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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας

(2013/2006 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας), το οποίο καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με θέμα «Μια 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη -
Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη 
θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (COM(2011)0834),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις. Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη» 
(COM(2008)0394),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο 
«Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη 
και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699),

– 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 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο 
«Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 - Ένωση 
καινοτομίας» (COM(2010)0546),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο 
«Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο 
«Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο 
                                               
1 ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
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«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο 
«Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» 
(COM(2012)0060),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2012, με τίτλο «Δράση 
για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2012)0299),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής – γέφυρα για 
ανάπτυξη και απασχόληση» (COM(2012)0341),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο 
«Πράσινη βίβλος – Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας» 
(COM(2013)0150), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο 
«Πράσινη βίβλος – Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο: «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των 
ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699) 
- (SEC(2008)2741),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο 
«Ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών πολυτελείας» 
(SWD(2013)0286),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, που 
συνοδεύει την ανακοίνωση με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την 
ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη 
βιομηχανική πολιτική» (SWD(2012)0297),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή έκθεση ανταγωνιστικότητας 2012. Δρέποντας τα οφέλη της 
παγκοσμιοποίησης» (SWD(2012)0299),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2013, με τίτλο 
«Βιομηχανικές σχέσεις στην Ευρώπη 2012» (SWD(2013)0126),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τις επενδύσεις στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Ιουλίου 2010, σχετικά με την ανάπτυξη του 

                                               
1 ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 84.
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δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με μία 
αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία 
Αγορά: Τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη»5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20507,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τις σημερινές 
προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά ενέργειας8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική 
στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση10,

– έχοντας υπόψη τη συζήτησή του, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, μετά τη δήλωση της 
Επιτροπής, σχετικά με την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ενόψει των 
υφιστάμενων δυσκολιών (2013/2538(RSP)),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3208ης συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2011 με τίτλο «Βιομηχανική δομή στην ΕΕ το 2011 –

                                               
1 ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 6.
2 ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 131.
3 ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 21.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0223.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0258.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0387.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0201.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0199.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246.
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Τάσεις και απόδοση» που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη την έκθεση που προέκυψε από μια έρευνα για τις πρωτοβουλίες ΕΕ 2020, 
με τίτλο «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», που 
εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2013 για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της xx.xx.2013, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την 
ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη. Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη 
βιομηχανική πολιτική»,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 11ης Απριλίου 2013, με 
τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική 
ανάκαμψη»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2013),

Μια στρατηγική για την «Αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη» 
(RISE): Αρχές, στόχοι και διακυβέρνηση

1. επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική (IP)·

2. τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης έγκειται σε μια στρατηγική 
για την αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE), η οποία επιδιώκει 
την τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική καινοτομία με στόχο μια τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει μια «επίθεση» εκσυγχρονισμού, 
βασισμένη στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η RISE θα δημιουργήσει 
νέες αγορές, επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς επιχειρηματίες, νέες θέσεις 
εργασίας και αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε βιομηχανική ανανέωση με 
οικονομικό δυναμισμό, εμπιστοσύνη και ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και η αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν βασικούς πυλώνες 
μιας τέτοιας στρατηγικής·

3. θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε μια οικολογική και κοινωνική οικονομία αγοράς, 
σύμφωνα με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, της εσωτερίκευσης του εξωτερικού 
κόστους και μιας περιβαλλοντικά ενσυνείδητης Ordnungspolitik (ρυθμιστικής πολιτικής)· 
δηλώνει ότι η μελλοντική βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να 
διέπεται από το όραμα της βιωσιμότητας·

4. τονίζει ότι η RISE απαιτεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο βασισμένο σε σαφείς στόχους, 
απαιτεί δείκτες, καθώς και μια προσέγγιση με βάση την κυκλική οικονομία και τον κύκλο 
ζωής, προσέγγιση η οποία να κατευθύνει τις επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, τις 
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δεξιότητες, την καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και να προάγει τον εκσυγχρονισμό 
της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη την 
αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει τις βασικές βιομηχανίες· 

5. αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνιακές 
προκλήσεις που έχει θέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και πρέπει να ενσωματωθεί 
αποτελεσματικά στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

6. πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών 
βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο πρωταρχικός στόχος του 20% θα απαιτούσε 
ετησίως τη δημιουργία 400 000 νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· προτείνει ο 
στόχος του 20% να αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος, ευθυγραμμισμένος με τους 
στόχους 20/20/20 της ΕΕ·

