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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. τονίζει ότι, παρόλο που ο βιομηχανικός τομέας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις 
επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί αναντίρρητα να αποτελεί ένα 
από τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο και βασικό μοχλό για την 
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, 
την απασχόληση, την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει ότι η συνολική βιομηχανική παραγωγή είναι κατά 10% 
χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν από την κρίση και ότι χάθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στη βιομηχανία· σημειώνει ότι υπάρχει εντούτοις κίνδυνος αυξανόμενων 
ελλείψεων σε εργαζομένους ειδικά καταρτισμένους για τις ανάγκες της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για την μαζική αποβιομηχάνιση που πλήττει πολλά 
παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης· εκτιμά πως οι πρώην βιομηχανικές 
περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επανεκβιομηχάνιση· επισημαίνει εν 
προκειμένω ότι το δημόσιο έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τις πρώην βιομηχανικές 
περιφέρειες και ότι, με δεδομένα τα συγκεκριμένα προβλήματα, πρέπει να εξευρεθούν 
επαρκείς επενδυτικές δυνατότητες για συγκεκριμένες στρατηγικές περιφερειακής 
ανάπτυξης· στηρίζει σε αυτό το πλαίσιο τις πρωτοβουλίες "παλιννόστησης" που 
επιδιώκουν τον επαναπατρισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών από τις 
τρίτες χώρες·

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνέπειες της δημοσιονομικής και οικονομικής 
ύφεσης, για τις μειούμενες επενδύσεις και τις αυξανόμενες ανισότητες στην ΕΕ, ιδίως 
μεταξύ των περιφερειών της όσον αφορά την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και την ευημερία· επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σπουδαιότητας το να ληφθούν ισχυρά 
μέτρα και να προβλεφθούν οι δέοντες οικονομικοί πόροι που θα προωθήσουν την 
αναγέννηση της βιομηχανίας με την προοπτική μιας βιώσιμης Ευρώπης θεμελιωμένης 
μεταξύ άλλων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και στις νέες τεχνολογίες 
σαν τη νανοτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και τη μικροηλεκτρονική· υπογραμμίζει ότι, εν 
απουσία μιας τέτοιας προσπάθειας, η οξεία παρακμή της βιομηχανικής παραγωγής θα έχει 
σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στο προϊόν της ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, ενώ θα αυξηθεί επικίνδυνα το «τεχνολογικό χάσμα» μεταξύ της ΕΕ και 
των άλλων κέντρων υψηλής τεχνολογίας, ήτοι (ΗΠΑ και χώρες BRICS·

4. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα είναι μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ 
που θα ενθαρρύνουν τη βιομηχανική καινοτομία μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, 
προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στα προβλήματα που συνδέονται με την αειφόρο 
ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την αποδοτική χρήση των πόρων, τόσο υλικών όσο 
και ανθρώπινων· εκτιμά ως εκ τούτου ότι η ενίσχυση που θα προέλθει από τη μελλοντική
πολιτική συνοχής και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει 
κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης και εξαιρετικά ανταγωνιστικής 
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βιομηχανικής πολιτικής· ζητεί έναν καλύτερο συντονισμό και καλύτερες συνέργειες 
μεταξύ της πολιτικής της συνοχής και των προγραμμάτων Horizon 2020, προκειμένου να 
δημιουργηθούν περιφερειακά "φυτώρια" καινοτομιών και να μεγιστοποιηθούν οι 
καινοτομίες σε επίπεδο περιφερειών·

5. υπογραμμίζει ότι τα χαρακτηριστικά των περιφερειών και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά 
τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των περιφερειακών στρατηγικών 
βιομηχανικής ανάπτυξης για κάθε περιφέρεια και κάθε τομέα, ώστε η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία να αποκτήσει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης·

6. υπογραμμίζει ότι στις παραμεθόριες περιοχές τα βιομηχανικά προβλήματα είναι συχνά τα 
ίδια εκατέρωθεν των συνόρων, λόγω των κοινών εδαφικών χαρακτηριστικών αυτών των 
περιοχών· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
χαράξουν διασυνοριακές στρατηγικές βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό τη 
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και κοινές 
στρατηγικές στον τομέα της κατάρτισης και της απασχόλησης σε κλίμακα ανάλογη των 
διασυνοριακών πληθυσμιακών κέντρων·

7. τονίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών στρατηγικών για μια ανταγωνιστική βιομηχανική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ καθώς και στο πλαίσιο των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών 
Προγραμμάτων, μέσω μιας πιο εστιασμένης εδαφικής και στρατηγικής προσέγγισης, η 
οποία θα περιλαμβάνει τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε σχέση με: διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους και σε μικροπιστώσεις, στήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, 
τη διοικητική απλούστευση και την οικοδόμηση ικανοτήτων για να μπορούν οι 
επιχειρήσεις να λειτουργούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, σαφείς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς, μείωση της φορολόγησης της εργασίας, μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά 
εργασίας, βελτίωση των φιλοπεριβαλλοντικών υποδομών, μεγαλύτερη εμπλοκή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και των ενδιαφερόμενων δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, και σημαντική υποστήριξη προς τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες και τις 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· πιστεύει ότι μία πιο συντονισμένη προσέγγιση 
μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων και των ενδιαφερόμενων φορέων θα 
επιτευχθεί με την ενσωμάτωση των προτεινόμενων εδαφικών συμφώνων και μηχανισμών 
στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ώστε αυτοί οι παράγοντες να εστιάσουν και να 
συντονίσουν τις ενέργειές τους και τους οικονομικούς τους πόρους με τους στόχους και 
σκοπούς της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

