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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
(2010/2095(INI))

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της XX Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Μια 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» (COM(2010)XXXX), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική 
«ΕΕ 2020»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την κοινοτική 
πολιτική για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση 
της βιομηχανικής πολιτικής: συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση3,

– έχοντας υπόψη το άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 14ης και 15ης Ιουλίου 
2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 2999ης συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της 1ης και 2ας Μαρτίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της xxx,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
xxx,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της XX Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Ευρώπη 2020: εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας»: Μετατρέποντας την 
Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση» (COM(2010)XXXX), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2010, που εκπονήθηκε από 
τη ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας με τίτλο «Μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ: 
προκλήσεις και ευκαιρίες για τα επόμενα έτη»4,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για την εφαρμογή 
της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (COM(2009)0680),  

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 ΕΕ C 279Ε, 19.11.2009, σ. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, με τίτλο «Σχέδιο 
δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική» 
(COM(2008)0397),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, με τίτλο 
«Eνδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2007) 374), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-
0000/2010),

A. εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει πλήξει βαριά την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία οξύνοντας ακόμη περισσότερο τις εν εξελίξει διεργασίες της 
παγκοσμιοποίησης, της αλλαγής του κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής και της 
μετατροπής σε μια βιομηχανία που βασίζεται στη γνώση, διεργασίες που αποτελούν 
μεγάλη πρόκληση και επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανική ανάπτυξη, το εργατικό 
δυναμικό και τις μελλοντικές προοπτικές,

Β. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην 
παγκόσμια σκηνή μόνο μέσω νέων τεχνολογιών/διεργασιών/λύσεων, έρευνας και 
ανάπτυξης, προηγμένης αλυσίδας εφοδιασμού, μεγαλύτερης αποδοτικότητας, ισχυρών 
ανθρώπινων πόρων καθώς και καλής υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποδομής, 
δεδομένου ότι οι περικοπές των δαπανών δεν αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο για να 
εξασφαλιστεί η πρόοδος της βιομηχανίας στην Ευρώπη,

Γ. εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί βιομηχανική πρόοδος μέσω ευφυούς, 
μακροπρόθεσμης και ισόρρροπης ρύθμισης και τόνωσης της αγοράς καθώς και μέσω 
παγκόσμιων τάσεων προς καθαρές και βιώσιμες μορφές παραγωγής και διανομής και 
εκτιμώντας ότι η κατανάλωση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με έξυπνο τρόπο προς όφελος 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της ανταγωνιστικότητάς της και του ηγετικού της ρόλου 
στην παγκόσμια σκηνή,

Νέα προσέγγιση μιας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», αναγνωρίζει 
επιτέλους τη σημασία μιας ενεργού βιομηχανικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την απασχόληση στην Ευρώπη·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ποιοτικούς και, ει δυνατόν, ποσοτικούς στόχους για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία το 2020, οι οποίοι θα έχουν ως προοπτική τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη και θα παρέχουν προσανατολισμούς π.χ. για την αποδοτική χρήση της 
ενέργειας και των πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η σταθερότητα, η 
ανταγωνιστικότητα και, με τον τρόπο αυτό, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία·
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3. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο με μια ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση η οποία θα βασίζεται 
σε οριζόντιες και τομεακές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

4. υπογραμμίζει ότι η νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση χρειάζεται μια άρτια συνεργασία 
στους κόλπους της Επιτροπής και ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει προς το 
σκοπό αυτό μια μόνιμη ειδική ομάδα (Task Force) για τη βιομηχανική πολιτική·

5. τονίζει ότι μια νέα βιώσιμη βιομηχανική πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνον 
εάν εφαρμόζεται σε στενό συντονισμό με την πολιτική των κρατών μελών και, για το 
λόγο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει το 2011 κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για 
τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών και την προετοιμασία των 
στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 173, παράγραφος 2)·

6. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχία μιας νέας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής εξαρτάται 
από τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα των κοινωνικών εταίρων· 
επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει μια σαφή αρχή εταιρικής σχέσης σε 
όλους τομείς και σε όλες τις ενέργειες, στην οποία, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
διαρκής κοινή πρόβλεψη και αξιολόγηση των αναμενόμενων εξελίξεων καθώς και η 
επανεξέταση στρατηγικών/ενεργειών/προγραμμάτων·

7. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και να υποβάλλει ετησίως 
έκθεση προόδου·