7. αναμένει ότι η RISE θα μπορούσε να επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ, 
δίνοντας προσοχή στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και σε ειδικές περιφερειακές 
βιομηχανικές κουλτούρες·

8. τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν στηριχθεί σε ένα επαρκές μακροοικονομικό 
πλαίσιο και στους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να υπάρξει 
μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων· απαιτεί, στο πλαίσιο αυτό, μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική πράσινης ανάπτυξης, και αποδοκιμάζει τις περικοπές του Συμβουλίου στο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τομέας 1Α·

9. χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική· 
υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να ακολουθήσει οριζόντια και όχι κάθετη οπτική για τη 
βιομηχανική πολιτική· πιστεύει ότι τα μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς πρέπει, 
κατά κανόνα, να συνδέονται με την τομεακή εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές 
υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας· 

10. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή διακυβέρνησης, στην οποία να συμπεριλαμβάνεται 
η παρακολούθηση· υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
περιέχεται στην έκθεση Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη σύσταση μόνιμης ειδικής 
ομάδας της Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η οποία θα απαρτίζεται από τις 
σχετικές ΓΔ· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της στρατηγικής RISE· τονίζει ότι για να επιτευχθεί 
η RISE χρειάζεται η συμμαχία των ενδιαφερομένων φορέων από τη βιομηχανία, τα 
εργατικά σωματεία, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών· καλεί την 
Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του άρθρου 173 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
προώθηση της RISE·

11. υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να προσανατολιστεί στην παροχή ώθησης στις ροές 
επενδύσεων προς τον ευρωπαϊκό νότο για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, ιδίως μέσω 
της έξυπνης εξειδίκευσης και του σχηματισμού ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των 
διεθνικών ομίλων·

12. εξαίρει το έργο του αντιπροέδρου Tajani ως προς τον στενότερο συντονισμό της 
βιομηχανικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η 
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RISE πρέπει να συντονιστεί με τη βιομηχανική πολιτική των κρατών μελών·

13. πιστεύει ότι οι περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον προσδιορισμό των 
προτεραιοτήτων και την ανίχνευση του δυναμικού για τη βιομηχανία στην επικράτειά 
τους· επιδοκιμάζει το έργο που έχει αναλάβει η Επιτροπή Περιφερειών καθώς και το έργο 
της Επιτροπής όσον αφορά τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για τον εξορθολογισμό 
της ενωσιακής χρηματοδότησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Μια «επίθεση» καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και βιώσιμης τεχνολογίας

14. τονίζει ότι μόνο με μια «επίθεση» καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και βιώσιμης 
τεχνολογίας μπορεί να εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση της ΕΕ και να διευρυνθεί ο 
πυρήνας της ανταγωνιστικότητάς της·

15. πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ που διατίθενται για την έρευνα και την καινοτομία 
πρέπει να δρουν ως καταλύτης και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα εθνικά 
και περιφερειακά κεφάλαια· υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την έρευνα και την 
ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· στηρίζει τη 
δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια του «Ορίζοντας 
2020» για τη μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα· 

16. ζητεί ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που διατίθενται για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» να υλοποιηθεί με ειδικό μέσο αποκλειστικά για τις 
ΜΜΕ·

17. επιδοκιμάζει τους άξονες δράσης της Επιτροπής καθώς και τις δυνητικές ΣΔΙΤ· ανησυχεί, 
ωστόσο, επειδή δεν έχουν συμπεριληφθεί επαρκώς τα μαζικά δεδομένα και οι εξελίξεις 
στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί την Επιτροπή να τα ενσωματώσει καταλλήλως· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών με βάση τους άξονες 
δράσης, προωθώντας συνέργειες και διαχύσεις μεταξύ τους·

18. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια πολιτική σχετικά με τους συνεργατικούς 
σχηματισμούς, στο πλαίσιο της συνεργασίας συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προμηθευτών, 
παρόχων υπηρεσιών και ερευνητικών κέντρων· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας 
διεθνικών συνεργατικών σχηματισμών· 

19. επικροτεί τη στρατηγική για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), όπου η 
ΕΕ διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· στηρίζει τις προτεινόμενες δράσεις για 
τη βελτίωση του συντονισμού και των συνεργειών μεταξύ πολιτικών και μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· επικροτεί πρωτοβουλίες που 
προωθούν δράσεις σχετικά με τις ΒΤΓΕ, ειδικά στο πλαίσιο συνεργατικών σχηματισμών, 
και ενισχύουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία· 

