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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1.  αναγνωρίζει τη συμβολή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο ιδεώδες της κοινωνικο-
οικονομικής και εδαφικής συνοχής και θεωρεί ότι μία ευημερούσα βιομηχανία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική αύξηση και την κοινωνική σταθερότητα των 
περιφερειών της ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για την εποχή της παγκοσμιοποίησης μπορεί 
να επιτύχει τους στόχους της μόνον εάν εφαρμοσθεί σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι 
κοινοτικές πολιτικές θα προσαρμοσθούν στις μελλοντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και οι τοπικές βιομηχανίες σήμερα και στο 
μέλλον και τούτο μόνο στο μέτρο όπου οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές θα 
οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
που είναι οι κύριοι φορείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει σχετικά ότι οι 
οικονομικές και δημογραφικές επιπτώσεις, το κλίμα και οι αλλαγές στον τομέα της 
ενέργειας πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω σε σχέση με την περιφερειακή τους διάσταση, 
συνυπολογίζοντας τις πιθανές περιφερειακές ανισότητες που θα δημιουργήσουν οι 
προκλήσεις αυτές, επηρεάζοντας έτσι την ομοιογενή ανάπτυξη της ΕΕ· τον ίζει τον 
εξέχοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφέρειες στην προώθηση της οικολογικής 
βιομηχανίας και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

3. αναγνωρίζει την τριπλή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της 
βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά:

i) τη στροφή των οικονομιών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης προς την αγορά,

ii) την πρόσφατη οικονομική ύφεση,

iii) την εξασφάλιση βιομηχανικής  παραγωγής στο μέλλον·

θεωρεί ως εκ τούτου ότι οι μελλοντικές ενέργειες θα έπρεπε να έχουν ως στόχο:

i) την ελευθέρωση και βελτίωση του περιβάλλοντος για τη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις στην ΕΕ,

ii) την απόσυρση των επουσιωδών κανονισμών και παρεμβάσεων που υπονομεύουν τη
θέση της βιομηχανίας της ΕΕ έναντι του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά,

iii) τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν η έρευνα, η ανάπτυξη και η 
καινοτομία·

4. επισημαίνει ότι η ευρεία πλειοψηφία της βιομηχανικής μας αγοράς αποτελείται από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο 
στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας που δεν θα απειλούνται από μετεγκατάσταση: η οποιαδήποτε ολοκληρωμένη 
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στρατηγική για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα έπρεπε επομένως να 
επικεντρώνεται κατά πρώτο λόγο σε μια ενδυναμωμένη προσέγγιση έναντι των ΜΜΕ που 
αποτελούν το κλειδί για την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την εδαφική συνοχή και 
σε κάποιο βαθμό τουλάχιστο, στις συνθήκες λειτουργίας των παγκόσμιων φορέων οι 
οποίοι επίσης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις περιφέρειες και έχουν μεγάλη σημασία 
για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε διεθνή κλίμακαa· ζητεί οι διαδικασίες
παροχής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης να συνεχίσουν να απλοποιούνται και να
καταστούν οι ΜΜΕ οι άμεσοι δικαιούχοι·

5. τονίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις ως 
μέσον μείωσης του διοικητικού φόρτου και ενίσχυσης του ρόλου των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά· χαιρετίζει τη συγκρότηση ενός μόνιμου φόρουμ 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την πρόσβαση στις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
και ζητεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για να διευκολυνθεί ουσιαστικά η 
χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πλαίσιο της ΕΕ·

6. τονίζει ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει τα ποσοστά απασχόλησης στο σύνολο 
της Ευρώπης, χειροτερεύοντας έτσι τις κοινωνικοοικονομικές προοπτικές της ΕΕ και 
αυξάνοντας τις περιφερειακές ανισότητες· τονίζει σχετικά ότι ένας ανταγωνιστικός, 
διαφοροποιημένος, υγιής και βιώσιμος βιομηχανικός κλάδος που στηρίζεται ιδίως σε 
δυναμικές και ανταγωνιστικές ΜΜΕ, είναι ουσιώδης για το μέλλον των εργαζομένων σε 
όλη την Ευρώπη· συνιστά να αξιοποιηθούν η πείρα και οι δεξιότητες των παλαιοτέρων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαδοχή τους από τις νεότερες γενεές·

7. σημειώνει ότι η αύξηση, σε περίοδο κρίσης, της παραοικονομίας και των μη δηλωμένων 
δραστηριοτήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στρέβλωσης του ανταγωνισμού· ζητεί 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου·

8. ζητεί μία νέα προσέγγιση με κατεύθυνση μία βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, όπως 
αναγνωρίσθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και τονίζει την ανάγκη 
μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής στρατηγικής που θα αναπτυχτεί από την Επιτροπή 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και σε τακτική διαβούλευση 
με τις ίδιες τις βιομηχανίες σύμφωνα με τις προβλέψεις της στρατηγικής για την καλύτερη 
ρύθμιση.