Καινοτομία

8. τονίζει ότι οι καινοτομίες αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής 
πολιτικής και ότι όλες οι πρωτοβουλίες που στηρίζουν καινοτομίες

 πρέπει να βασίζονται σε έναν περιεκτικό ορισμό της καινοτομίας ο οποίος 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τη 
οργάνωση, την ποιότητα και τη διαχείριση,

 πρέπει να περιλαμβάνουν ολόκληρη την αλυσίδα των διεργασιών και της 
προστιθέμενης αξίας και

 πρέπει να έχουν ως γνώμονα όχι μόνον το προϊόν, αλλά και τις ανάγκες και τη 
χρησιμότητα, για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη εξέλιξη και η προσαρμοσμένη 
στο στόχο παραγωγή προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της 
κοινωνίας στο σύνολό της·

9. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι ερευνητικές δαπάνες για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού μετά το 2013 (8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα) (στόχος της 
ΕΕ: δημόσιες δαπάνες που αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ)· σημειώνει ότι, εκτός από την 
έρευνα και την καινοτομία που είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένες προς τις 
διεργασίες, είναι απαραίτητη και η έρευνα σε βασικές διατομεακές τεχνολογίες και ότι 
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επιπλέον πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες·

10. εξαίρει την επιτυχία της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου (Risk 
Sharing Financial Facility (RSFF)) ως σημαντικού τρόπου χρηματοδότησης της έρευνας 
για τις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει ένθερμα την Επιτροπή να διαθέσει πολύ 
περισσότερες πιστώσεις στη RSFF·

11. ζητεί να συνεχιστεί η τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης που άρχισε 
με το Πρόγραμμα Δράσης για την Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ETAP) με τον 
συντονισμό ερευνητικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στρατηγικών και ζητεί να 
καταρτισθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο παρακολούθησης του ETAP·

12. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, που αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ της ΕΕ, 
αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την τόνωση της καινοτομίας· επισημαίνει ότι 
ανταγωνιστές, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για τις 
δημόσιες συμβάσεις που αφορούν καινοτόμα και οικολογικά προϊόντα, και ζητεί να 
τεθούν ανάλογοι στόχοι και για την ΕΕ·

Πόροι

13. είναι πεπεισμένο ότι η σημαντική αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων όσον αφορά 
τις πρώτες ύλες και τα αναλώσιμα υλικά θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια σκηνή και, για το λόγο αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή να δώσει έμφαση στην αποδοτική χρήση των πόρων, μεταξύ άλλων:

 αναπτύσσοντας σαφείς δείκτες για τη μέτρηση της αύξησης της παραγωγικότητας των 
πόρων και καθορίζοντας ανάλογες προδιαγραφές,

 αναπτύσσοντας με υποδειγματικό τρόπο νέες προσεγγίσεις π.χ. ανάθεση συμβάσεων 
στον τομέα των πόρων,

 διαδίδοντας λύσεις βέλτιστων πρακτικών και προωθώντας δίκτυα αποδοτικής χρήσης 
των πόρων και υπηρεσίες αποδοτικής χρήσης των υλικών·

 καθορίζοντας ένα πρότυπο έκθεσης για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που θα 
αναλύει τον «οικολογικό σάκο» οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε εξοικονόμηση 
κόστους και καθιστώντας τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες, θα συγκεντρώνει και 
θα ενοποιεί υφιστάμενες υποχρεώσεις και δυνατότητες υποβολής εκθέσεων (π.χ. 
EMAS) και θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο· 

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα πρώτων υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις δυνατότητες 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και, για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει εντός του 2010 μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις πρώτες ύλες, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 εντατικοποίηση της ανάκτησης πρώτων υλών μέσω φιλόδοξων κανόνων 
ανακύκλωσης, της κατάλληλης στήριξης της έρευνας και της παύσης των εξαγωγών 
αποβλήτων που περιέχουν πρώτες ύλες,
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 ενίσχυση της έρευνας για υποκατάστατα σπανίων πρώτων υλών,

 βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών που υπάρχουν στην ΕΕ, σκοπός για τον οποίο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ταχεία εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος 
γεωπληροφοριών που θα παρέχει πλήρη εικόνα των πρώτων υλών που υπάρχουν στην 
ΕΕ,

 εξασφάλιση επαρκών προμηθειών πρώτων υλών μέσω συμφωνιών θεμιτού εμπορίου 
και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων,

 μέτρα κατά των αυξανόμενων ολιγοπωλίων στον τομέα της εξόρυξης και εμπορίας 
πρώτων υλών·

15. είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική με 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, η οποία εγγυάται κατάλληλες τιμές ενέργειας και ασφάλεια 
του εφοδιασμού, επιτρέπει μια παραγωγή χωρίς την εκπομπή βλαβερών για το κλίμα 
αερίων και εμποδίζει τη διαρροή άνθρακα· επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα για να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε παραγωγή και 
προμήθεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι, για το λόγο αυτό, η υποδομή δικτύου 
πρέπει να ανανεωθεί, να αναπτυχθεί και να καταστεί ευφυέστερη («smart grids») 

16. ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυφθούν κενά όσον αφορά τις 
δεξιότητες, μεταξύ άλλων, μέσω:

 ενός θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ανανεωθούν τα προγράμματα σπουδών και να βρεθούν 
αποτελεσματικοί τρόποι για τη μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας, 

 συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) σε όλα τα επίπεδα, 
ιδιαίτερα στις γυναίκες, καθώς και για την προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων 
πρακτικών,

 συμπληρωματικών συντονισμένων και προσαρμοσμένων σε ειδικούς στόχους 
επαγγελματικών προσόντων που είναι προς όφελος τόσο των εργοδοτών όσο και των 
εργαζομένων· το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
περισσότερο προς το σκοπό αυτό,

 του ανοίγματος και του εκσυγχρονισμού των πανεπιστημίων για την εξασφάλιση 
υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων (για μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, 
τεχνικούς)·

Βιώσιμη βιομηχανική προσέγγιση

17. ζητεί μια ενισχυμένη και συντονισμένη πολιτική της ΕΕ για πρωτοπόρες αγορές, όπως 
είναι οι οικολογικές βιομηχανίες (περίπου 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 300 δισ. ευρώ 
κύκλος εργασιών, μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς έως 50%)· τονίζει ότι πολλές 
«παραδοσιακές» αγορές, π.χ. χάλυβας, αυτοκίνητα, ναυπηγική, έχουν μεγάλη ικανότητα 
καινοτομίας και/ή συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως και, 
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προς το σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές για τα προϊόντα ρυθμίσεις, όπως η 
οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, και να αναληφθούν πρωτοβουλίες τόνωσης της 
βιομηχανίας, όπως π.χ. η πρωτοβουλία «πράσινα αυτοκίνητα»·

18. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
πρέπει να παραταθεί και μετά το 2013 και το πεδίο εφαρμογής του πρέπει να διευρυνθεί 
σημαντικά·

19. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να δημιουργηθεί χωρίς καθυστέρηση 
κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις στον 
τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να αναθεωρηθούν οι 
μέθοδοι τυποποίησης και να επιτευχθεί διεθνής τυποποίηση για την εξασφάλιση της 
τεχνολογικής πρωτοπορίας·

20. ζητεί τη δημιουργία ειδικής ομάδας δράσης (Task Force) για τις αναδιαρθρώσεις και για 
την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στις διεργασίες 
αναδιάρθρωσης, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες προοπτικές για τους εργαζόμενους 
και τις επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά τις διεργασίες 
μετατροπής πρέπει να εντατικοποιηθούν·

21. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιφερειακές διαφορές στη βιομηχανική ανάπτυξη, κυρίως 
όσον αφορά τις διεργασίες αποβιομηχάνισης στα νέα κράτη μέλη, και ζητεί να ληφθούν 
υπόψη οι διαφορές αυτές στη νέα βιώσιμη βιομηχανική πολιτική για να ενισχυθεί η 
εδαφική συνοχή·

22. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των ΜΜΕ στο βιομηχανικό τοπίο και καλεί την 
Επιτροπή:

 να επιταχύνει την εφαρμογή του «Small Business Act» (νόμου για τις μικρές 
επιχειρήσεις), να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή 
των εγκεκριμένων κατευθυντηρίων γραμμών και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα 
(π.χ. μείωση του διοικητικού φόρτου, δοκιμή ΜΜΕ),

 να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλιστεί καλύτερη 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε δυνατότητες χρηματοδότησης και ιδιαίτερα για να 
αναπτυχθούν βιώσιμες δυνατότητες επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και για να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των προτιμώμενων πηγών 
χρηματοδότησής τους στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς·