20. επικροτεί τον άξονα δράσης για προηγμένη μεταποίηση· πιστεύει ότι μπορεί να αντλήσει 
οφέλη από ΣΔΙΤ όπως η SPIRE· πιστεύει ότι αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία μιας 
Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας έως το 2014 στον τομέα της μεταποίησης 
προστιθέμενης αξίας·
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21. επικροτεί την εστίαση της Επιτροπής στον οικολογικό σχεδιασμό· την καλεί να θεσπίσει 
προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού για την ανακύκλωση και την αποδοτική χρήση 
των πόρων· επικροτεί την πρόταση για ανάπτυξη και προώθηση νέων κριτηρίων 
βιωσιμότητας για κατασκευαστικά προϊόντα και διαδικασίες·

22. θεωρεί ότι ο άξονας δράσης για τα έξυπνα δίκτυα είναι πολύ περιορισμένος και περιέχει 
ελάχιστες προτάσεις·

23. τονίζει τη σημασία της σύνδεσης με κοινότητες ομογενών της ΕΕ, ενθαρρύνοντάς τες να 
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για επιχειρηματικές ευκαιρίες εντός ΕΕ·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και άνοιγμα των εξωτερικών αγορών για την 
RISE

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν επειγόντως την ενιαία αγορά 
στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των πράσινων προϊόντων και των 
επιχειρηματικών κεφαλαίων· 

25. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εκπονήσει σχέδιο οριζόντιας δράσης 
προκειμένου να δώσει ώθηση στη ζήτηση καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το οικολογικό αποτύπωμα για να ορίσει πρότυπα 
βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων·

26. τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να αποτελέσουν μοχλό καινοτομίας· πιστεύει ότι 
οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να είναι ανοιχτές για μέτρα 
πολιτικής που προωθούν την καινοτομία· πιστεύει ότι η τυποποίηση και η οικολογική 
σήμανση θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών·

27. επισημαίνει την έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της 
εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάτι 
τέτοιο δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων·

28. αναγνωρίζει τον κινητήριο ρόλο της Επιτροπής υπέρ της έξυπνης νομοθεσίας που είναι 
σχεδιασμένη για να μειώσει τον γραφειοκρατικό φόρτο χωρίς να υπονομεύσει την 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας· στηρίζει την επαλήθευση της συνέπειας των 
κανονιστικών ρυθμίσεων και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων·

29. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη δύναμη του διαδικτύου στο έργο της σχετικά με 
την επιτήρηση της αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα τους ανθρώπους να συμμετέχουν 
παρέχοντας ενημέρωση για προϊόντα· 

30. φρονεί ότι το ισχύον καθεστώς για τα ΔΠΙ δεν προωθεί την καινοτομία· πιστεύει ότι η 
αυξημένη διαφάνεια, η πρωτοποριακή διαχείριση και οι πρακτικές αδειοδότησης μπορούν 
να επιφέρουν γρηγορότερες λύσεις στο πλαίσιο της αγοράς·

31. επικροτεί την αναγνώριση του προβλήματος των δεσμών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
των ενεδρών μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· στηρίζει την τροποποίηση του 
ρυθμιστικού συστήματος προκειμένου να προωθηθούν αφενός ανταγωνιστικές μορφές 
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αδειοδότησης που αφορούν εξαρτημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αφετέρου ρυθμίσεις 
συγκέντρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

32. επισημαίνει τη σημασία μιας ενωσιακής εμπορικής στρατηγικής· ζητεί από την Επιτροπή 
και από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξουν από κοινού μια στρατηγική 
για τη συμπερίληψη αντιπροσωπειών από τις ΜΜΕ στις αποστολές της ΕΕ· 

33. αναγνωρίζει τη σημασία της σύμπραξης TTIP· υποστηρίζει ότι στο πλαίσιό της πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα· υποστηρίζει τον εκ νέου ορισμό της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων, 
διαχωρίζοντάς τα με βάση το αποτύπωμα άνθρακα που διαθέτουν· 

34. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει στα εργατικά σωματεία να υποβάλουν καταγγελίες 
εμπορικού περιεχομένου·

35. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκή στρατηγική εξαγωγών για τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και την ενέργεια·

Χρηματοδότηση της βιομηχανικής ανάκαμψης

36. αναγνωρίζει το γεγονός των περιορισμών που έχουν τεθεί στον τραπεζικό δανεισμό και 
του αντίκτυπου που έχουν, κυρίως στις ΜΜΕ· επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ μέσω της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ, της 
δημιουργίας τραπεζικής ένωσης και του ΕΜΣ· 

37. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά των διασφαλισμένων 
χρεωγράφων θα μπορούσε να μοχλευθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση 
των ΜΜΕ· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες τράπεζες 
στην επένδυση σε δομημένα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από τράπεζες, 
συνδυάζοντας την εν λόγω επένδυση με στόχους αυξημένου δανεισμού προς τις ΜΜΕ·

38. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη συλλογική χρηματοδότηση· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο για συλλογική 
χρηματοδότηση, με βάση έως και 1 εκατομμύριο ευρώ ανά έργο·

39. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία τοπικών αγορών ομολόγων για ΜΜΕ·

40. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών τραπεζών επενδύσεων για ΜΜΕ 
και να δώσει τη δυνατότητα στις υπάρχουσες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε 
άλλα κράτη μέλη·

41. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τις καθυστερημένες 
πληρωμές·

42. επικροτεί την αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕ· πιστεύει ότι πρέπει να θέσει επενδυτικό στόχο 
για χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε ποσοστό 60% έως το 2020· 

43. τονίζει τη σημασία των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των δικτύων επιχειρηματικών 
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αγγέλων· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο 
στην ανάπτυξη των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων· πιστεύει ότι η διάκριση, για 
φορολογικούς λόγους, μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και χρέους, πρέπει να καταργηθεί·

Εξασφάλιση των δεξιοτήτων και του εργατικού δυναμικού για την RISE

44. τονίζει ότι η RISE αποτελεί ευκαιρία για σταθερή απασχόληση με καλές θέσεις εργασίας 
και αξιοπρεπή αμοιβή· τονίζει την απαραίτητη εταιρική σχέση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις νεολαίας, στο πλαίσιο της ένταξης 
των νέων στο εργατικό δυναμικό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τον 
κοινωνικό διάλογο·

45. επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση με 
γνώμονα το μέλλον, ισχυρή έμφαση στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), στήριξη της επιχειρηματικότητας καθώς 
και ένα επαρκές κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική δεύτερης 
ευκαιρίας·

46. τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και ότι οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

47. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να προβούν σε 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτεί η 
αγορά εργασίας·

48. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το αμερικανικό μοντέλο θέσπισης 
ταμείων για τη σύνδεση σπουδών-καριέρας με στόχο τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, ώστε οι νέοι να εκπαιδεύονται για θέσεις 
εργασίας σε ανερχόμενες βιομηχανίες· επισημαίνει τα σχέδια ίδρυσης «Πανεπιστημιακών 
Τεχνολογικών Σχολών» με βιομηχανικούς εταίρους, όπως συζητείται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο·

49. πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών θα ωφελήσει τον προσδιορισμό στόχων STEM·

50. τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της εθελοντικής κινητικότητας των νέων, προωθώντας το 
πρόγραμμα «Erasmus for All» και καταργώντας τα υφιστάμενα εμπόδια ως προς τη 
διασυνοριακή περίοδο μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς και ενισχύοντας τη 
δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων και των δικαιωμάτων εργασιακής και κοινωνικής 
προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

51. τονίζει την ανάγκη μείωσης του ποσοστού των μαθητών που διακόπτουν τις σπουδές 
τους, και τονίζει ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, όπως 
συμβαίνει με το αυστριακό πρόγραμμα «Εγγύηση Κατάρτισης»·

52. επικροτεί τις αποφάσεις υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία» και 
προώθησης μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· καλεί τη βιομηχανία να 
προσφέρει, εφόσον είναι δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης 
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σε νέους ανθρώπους και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας με αξιοπρεπείς 
αμοιβές· 

53. τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης διέθεταν 
σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν και να θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από κοινού με τους κοινωνικούς 
εταίρους· επισημαίνει την πρόκληση της εναρμόνισης του ECVET με το ECTS·

54. πιστεύει ότι η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να 
ενισχυθεί μέσα από τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση στο πανεπιστήμιο ή σε 
άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

55. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διευκολύνσεις παροχής μικροπιστώσεων σε νέους 
ανθρώπους, προκειμένου να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα· 

56. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, να εξετάσουν 
πολιτικές για πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης·

Μετάβαση πόρων και ενέργειας υπέρ της βιομηχανικής ανάκαμψης

57. τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της RISE· 
υποστηρίζει για τους δύο τομείς την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στο 
τρίπτυχο προσιτή τιμή-βιωσιμότητα-προσβασιμότητα·