9.  υπενθυμίζει ότι οι κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές συντελούν ενεργά στη 
στήριξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, είτε μέσω επιδοτήσεων στις καινοτόμους 
επιχειρήσεις είτε μέσω δράσεων κατάρτισης των εργαζομένων· διαπιστώνει ότι οι δράσεις 
αυτές μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία και έχει την άποψη 
ότι ο ρόλος των τελευταίων στην βιομηχανική πολιτική πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να συμβάλει στην πραγμάτωση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

10. εκφράζει ανησυχία για την περιορισμένη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών πόρων εκ 
μέρους των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση των καινοτόμων προγραμμάτων τους· 
εκτιμά ότι οι αρχές που τα διαχειρίζονται πρέπει να προσπαθήσουν να καταστήσουν 
καλύτερα γνωστά στις επιχειρήσεις τα επιχειρησιακά προγράμματα και να τους 
προσφέρουν κάθε αναγκαία βοήθεια για την υλοποίηση των σχεδίων τους·
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11. επισημαίνει ότι η ενίσχυση του εποικοδομητικού διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους 
αποτελεί βασική ενέργεια για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών στις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες και την ενίσχυση του κοινού ελέγχου και αποτίμησης των μέτρων που 
λαμβάνονται εκ των προτέρων με βάση μία περιφερειακή προσέγγιση·

12. αναγνωρίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν ανάγκη για όλο το φάσμα της 
βιομηχανίας και θεωρεί ότι τα διάφορα μέσα της ΕΕ για τη συνοχή, την έρευνα και την 
καινοτομία θα έπρεπε να εφαρμόζονται κατά ολοκληρωμένο τρόπο προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους· τονίζει την ανάγκη συνεργειών μεταξύ των 
μέσων αυτών·

13. επισημαίνει την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
καινοτομίας μέσω συντονισμένων πολιτικών και δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε στενή σχέση με τις επιταγές ανάπτυξης των βιομηχανικών και οικονομικών 
φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και να αξιοποιηθεί το ανταγωνιστικό δυναμικό των βιομηχανιών της 
Ένωσης·

14. τονίζει τη σημασία που έχει να αντιμετωπίζονται η έρευνα και η καινοτομία σε 
περιφερειακό επίπεδο λόγω εγγύτητας σε παράγοντες όπως πανεπιστήμια, δημόσιοι 
ερευνητικοί οργανισμοί, ΜΜΕ και βιομηχανίες, προωθώντας την εταιρική σχέση στην 
μεταφορά γνώσης και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικά μεταξύ περιφερειών· καλεί
σχετικά την Επιτροπή να επενδύσει σε συμπράξεις και δίκτυα καινοτομίας, 
περιλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων, με πλήρη κινητοποίηση των 
ενδιαφερομένων μερών και ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και στο πλαίσιο μιας μόνιμης ειδικής ομάδας για τη βιομηχανική πολιτική·

15. προτείνει επομένως να αξιοποιηθούν και να εμπλουτισθούν κατά τρόπο συνεκτικό οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες που υπάρχουν στις περιφέρειες, ιδίως στον 
τομέα των βασικών τεχνολογιών, και να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η πολιτική των πόλων 
ανταγωνιστικότητας·

16. επιμένει στο ότι οι περιφερειακές δομές συμμετέχουν ενεργά στην ενίσχυση της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη· για τον λόγο αυτό εκτιμά ότι πρέπει να αυξηθεί η οικονομική 
ενίσχυση που προσφέρεται στους πόλους και τα δίκτυα καινοτομίας, ιδίως στον τομέα 
των τεχνολογιών-κλειδιών, προκειμένου να ευνοηθούν κατά συντονισμένο τρόπο οι 
μεταφορές γνώσεων, η έρευνα, η βελτίωση των δεξιοτήτων και των υποδομών·

17. επισημαίνει ότι η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων από πλευράς δυνατοτήτων 
έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί όχι μόνον 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αλλά και με την πολιτική για την έρευνα και την 
καινοτομία· · ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, ως συμπλήρωμα των χρηματοδοτήσεων που 
διατίθενται για την έρευνα, να ανακατανεμηθούν οι πόροι στο πλαίσιο των ιδίων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη στήριξη της καινοτομίας και να ενισχυθεί η 
χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εμπορικές λύσεις προς όφελος της
κοινωνίας·

18. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των σωστών ψηφιακών υποδομών και καινοτόμων 
τεχνολογιών είναι στρατηγικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
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περιφερειών και των βιομηχανιών της Ένωσης· ότι ο τομέας των ΤΠΕ διαδραματίζει 
καίριο ρόλο για την αύξηση της παραγωγικότητας άλλων βιομηχανικών τομέων· ότι οι 
σύγχρονες υποδομές επικοινωνιών με μεγάλο δυναμικό μετάδοσης πρέπει να 
εγκατασταθούν κατά προτεραιότητα στις περιοχές με ανεπαρκή κάλυψη· ότι το μέτρο 
αυτό μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις και, όπερ και σημαντικό, θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του 
επιπέδου των ψηφιακών γνώσεων στην επιχείρηση·

19. τονίζει τη σημασία ενός ισορροπημένου και βιώσιμου σχεδίου για την αποτελεσματική 
διαχείριση των πόρων παράλληλα με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στη δημιουργία 
μιας ολοκληρωμένης και ελευθερωμένης αγοράς ενέργειας ως τα πρωταρχικά εργαλεία 
για να οδηγηθούν οι βιομηχανίες της ΕΕ σε μία ανταγωνιστική βιομηχανική στρατηγική· 
υπενθυμίζει ότι η Ένωση πρέπει να το θεωρήσει αυτό ως πρόκληση και στη συνέχεια να 
επιδιώξει την ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής καινοτομίας βασιζόμενης στο 
αντικειμενικό δυναμικό της κάθε περιφέρειας, ιδίως στη σφαίρα της βιώσιμης 
βιομηχανικής πολιτικής· τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές σχετικά με τις 
πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
των μεταφορών θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μία ενισχυμένη κοινωνική, οικονομική και
εδαφική συνοχή αντί να αυξήσουν την απόσταση μεταξύ κεντρικών και απόκεντρων 
περιφερειών λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιφέρειες και τις ανάγκες τους· προς τον σκοπό αυτό ζητεί να εφαρμοστεί στις 
περιφέρειες αυτές μία βιομηχανική πολιτική ικανή να προωθήσει τους τομείς που έχουν 
το μεγαλύτερο δυναμικό, όπως ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τομείς 
της έρευνας και της καινοτομίας που συνδέονται με την ναυτιλία και τη γεωργία·

20. τονίζει ότι το γενικότερο περιβάλλον των επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και 
θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απαραίτητες κατάλληλες επενδύσεις για την ανάπτυξη 
και προσαρμογή των υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, της 
επικοινωνίας και της ενέργειας με στόχο την αντιμετώπιση των σημερινών και 
μελλοντικών προκλήσεων·

21. επισημαίνει ότι μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία της ΕΕ θα έπρεπε να 
επικεντρώνεται στο ξεπέρασμα της έλλειψης δεξιοτήτων· τονίζει σχετικά την ανάγκη 
συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της διάδοσης πληροφοριών και της 
εκπαίδευσης επί θεμάτων STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) σε 
όλα τα επίπεδα προωθώντας πρόσθετα συντονισμένα και στοχευμένα υψηλότερα 
επαγγελματικά προσόντα· τονίζει την ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης με στόχο τη 
βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών, των 
καθαρών βιομηχανικών διαδικασιών και των μεταφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν την επαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
πνεύματος στα πανεπιστημιακά προγράμματα και σε άλλους κύκλους μαθημάτων 
ανώτερης εκπαίδευσης· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο οφείλει να 
προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του βιομηχανικού τομέα·

22. τονίζει ότι η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα από τα κράτη μέλη εφαρμόζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας στο πλαίσιο των 
εμπορικών πολιτικών· επισημαίνει ότι οι περιφερειακές δομές δικτύου και οι 
ανταγωνιστικές συμπράξεις δεν θα έπρεπε να επηρεάζονται αρνητικά από ανόμοιους 



AD\850102EL.doc 7/8 PE450.689v02-00

EL

εμπορικούς κανόνες και διατάξεις που πλήττουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ·

23. τονίζει τις περιφερειακές διαφορές στη βιομηχανική ανάπτυξη και ζητεί να 
ενσωματωθούν και αυτές πλήρως στη νέα βιώσιμη βιομηχανική πολιτική· ζητεί επιπλέον 
από την Επιτροπή να εγκρίνει μία ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη προσέγγιση για τη 
διακυβέρνηση και επαναλαμβάνει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση ανάλογα με τις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες 
καθώς και οι διαφορές στη δημιουργική και καινοτόμο ικανότητα και το επιχειρηματικό 
πνεύμα.

24. υπογραμμίζει τη σημασία του τουριστικού τομέα στην ευρωπαϊκή Ένωση – πρώτο 
τουριστικό προορισμό του κόσμου – και σε ορισμένες περιοχές στις οποίες αποτελεί τον 
πρώτο στυλοβάτη της οικονομικής δραστηριότητας· υποστηρίζει τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα 
μέσω μέτρων που στοχεύουν στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της 
εικόνας της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού·

25. τονίζει ότι η άρτια οργανωμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ουσιώδους σημασίας για  
μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης.
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