύσουν στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 5%, αν και ο μέσος αριθμός των νέων θέσεων 
εργασίας ανά επενδυτικό πρόγραμμα παρέμεινε στάσιμος·

2. τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης και απλούστευσης των κανονισμών και των 
φορολογικών συνθηκών προκειμένου να διασφαλίζεται ο ελεύθερος και θεμιτός 
ανταγωνισμός και η προστασία των ευρεσιτεχνιών και να απλοποιηθεί η πρόσβαση των 
επενδυτών στην αγορά της ΕΕ·

3. πιστεύει ότι η μελλοντική ελκυστικότητα της ΕΕ έγκειται στη διατήρηση της καλής της 
φήμης σε σχέση με την ποιότητα, την εξειδίκευση και το εκπαιδευμένο εργατικό 
δυναμικό, μειώνοντας ταυτόχρονα το επιχειρησιακό κόστος·

4. επιμένει και τούτο προκειμένου να προσελκυσθούν περισσότερες επενδύσεις, ότι η ΕΕ 
πρέπει:

α) να καταστεί πρωτοπόρος σε νέα είδι οικονομικής τεχνολογίας όπως οι βιώσιμες και 
ψηφιακές τεχνολογίες, οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας,

β) να επενδύσει σε καινοτόμες επιχειρήσεις και να τις στηρίξει καθιστώντας τις 
εμπορικά επιτυχείς,

γ) να δρομολογήσει προγράμματα αστικών υποδομών, περιλαμβανομένης της ψηφιακής 
υποδομής, σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και πάρκα καινοτόμων επιχειρήσεων με 
μονάδες επεξεργασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταφορά τεχνολογίας και 
γνώσης, ιδίως για τις ΜΜΕ και τους νέους επιχειρηματίες ενισχύοντας τις συνέργειες 
μεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας,

δ) να εξασφαλίσει την αξιόπιστη παροχή ενέργειας και μη ενεργειακών πρώτων υλών 
προκειμένου να ενισχυθεί η ΕΕ ως ελκυστική βιομηχανική βάση·

5. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στην 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, επαναλαμβάνει όμως ότι η ΕΕ θα έπρεπε να απλουστεύσει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, δημιουργώντας επί παραδείγματι ένα 
αποτελεσματικό σύστημα για το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ και 
ενισχύοντας το ρόλο των επιχειρήσεων ιδιωτικών επενδύσεων στη χρηματοδότηση των 
αναπτυξιακών προοπτικών μακροπρόθεσμα.