58. επικροτεί τον Χάρτη Πορείας για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό εξάμηνο και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
τους στόχους της πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
τα τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες 
συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια στρατηγική μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης· τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου συστήματος 
πιστοποίησης για αρχική επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με ανακύκλωση και για τα 
ΑΗΗΕ· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής 
και ανακύκλωσης δομικών ομάδων·

59. ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο και των 
εθνικών σχεδίων δράσης· καλεί την ΕΕ να δώσει συνέχεια στην έκθεση Reul για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θέτει έναν φιλόδοξο ενεργειακό στόχο για το 2030·

60. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους όρους για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις 
ενέργειας·

Μια στρατηγική RISE του Νότου

61. υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η οποία να 
αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συρρικνούμενες οικονομίες· υποστηρίζει μια 
στρατηγική μεγάλης προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των οικονομιών του Νότου 
στις παγκόσμιες αλυσίδες αξιών· 

62. επισημαίνει ότι ο Νότος της ΕΕ επηρεάζεται από την απόκεντρη θέση του· καλεί την 
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Επιτροπή να προωθήσει την πλήρη ολοκλήρωση των υποδομών των νότιων οικονομιών, 
και τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε 
αυτόν τον στόχο· 

63. υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και των μηχανισμών 
προσομοίωσης στην αγορά· χαιρετίζει προτάσεις για αύξηση της συνεργασίας, της 
βιομηχανικής συμβίωσης και για την ανάπτυξη δικτύων συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
την αποδοτική χρήση των πόρων·

64. υπογραμμίζει ότι η μετατροπή των επιχειρήσεων κεφαλαίου σε συνεταιρισμούς υπήρξε 
επιτυχής σε ορισμένες περιφέρειες·

65. πιστεύει ότι οι οικονομίες του Νότου έχουν στρατηγική θέση κατά τρόπο ώστε να 
επωφελούνται από τις νέες εξαγωγικές αγορές του Μαγκρέμπ· ζητεί να αξιοποιηθεί το 
επιχειρηματικό πνεύμα των μεταναστών ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις με 
πρόσβαση στις εν λόγω αγορές· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία του 
Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο «Αποστολή για την Ανάπτυξη»·

66. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αιτιολογική έκθεση αποτελείται από τις αιτιολογικές σκέψεις, οι οποίες, λόγω περιορισμών 
χώρου, θα υποβληθούν με τη μορφή τροπολογιών επί της έκθεσης. Κάθε αιτιολογική σκέψη η 
οποία αποτελεί βάση για την έκθεση θα επεξηγηθεί λεπτομερέστερα στο εν λόγω τμήμα.

Α. εκτιμώντας ότι η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να δώσει εναρκτήρια ώθηση σε ένα νέο 
οικονομικό δυναμικό,

Η κρίση έχει πλήξει σοβαρά τις οικονομίες της Ευρώπης. Έχει επηρεάσει τον βιομηχανικό 
τομέα, οδηγώντας στην απώλεια 3,8 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας 
αυξάνονται, ιδίως μεταξύ των νέων. Η κρίση και η έλλειψη προοπτικών επηρεάζει την 
κοινωνική ευημερία και οδηγεί σε αύξηση της φτώχειας. Η ΕΕ χρειάζεται μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

Β. εκτιμώντας ότι η βιομηχανία της Ευρώπης παίζει βασικό ρόλο και αποτελεί 
σημαντικό μέρος της λύσης ως προς την παρούσα κρίση, 

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί το πλήθος των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Προσφέρει απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες καθώς και 
φορολογικά έσοδα και αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Παρόλο που τις δύο τελευταίες δεκαετίες 
παρατηρήθηκε σχετική ύφεση του ρόλου της βιομηχανίας στην οικονομία της ΕΕ, 
εξακολουθεί να αντιστοιχεί στα 4/5 των εξαγωγών της Ευρώπης και στο 80% των ιδιωτικών 
επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη (ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας). Η ΕΕ 
απαιτεί μια στρατηγική η οποία θα αναζωογονήσει την οικονομία και θα οδηγήσει σε 
αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη. 

Γ. εκτιμώντας ότι οι ανταγωνιστές της Ευρώπης στον τομέα της βιομηχανίας έχουν εδώ 
και χρόνια αναπτύξει ισχυρές βιομηχανικές στρατηγικές,

Σε διεθνές επίπεδο, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει τις δικές τους βιομηχανικές στρατηγικές. 
Προσφάτως, η Ιαπωνία εκπόνησε ένα νέο βιομηχανικό σχέδιο. Η Κίνα, με τα πενταετή σχέδιά 
της και το πιο πρόσφατο Σχέδιο για τις Εθνικές Αναδυόμενες Βιομηχανίες Στρατηγικής 
Σημασίας, έχει επίσης επικεντρωθεί στη βιομηχανική πολιτική. Ακόμα και οι ΗΠΑ 
εφαρμόζουν ισχυρές βιομηχανικές πολιτικές – χωρίς να χρησιμοποιούν τον όρο.