23. εκτιμά ότι η πολιτική ενισχύσεων δεν πρέπει μόνον να εξετάζεται υπό το πρίσμα του 
δικαίου περί ανταγωνισμού, αλλά πρέπει να αξιοποιείται με προενεργητικό τρόπο, προς 
το συμφέρον της Ένωσης, με διαφανείς και σαφείς κανόνες για την ενίσχυση της 
καινοτομίας και της εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ή κατά την πραγματοποίηση 
αναδιαρθρώσεων στη βιομηχανία·

24. ζητεί να διαμορφώνονται οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής υπό όρους θεμιτού 
ανταγωνισμού στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο· ζητεί να εφαρμόζεται 
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πλήρως η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και να περιλαμβάνονται κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών· ζητεί να ληφθεί 
μέριμνα ώστε οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να μην απειλούνται από αθέμιτες πρακτικές, 
όπως συμβαίνει επί του παρόντος στον τομέα της ηλιακής ενέργειας·

25. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι ιδέες και οι ικανότητες των εργαζομένων 
κατά την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και, ως εκ τούτου, ζητεί να εξασφαλιστεί η 
ευρύτερη δυνατή διαβούλευση η οποία θα υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις (π.χ. 
οδηγία 2002/14/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ)·

Βιομηχανικοί κλάδοι

26. είναι πεπεισμένο ότι, παράλληλα με την οριζόντια προσέγγιση, πρέπει να αναληφθούν 
ειδικές για κάθε κλάδο πρωτοβουλίες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά εκάστου κλάδου και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους· για το λόγο αυτό, ζητεί:

 να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω με συγκρίσιμο τρόπο οι υφιστάμενες 
κλαδικές προσεγγίσεις (Task Forces, ομάδες υψηλού επιπέδου, πλατφόρμες 
καινοτομίας, όπως π.χ. Cars 21) καθώς και να τους προσδοθεί σαφές στρατηγικό 
περιεχόμενο από την Επιτροπή, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,  

 να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες εκάστου 
κλάδου,

 να ευρίσκονται στο επίκεντρο οι βασικοί κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, π.χ. 
αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες ενέργειες, αεροπλοΐα, χημεία, τρόφιμα, 
δημιουργικοί κλάδοι,

 να υποβάλλει τακτικά η Επιτροπή εκθέσεις προόδου·

Ευθύνη

27. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία ωφελείται από αυτές τις πολιτικές 
προσπάθειες και τις καλές βασικές συνθήκες, πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη· εκτιμά ότι η 
βιομηχανία πρέπει να αναλάβει οικειοθελώς σαφείς δεσμεύσεις για να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στην Ευρώπη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα της έρευνας, να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, 
να αναπτύξει πιο βιώσιμα και καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες και καινοτόμες 
διεργασίες και να συνάπτει, όποτε αυτό είναι δυνατό, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στην 
Ευρώπη·

Περιφέρειες

28. τονίζει ότι οι περιφερειακές δομές συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας· εκτιμά ότι οι συσπειρώσεις («clusters») με επίκεντρο τον ανταγωνισμό και 
την καινοτομία (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) καθώς και η 
δικτύωση των επιχειρήσεων μεταξύ τους (αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, συνέργειες) και 
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με άλλους παράγοντες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων· θεωρεί επομένως ότι:

 πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε καινοτόμες συσπειρώσεις και καινοτόμα 
δίκτυα για να προωθηθούν με συντονισμένο τρόπο η μεταφορά γνώσεων και η 
έρευνα, η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και η υποδομή, πράγμα το οποίο 
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

 πρέπει να ενισχυθούν από την ΕΕ περιφερειακά δίκτυα, όπως οι μητροπολιτικές 
περιοχές, με την ενδυνάμωση της βιομηχανική τους βάσης,

 πρέπει να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη διασύνδεση μεταξύ 
βιομηχανικής πολιτικής και εδαφικής συνοχής·

o

o o

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στη βιομηχανία της ΕΕ αναλογούν σχεδόν το ένα τρίτο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
στην ΕΕ, με τα 3/4 περίπου των ευρωπαϊκών εξαγωγών να αποτελούνται από βιομηχανικά 
αγαθά, και το ένα τρίτο της απασχόλησης, δεδομένου ότι εξασφαλίζει τους πόρους διαβίωσης 
σε περίπου 57 εκατομμύρια ανθρώπους. Εάν υπολογισθεί και το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμά της, σύμφωνα με το οποία για κάθε θέση εργασίας στη βιομηχανία 
δημιουργούνται σχεδόν δύο επιπλέον θέσεις εργασίας σε συναφείς υπηρεσίες, ο αντίκτυπός 
της στην απασχόληση είναι ακόμη πιο ουσιαστικός. 