8. θεωρεί ότι η επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και γι αυτόν τον λόγο πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης θα 
ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, θα 
δρομολογήσουν περιφερειακά και εθνικά προγράμματα για την παροχή τεχνολογικής 
εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους νέους και θα προωθούν την επιχειρηματικότητα 
μεταξύ των νέων μέσω της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια και επιχειρηματικές 
συμβουλές·

9. υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές οικονομίες είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς όχι μόνο 
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διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά, επιπλέον, είναι σε θέση να κινητοποιούν τους 
τοπικούς φορείς σύμφωνα με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες· επαναλαμβάνει την 
καθοριστική σημασία που έχει η σύνδεση του θεματολογίου της καινοτομίας με το 
θεματολόγιο της βιωσιμότητας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της 
κατάρτισης ισχυρών περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης (στρατηγικές RIS3)·

10. εκτιμά ότι, προκειμένου τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία να παρέχουν 
μια πιο στοχοθετημένη υποστήριξη, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
προσέγγισης, θα πρέπει να διατηρηθεί η εκπόνηση στρατηγικών RIS3, ως μια μορφή 
προαπαιτούμενου (ex ante) για τη λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο των στόχων 
Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (R&D&I) της μελλοντικής πολιτικής για τη 
συνοχή· επισημαίνει ότι αυτές οι στρατηγικές RIS3 που βασίζονται στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των περιφερειών θα ενθαρρύνουν τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας, θα προσελκύσουν δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια χάρη στο υψηλό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, και θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να εστιάσουν τους 
πόρους τους σε λίγες βασικές προτεραιότητες, ώστε οι διαθέσιμες πιστώσεις να 
αξιοποιηθούν καλύτερα·

11. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να θέσουν την οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική καινοτομία στο επίκεντρο των μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη τα ισχυρά δίκτυα, την 
ανταλλαγή και διαχείριση γνώσεων και τα οικοσυστήματα καινοτομίας, τα οποία 
περιλαμβάνουν συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) άκρως εξειδικευμένων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και βιομηχανιών· στηρίζει την ανάπτυξη 
βιομηχανικών πάρκων μέσω της συνεργασίας μεταξύ εθνικών και τοπικών αρχών, 
οικονομικών φορέων και οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης·

12. συμφωνεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
στην εσωτερική αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με τις τρίτες χώρες, θα πρέπει να 
παραμείνουν η απόλυτη προτεραιότητα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
στηρίξουν τις βιομηχανίες, και ειδικά τις ΜΜΕ, στα θέματα των εξαγωγών και της 
διεθνοποίησής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη και τη σημασία του να εκπονηθούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα εφαρμόζονται ευρέως και τα οποία θα υπερασπίζει η ΕΕ 
στην παγκόσμια αγορά, ειδικά σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, 
ώστε τα καινοτόμα μέτρα που εφαρμόζονται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μην τις 
φέρνουν σε δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να καταστούν σταδιακά ένα παγκόσμιο 
πρότυπο, κυρίως βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας·

13. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αρνητική επίδραση της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ικανότητα των περιφερειών της ΕΕ να χρηματοδοτούν 
παραγωγικές επενδύσεις για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με 
αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

14. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια ελάχιστη οικολογική και κοινωνική φορολογία 
στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ώστε να καλύπτονται τα ευρωπαϊκά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα που οι βιομηχανίες της ΕΕ οφείλουν να τηρούν·

15. εκτιμά πως, εκτός από τις επιχορηγήσεις, απαιτούνται και δάνεια, κεφάλαια 



PE513.076v02-00 6/7 AD\943407EL.doc

EL

επιχειρηματικού κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές χρηματοοικονομικής μηχανικής 
που θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν σημαντικότερο ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· ζητεί να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως τα χρηματοοικονομικά 
μέσα χάρη στο συνδυασμό των διαφόρων μορφών οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και 
έμμεσης, κυρίως αυτών που προσφέρονται στις ΜΜΕ και στις κοινωνικές επιχειρήσεις, 
για μια πιο προσαρμοσμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι οι διάφορες 
πολιτικές της ΕΕ και οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής 
επανεκβιομηχάνισης πρέπει να συντονίζονται στενότερα, βάσει των κανόνων της 
νομοθετικής δέσμης του 2014-2020 για την Πολιτική της Συνοχής· 

16. εκτιμά ότι, λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι ουσιώδους σημασίας στο πλαίσιο μιας γενικής 
στρατηγικής για μια βιώσιμη μεγέθυνση· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνολική 
μεταρρύθμιση του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων μέσω της εφαρμογής μιας 
προσέγγισης θεμελιωμένης σε πιο κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και μιας 
μεγαλύτερης ευελιξίας των κανόνων του ανταγωνισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 
101 και 102 της ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία του να λαμβάνονται περισσότερο 
υπόψη η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.
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