Δ. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιέπαινη για το ότι ξεκινά την 
εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής μέσα από την ανακοίνωσή της, που ως στόχο 
έχει να οργανώσει την ανάκαμψη της βιομηχανίας,

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρώπη αντιμετώπιζε με περιφρόνηση τη βιομηχανική 
πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έκδοση της ανακοίνωσής της «Μια ισχυρότερη 
ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη», ανέλαβε ηγετικό 
ρόλο για τη βιομηχανική ανάκαμψη που έχει καταστεί απαραίτητη.

Ε. εκτιμώντας ότι το κοινό μέλλον της Ευρώπης ως βιομηχανικής τοποθεσίας έγκειται 
σε μια δυναμική προσπάθεια εκσυγχρονισμού, η οποία θα ενισχύσει τα κέντρα 
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καινοτομίας και θα εξαλείψει τα ελλείμματα ανάπτυξης των βιομηχανικά και δομικά 
αδύναμων περιφερειών,

Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει επαρκώς τα δημόσια κεφάλαια και να μοχλεύσει τα 
κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα με στόχο δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, και να 
προωθήσει την ευρωπαϊκή διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω σχηματισμών που 
θα αποτελούνται από καινοτόμες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικές οργανώσεις. 
Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, οι οποίες να λαμβάνουν 
υπόψη το δυναμικό κάθε περιφέρειας και επικράτειας. Για παράδειγμα, η δημιουργία 
Βιομηχανικών Ζωνών (Ιταλία) αποσκοπεί στη διασύνδεση και την ανταλλαγή πόρων ατόμων 
και επιχειρήσεων, με στόχο την υλοποίηση νέων δημιουργικών σχεδίων και την εξάπλωσή 
τους σε ολόκληρη την περιφέρεια.

ΣΤ. εκτιμώντας ότι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική πρέπει να βρει το σωστό 
μείγμα πολιτικών ώστε να βελτιώσει το περιβάλλον-πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές (μεταξύ των οποίων και οι διασυνοριακές) 
οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες και συνθήκες· η βιομηχανική πολιτική 
πρέπει να ενταχθεί σε μια αγορά όπου η κυβέρνηση ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο, 
αλλά δεν παρεμβαίνει άμεσα για να επιλέξει νικητές,

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη το 
2013 - Βιομηχανικές πολιτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει», που δημοσιεύτηκε στις 
15 Μαΐου 2013, πραγματεύεται τα τρία βασικά συστατικά που είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιτυχία των βιομηχανικών πολιτικών σήμερα: επενδύσεις στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επάρκεια των υποδομών.1 Οι βιομηχανικές 
πολιτικές «παλαιού τύπου», που βασίζονταν κυρίως στις επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις, 
στην κρατική ιδιοκτησία και στη δασμολογική προστασία φέρουν τον κίνδυνο αποτυχίας της 
κυβέρνησης, κερδοσκοπικών συμπεριφορών και διαιώνισης των κεκτημένων συμφερόντων, 
με επιπτώσεις στους παραγωγούς, τους καταναλωτές και την ευρύτερη οικονομία.

Ζ. εκτιμώντας ότι η μειωμένη διαθεσιμότητα πιστώσεων περιορίζει τις επενδύσεις, 
καθώς εμποδίζει την καινοτομία και την εφαρμογή νέων αποδοτικών τεχνολογιών· 
ως εκ τούτου, η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη απαιτεί μια εύρωστη 
χρηματοοικονομική δομή που θα προωθεί τις επενδύσεις,

Σύμφωνα με ένα έγγραφο πολιτικής που συντάχθηκε από την ομάδα προβληματισμού 
Bruegel για μια ανεπίσημη συνεδρίαση του ECOFIN το 2013, μια από τις γνωστές 
διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της ΕΕ είναι οι ανεπαρκείς της επενδύσεις στην 
έρευνα και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, γεγονός που εμποδίζει την πορεία προς μια οικονομία 
βασισμένη στην καινοτομία. Λόγω της απομόχλευσης στον τραπεζικό και τον δημόσιο τομέα, 
διατίθενται λιγότεροι χρηματοοικονομικοί πόροι, αποτρέποντας έτσι τη μετάβαση σε μια 
καινοτόμο και βιώσιμη οικονομία.2 Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα 
πολιτικής ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να ενισχυθούν οι 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην καινοτομία και τις τεχνολογίες.