Η βιομηχανία στην ΕΕ των 27 (Eurostat)
% 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤ
Η 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜ
ΕΝΗ ΑΞΙΑ 

(2008)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (2008)
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ           

ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

# ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΩΝ ΤΗ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 
ΤΩΝ '000S 

(2007)
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

1 0.4 0.8 21.4

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

16.8 16.8 37.0 2 323

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΡΟΥ 

2.3 0.8 1.7 36.0

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.4 8.4 17.0 3 090
ΣΥΝΟΛΟ 26.5 26.4 56.5 5 470.4

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η πρόσφατη βαθιά οικονομική κρίση έπληξε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όμως η κρίση 
κατέδειξε επίσης τη σημασία της βιομηχανίας για την οικονομία της ΕΕ και κατέστησε σαφές 
ότι δεν έχουν γίνει αρκετά για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών της στο 
σημερινό κλίμα προκλήσεων. Σήμερα, η βιομηχανία βρίσκεται συχνά σε δεύτερη μοίρα σε 
σχέση με τους πολυσυζητημένους τομείς των υπηρεσιών και των χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων. Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ παρέμεινε συχνά εστιασμένη στην ιδέα ότι 
οι αγορές θα πρέπει να αυτορρυθμίζονται, πράγμα που μέχρι σήμερα πραγματοποιείτο κατά 
πρώτο λόγο μέσω μεμονωμένων μέτρων με ελάχιστο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. 
Τούτο ήταν περισσότερο μία αντίδραση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παρά μια δράση 
βασισμένη σε πρότερη ανάλυση. 

ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Η βιομηχανία διάνυε ήδη μία φάση αναδιάρθρωσης πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης. 
Σήμερα, αντιμετωπίζει ένα φάσμα αλληλοεντεινόμενων προκλήσεων:

α) Η βιομηχανία επηρεαζόταν ανέκαθεν και εις βάθος από τις ολοένα και ταχύτερες 
αλλαγές στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η οριοθέτηση μεταξύ 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και των παραδοσιακών τομέων 
κυριαρχίας τους μεταβάλλεται καθημερινά μέσω της εντατικοποίησης του 
ανταγωνισμού. Οι απαιτήσεις στην παγκόσμια αγορά εξελίσσονται ταχέως και 
επιβάλλουν αναπροσανατολισμό των επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση και εκ νέου 
ειδίκευση. Η νέα διεθνής κατανομή της εργασίας, με τις ταχέως αναπτυσσόμενες 
οικονομίες, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία, αυξάνει την πίεση της 
παγκοσμιοποίησης. 

β) Μία νέα μορφή παγκοσμιοποίησης συντελείται, με βαθμιαία στροφή προς μια 
παγκόσμια κοινωνία της γνώσης, όπου η καινοτομία και η έρευνα υπερισχύουν του 
ανθρώπινου δυναμικού και της χειρονακτικής εργασίας, ως κινητήριες δυνάμεις της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

γ) Η αλλαγή του κλίματος είναι μη αναστρέψιμη και μη διαπραγματεύσιμη. Η έναρξη 
του παγκόσμιου οικονομικού αγώνα δρόμου έχει θέσει υπό τεράστια πίεση όλες τις 
μορφές πόρων. Με δεδομένη την ανάγκη μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και 
προστασίας της βιοποικιλότητας και με τις πρώτες ύλες να μειώνονται ενώ η ζήτηση 
αυξάνεται, η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας παραγωγής 
απαλλαγμένης από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και χαρακτηριζόμενης από 
αποτελεσματική χρήση των πόρων.  

δ) Οι δημογραφικές μετατοπίσεις μεταβάλλουν σημαντικά τη φυσιογνωμία τόσο του 
καταναλωτή όσο και του παρόχου. Η διαρκής αύξηση του μέσου όρου ηλικίας απαιτεί 
νέα προϊόντα, νέες μορφές μεταφορών και νέα οργάνωση εργασίας. Θα δημιουργηθεί 
έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

ε) Η ταχεία αστικοποίηση δημιουργεί, μεταξύ άλλων, νέες προκλήσεις για την 
κινητικότητα, τα κτίρια και την υλικοτεχνική υποστήριξη. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην στρατηγική Ευρώπη 2020 αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η ανάγκη ανανεωμένης 
προσέγγισης, μέσω της παρουσίασης εμβληματικής πρωτοβουλίας. Είναι καιρός η ΕΕ να 
επωφεληθεί πλήρως από τις κοινές ευκαιρίες βιώσιμης ανανέωσης και περαιτέρω ανάπτυξης 
της βιομηχανικής βάσης με ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να 
διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στους βασικούς τομείς και να μην βρεθεί στη θέση αυτών 
που ακολουθούν. Είναι καιρός να επιλέξει η ΕΕ την δική της πορεία για τη βιομηχανία του 
μέλλοντος. Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι η προστιθέμενη αξία θα δημιουργηθεί εντός της 
ίδιας της ΕΕ.

Είναι σαφές ότι μια επιτυχής βιομηχανική πολιτική πρέπει να βασίζεται: 
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 τόσο σε μία νέα διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και σε
 έναν εξέχοντα μακροοικονομικό συντονισμό των οικονομικών, φορολογικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών για την επίτευξη ανάπτυξης και απασχόλησης χωρίς 
φορολογικό ντάμπινγκ (π.χ. εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων)

Η αποτυχία του παραδείγματος της αυτορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει 
να οδηγήσει στη θέσπιση νέου ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου, ικανού να επαναφέρει 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ουσιαστική του αποστολή: τη μετατροπή των 
αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, ιδίως για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ. 

Οι ευκαιρίες που παρέχει το άρθρο 173 της Συνθήκης ΕΕ πρέπει να αξιοποιηθούν. Η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν από κοινού μία συνεκτική και σαφή βιομηχανική 
πολιτική, παράλληλα με μία σαφή στρατηγική και δείκτες για την εξασφάλιση και την 
παρακολούθηση της επιτυχίας. Οι διάφορες τάσεις που επικρατούν στη βιομηχανική πολιτική 
(προστατευτισμός, διακυβέρνηση, κίνητρα, ανταγωνιστικότητα) δεν επιτρέπεται να ξεφύγουν 
από τον έλεγχο.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΕ

Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να προσανατολιστεί τόσο προς μία βιώσιμη, 
οικολογικά αποτελεσματική και παγκοσμίως ανταγωνιστική ανανέωση της βιομηχανικής 
βάσης όσο και προς μία βιώσιμη μετάβαση από μία κυρίως παραγωγική βιομηχανία σε μία 
βιομηχανία της γνώσης. Η ολοκλήρωση όλων των πολιτικών της ΕΕ που να συνδυάζει όλες 
τις πτυχές με τον αντίκτυπο στη βιομηχανία έχει ζωτική σημασία. Εν προκειμένω απαιτείται 
νέο επίπεδο συνεργασίας εντός της Επιτροπής και συνεργασία με όλους τους παράγοντες.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, υπάρχουν 15 βασικοί "ακρογωνιαίοι λίθοι" που πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο της νέας προσέγγισης όσον αφορά τη βιομηχανία στην Ευρώπη: 

1) Δημιουργία αλυσίδας καινοτομίας

Χρειαζόμαστε έρευνα σχετική με τη βιομηχανία, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας - την 
πλήρη αλυσίδα της καινοτομίας. Καινοτομία δεν σημαίνει μόνο τεχνολογική καινοτομία· 
σημαίνει επίσης οργανωτική καινοτομία, καινοτομία στα πεδία των υποδειγμάτων 
επιχειρήσεων, του σχεδιασμού των προϊόντων και της ποιότητας. Προκειμένου να προαχθεί η 
καινοτομία, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φιλικό προς την καινοτομία πλαίσιο κανόνων, 
προτύπων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε νέες διατομεακές βασικές τεχνολογίες (π.χ. ΤΠΕ, 
κινητικότητα, ενέργεια, βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία) και να επιδιωχθεί η εφαρμογή 
τους. Χρειαζόμαστε συνεκτικές στρατηγικές, που να καθιστούν δυνατή τη σύγκλιση των 
διαφόρων καινοτόμων τομέων και τη μεταξύ τους συνεργασία. Η πολιτική καινοτομίας της 
ΕΕ πρέπει να είναι ο στόχος όπου υπάρχουν κενά στην αλυσίδα αξίας. Οι κύριοι τομείς του 
μέλλοντος, όπως η βιωσιμότητα, η δημογραφική αλλαγή και η αστικοποίηση πρέπει να 
προσεγγισθούν με νέες λύσεις.