                                               
1 ΟΟΣΑ Προοπτικές για παγκόσμια ανάπτυξη 2013 - Βιομηχανικές πολιτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει.
2 Darvas, Zsolt· Pisani-Ferry, Jean· Wolff, Guntram. «Europe's Growth Problem (and what to do about it)» [Το 
αναπτυξιακό πρόβλημα της Ευρώπης (και τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό)], Bruegel Policy Brief, Απρίλιος 
2013.
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Η. εκτιμώντας ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης στη νότια Ευρώπη είναι πιο αυστηρές 
και απαιτούν προσαρμοσμένες χρηματοδοτικές λύσεις,

Σύμφωνα με παρουσίαση του Guntram Wolff (της ομάδας Bruegel) στην ακρόαση της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ (ITRE), στις 29 Μαΐου 2013, το 
επιτόκιο των δανείων προς τις ΜΜΕ στη Γερμανία προσέγγιζε το 3% τον Μάρτιο 2013, ενώ 
ήταν 6% για τις ΜΜΕ της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Στην παρουσίαση 
τονίστηκε επίσης ότι οι γερμανικές ΜΜΕ στο τέλος του προηγούμενου έτους έλαβαν σχεδόν 
το 90% της χρηματοδότησης που είχαν ζητήσει, ενώ οι ελληνικές ΜΜΕ έλαβαν μόνο το 
25%.

Θ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ χρειάζεται μια προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική, η 
οποία να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή 
εργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις,

Είναι σαφές ότι η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσανατολιστεί 
στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», και να συνάδει με το στρατηγικό τρίπτυχο της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της αξιοπρεπούς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει 
αναγνωρίσει στο ψήφισμά του, τού 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή 
της παγκοσμιοποίησης.1

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ 
ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις 
εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% ενός 
προϊόντος και το κόστος για τους πόρους ανέρχεται στο 40%,

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, στο πλαίσιο της δομής 
κόστους του κλάδου της μεταποίησης, το κόστος υλικών αντιπροσωπεύει το 43% και το 
κόστος προσωπικού μόνο περίπου το 18%, με το κόστος ενέργειας να ανέρχεται στο 2%.2 Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχθηκε τα εν λόγω στοιχεία στο ψήφισμά του, τού 2011, 
σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη.3

ΙΑ. εκτιμώντας ότι, απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, είναι αναγκαίο η ανανέωση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να βασίζεται στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και 
των πόρων, εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία θέλει να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει, στον χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των 
πόρων που εξέδωσε, ότι, μόνο στη Γερμανία, τα οφέλη που προκύπτουν για τη μεταποίηση 
λόγω της αποδοτικής χρήσης των πόρων δημιουργούν εξοικονόμηση κόστους που κυμαίνεται 
μεταξύ 20% και 30%. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμάται ότι η 
                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, 3 Φεβρουαρίου 2011.
2 Παρουσίαση του δρ. Christian Kühne σε Στρογγυλή Τράπεζα Βιομηχανικής Πολιτικής που οργανώθηκε στις
24 Απριλίου 2013 από το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Reinhard Bütikofer. Η παρουσίαση είναι
διαθέσιμη σε Powerpoint, κατόπιν αιτήματος.
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων
υλών για την Ευρώπη, 25 Ιουλίου 2011.
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εξοικονόμηση που προέρχεται από χαμηλού ή μηδενικού κόστους μέτρα αποδοτικής χρήσης 
των πόρων ανέρχεται σε 23 δισεκατομμύρια λίρες.1 Εφόσον η Ευρώπη δεν μπορεί να 
ανταγωνιστεί τις αναδυόμενες οικονομίες ως προς τους μισθούς, πρέπει να επικεντρωθεί στη 
μείωση του κόστους ενέργειας και πόρων, αξιοποιώντας την απόδοσή τους. Στην έκθεση 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012, υπογραμμίζεται ο θετικός ρόλος 
της οικολογικής καινοτομίας και της αποδοτικής χρήσης πόρων και ενέργειας στην 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η ΕΕ κατέχει επίσης ηγετική θέση στη διεθνοποίηση και τις 
διασυνοριακές ροές οικολογικών επενδύσεων και οικολογικών καινοτομιών. Κάτι τέτοιο 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, με δεδομένο το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οικολογικής 
καινοτομίας είναι στο σύνολό τους πιο επιτυχημένες από τις συμβατικές καινοτόμες 
επιχειρήσεις.