PE445.790v01-00 14/16 PR\824649EL.doc

EL

2) Αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων

Η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες με πολύ μεγαλύτερη 
ταχύτητα απ' όσο η παραγωγικότητα των πόρων (ενέργεια και υλικά). Στη βιομηχανία, το 
κόστος εργασίας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20%, ενώ το κόστος των πόρων το 40%. Η 
ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων, με βάση τα πρότυπα της ΕΕ, τα κίνητρα, 
τους κοινούς στόχους και τους στόχους των επιχειρήσεων και τα συστήματα προαγωγής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, ενισχύει την βιωσιμότητα και την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία με νέες προοπτικές αγοράς στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και προστατεύει τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να 
υπολογίζεται ο «οικολογικός σάκος» των εταιρειών μέσω υποχρεωτικής έκθεσης για τη 
βιωσιμότητα.

3) Σαφείς στόχοι για βιώσιμα προϊόντα

Η βιώσιμη παραγωγή πρέπει να ενισχυθεί μέσω συντονισμένων προτύπων προϊόντων 
οικολογικής καινοτομίας, βασισμένων σε αναλύσεις του κύκλου ζωής (π.χ. οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, πρότυπα για τα κτίρια και τα αυτοκίνητα). 

4) Χρήση δημόσιων συμβάσεων

Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να είναι τα μέσα καθιέρωσης νέων και βιώσιμων προϊόντων 
και υπηρεσιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι ευκαιρίες που προσφέρει η 
οδηγία 2004/181 πρέπει να αξιοποιηθούν με συνεκτικό τρόπο. Επιπλέον, στο μέλλον είναι 
ανάγκη να επικεντρωθούν οι δημόσιες δαπάνες σε μεγαλύτερο βαθμό στις επενδύσεις, κατά 
πρώτο λόγο προς όφελος της οικονομίας της γνώσης και της βιομηχανικής καινοτομίας. 

5) Ενίσχυση της παραγωγής καθαρής ενέργειας

Η ενέργεια και η βιομηχανική πολιτική συνδέονται στενά μεταξύ τους. Ο επαρκής 
ενεργειακός εφοδιασμός είναι υποχρεωτικός, ενώ η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι οι 
νέες αγορές ανάπτυξης που οδηγούν σε νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η βιομηχανική 
πολιτική χρειάζεται μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική, που να διασφαλίζει την εφαρμογή 
πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος, λογικές ενεργειακές τιμές και ασφάλεια του 
εφοδιασμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποφυγή περιπτώσεων διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα.  

6) Πειστική στρατηγική πρώτων υλών

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτάται από την αξιόπιστη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η οποία 
εξελίσσεται σε ολοένα και πιο προβληματική. Εκτός από τη δίκαιη εξασφάλιση επαρκών 
αποθεμάτων πόρων, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί ταυτόχρονα κατάλληλη πολιτική για 
ανακύκλωση μεγάλου ποσοστού των υπαρχόντων πόρων (π.χ. οδηγία ΑΗΗΗΕ) και 
τερματισμό της εξαγωγής αποβλήτων, η οποία πρέπει να συνοδευτεί από τις αναγκαίες 
δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Οι φραγμοί που παρεμποδίζουν το δίκαιο διεθνές εμπόριο 
βασικών βιομηχανικών πόρων πρέπει να αντιμετωπίζονται σε διαρκή βάση.

                                               
1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σελ. 114–240
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7) Αναμόρφωση του εμπορίου για μια δίκαιη συνύπαρξη και βιώσιμη παραγωγή

Η διεθνής εμπορική πολιτική έχει αναμφισβήτητα κεντρική σημασία για την βιώσιμη 
παραγωγή. Το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά τμήμα μιας βιομηχανικής στρατηγικής. Η 
εμπορική πολιτική θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στις βασικές και αναπτυσσόμενες αγορές 
σε δίκαιη βάση. Το πολυμερές βασιζόμενο σε ρυθμίσεις σύστημα που υπάρχει στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ με τη διευθέτηση των διαφορών που περιλαμβάνει είναι το πιο αποτελεσματικό και 
νόμιμο μέσο διαχείρισης και επέκτασης των εμπορικών σχέσεων με διαφανή τρόπο. Η 
βιώσιμη παραγωγή απαιτεί αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές, καθώς 
και υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Τούτο θα πρέπει να προβλέπεται στις εμπορικές 
συμφωνίες.   

8) Περιγραφή μιας υποχρεωτικής τομεακής βιομηχανικής πολιτικής

Στις διάφορες τομεακές προσεγγίσεις (ομάδες ειδικών καθηκόντων, συμβουλευτικές 
επιτροπές υψηλού επιπέδου, πλατφόρμες καινοτομίας, όπως π.χ. οι LeaderShip, Cars 21, ICT 
Task Force, High Level Group Chemical industry), θα πρέπει να παρασχεθεί σαφές πλαίσιο 
και στρατηγικό περιεχόμενο με αξιολογήσεις του τομεακού αντίκτυπου και σχέδια δράσης 
για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

9) Συμμετοχή των ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ θα πρέπει να ενισχυθούν ως ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, μέσω 
βελτιωμένης μεταφοράς τεχνολογίας, πρόσβασης σε χρηματοδότηση με μορφή τραπεζικών 
δανείων, επιχειρηματικών κεφαλαίων, αλλά και κοινοτικών χρηματοδοτικών πόρων μέσω 
προγραμμάτων-πλαισίων. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθούν εναύσματα για αύξηση του 
ποσοστού συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και να δημιουργηθούν καλύτερες 
ευκαιρίες για τη διεθνοποίησή τους. 

10) Ανάπτυξη περιφερειακών τομέων δράσης

Η πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να προάγει  περισσότερο τους κόμβους καινοτομίας, ούτως 
ώστε να αναπτυχθούν, με συντονισμένο τρόπο, η μεταφορά γνώσεων, οι ερευνητικές 
δραστηριότητες, η ανάπτυξη των προσόντων και οι υποδομές. Η δημιουργία κόμβων 
ανταγωνιστικότητας και νέων ομάδων διαφορετικών παραγόντων καινοτομίας (επιχειρήσεων, 
πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων - "οικοσυστημάτων") και βιομηχανικών δικτύων με 
λειτουργικές ροές γνώσεων καθώς και η συμμετοχή πολλών παραγόντων έχουν καίρια 
σημασία για τις επενδυτικές αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να 
ενισχύσει τη σχέση μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και εδαφικής συνοχής.

11) Εξασφάλιση της πρόβλεψης μεταβολών στον τομέα της βιομηχανίας

Στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να επιδιώκεται ολοένα και περισσότερο η 
πρόβλεψη και αντιμετώπιση μεταβολών μέσω της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων στρατηγικών. 
Χρειαζόμαστε ένα νέο μέσο με ευρεία συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.  

12) Αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης
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Θα πρέπει να αναπτυχθούν προοπτικές για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση που προκύπτει από τις διαρθρωτικές αλλαγές ή τις 
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.  Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία Ομάδας 
Ειδικών Καθηκόντων για την Αναδιάρθρωση και την εκχώρηση ισχυρότερου ρόλου στα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Όσον αφορά τις περιφερειακές 
διαφορές, χρειάζεται να αναληφθεί δράση ιδίως στα νέα κράτη μέλη στα οποία λαμβάνουν 
χώρα διεργασίες αποβιομηχανοποίησης.

13) Ενίσχυση των προσόντων

Η προσφορά εργατικού δυναμικού με συναφή προσόντα υπολείπεται των αναγκών μιας 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας που διέρχεται φάση αναδιάρθρωσης και ανανέωσης. Πρέπει να 
ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των δημόσιων αρχών που ρυθμίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης 
και των κοινωνικών εταίρων, ούτως ώστε να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τη διαχείριση της 
μετάβασης από το σχολείο στην αγορά εργασίας και να οργανωθούν περαιτέρω διαδικασίες  
απόκτησης προσόντων με τον πιο ωφέλιμο δυνατό τρόπο για εργοδότες και εργαζόμενους. Η 
καινοτομία και η απόκτηση προσόντων απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο. 

14) Διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων εξασφαλίζει ποιοτική ανάπτυξη και αποτρέπει 
την δημιουργία ακατάλληλων συνθηκών εργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης. 
Τα συστήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υποστηρίζουν την κοινωνική και βιώσιμη 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

15) Μακροπρόθεσμες πολιτικές

Εκτός από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, 
οι επενδυτικές αποφάσεις και οι κύκλοι καινοτομίας στη βιομηχανία απαιτούν 
μακροπρόθεσμο νομοθετικό προσανατολισμό.

Η ολοκληρωμένη και βιώσιμη βιομηχανική πολιτική είναι η μία πλευρά του νομίσματος· η 
άλλη είναι η ανάληψη σαφούς δέσμευσης εκ μέρους της βιομηχανίας για πραγματοποίηση 
επενδύσεων στην ΕΕ, ενισχυμένη ερευνητική ικανότητα, συμβολή σε μία νέα νοοτροπία όσον 
αφορά τα προσόντα, αποδοτικά από άποψη πόρων προϊόντα και μεθόδους μεταποίησης και 
για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στην ΕΕ.