ΙΒ. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια φιλόδοξη, οικολογικά 
αποδοτική και πράσινη βιομηχανική στρατηγική για να δημιουργήσει νέες 
παραγωγικές δυνατότητες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για άτομα με 
υψηλή εξειδίκευση,

Τα προαναφερθέντα στοιχεία έχουν ήδη καταδείξει πώς μια πράσινη βιομηχανική στρατηγική 
της ΕΕ, βασισμένη στην αποδοτική χρήση ενέργειας και πόρων, θα αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες 
παραγωγικές δυνατότητες και νέες θέσεις εργασίας. Μόνο στη Γερμανία, τα οφέλη από την 
αποδοτική χρήση των πόρων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έως και 1 εκατομμύριο θέσεις 
εργασίας.2 Σε μελέτη που εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών Ecofys, επισημάνθηκε επίσης 
ότι η σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό θα δημιουργήσει καθαρή 
ετήσια εξοικονόμηση ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους ευρωπαίους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας άνω του 50% την εξάρτηση από το φυσικό αέριο της 
Ρωσίας. Εάν η εν λόγω εξοικονόμηση επενδυθεί εκ νέου στην οικονομία, θα δημιουργήσει 
1 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας.3 Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια φιλόδοξη, οικολογικά αποδοτική και 
πράσινη βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ.4

ΙΓ. εκτιμώντας ότι οι τομείς της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 
2020,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης, δήλωσε σαφώς ότι οι τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων έχουν από μόνοι τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020.5

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», 20 
Σεπτεμβρίου 2011.
2 Ομοίως.
3 Οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την οδηγία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό, ECOFYS, Απρίλιος
2012.
4 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της
παγκοσμιοποίησης, 3 Φεβρουαρίου 2011.
5 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης», 
18 Απριλίου 2012.
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ΙΔ. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επίσης τεράστιες δυνατότητες 
καινοτομίας, με 6 κράτη μέλη της να βρίσκονται μεταξύ των 10 πρώτων από τις 50 
πλέον καινοτόμες χώρες του κόσμου,

Σύμφωνα με τον Δείκτη Καινοτομίας Bloomberg, 6 από τις 10 πιο καινοτόμες χώρες του 
κόσμου είναι κράτη μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Δανία, Γαλλία).1
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη σημαντικά πλεονεκτήματα στους τομείς της 
καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, καταδεικνύει όμως επίσης το χάσμα μεταξύ των 
συγκεκριμένων κρατών μελών και των υπολοίπων, επαναφέροντας επομένως την ανάγκη για 
μια φιλόδοξη στρατηγική καινοτομίας, όχι μόνο για να διατηρηθεί το υφιστάμενο 
πλεονέκτημα αλλά και για να αυξηθούν οι ικανότητες καινοτομίας όλων των κρατών μελών.

ΙΕ. εκτιμώντας ότι η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εγκάρσιο ζήτημα και, ως εκ 
τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντάξει με σαφήνεια τη βιομηχανική της 
πολιτική στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, στις βιομηχανικές 
πρωτοβουλίες του Σχεδίου SET και στο όραμα του 2050, όπως εκφράζεται στον 
χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους,

Είναι σαφές ότι η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το έχει αναγνωρίσει στην πρόσφατη επικαιροποίηση της ανακοίνωσής της για τη 
βιομηχανική πολιτική, δηλώνοντας ότι «οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να είναι κατάλληλα 
συντονισμένες και συγχρονισμένες» και ότι «το μέτρο της επιτυχίας μας θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από την ικανότητά μας να ενεργούμε με τη μέγιστη μεικτή 
αποτελεσματικότητα σε όλους αυτούς τους τομείς». Στο ίδιο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 3ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με μια «Βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη βιομηχανική της πολιτική στον χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, στο σχέδιο SET και στον χάρτη πορείας για αποδοτική χρήση των 
πόρων.

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτεί ισχυρό εργατικό 
δυναμικό, τη στιγμή που κατά μέσο όρο έχει εκπαιδευτεί μόνο το 7% του εργατικού 
δυναμικού με χαμηλή ειδίκευση,

Το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό πρέπει να είναι έτοιμο για μελλοντικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και για τη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς. Είναι ιδιαιτέρως επιτακτική 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα σε σχέση με το εργατικό δυναμικό χαμηλής 
ειδίκευσης που εμφανίζει ελλιπή κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο το δικαίωμα 
στην κατάρτιση.

                                               
1 Δείκτης Καινοτομίας Bloomberg, 2013.


