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I. Πολιτικός ρόλος της έκθεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 173 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): «Η 
Ένωση και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ένωσης». Ο βιομηχανικός 
τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτούργησε ανέκαθεν ως κινητήρια δύναμη για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας σε όλες τις 
περιφέρειες της Ένωσης.

Παρότι το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάγεται στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1952, έκτοτε, η μακρόχρονη στενή συνεργασία 
των κρατών μελών της ΕΕ για τη στήριξη της βιομηχανικής καινοτομίας έχει συμβάλει στη 
διαμόρφωση της Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι ο βιομηχανικός τομέας στην ΕΕ έχει 
συρρικνωθεί τα τελευταία 50 χρόνια, η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξακολουθεί να ανέρχεται στο 
16% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ.

Ωστόσο, λόγω της συρρίκνωσης πολλών παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων όπως του 
άνθρακα, του χάλυβα, της κλωστοϋφαντουργίας ή των μηχανημάτων, οι οποίοι εδώ και 
δεκαετίες συνέβαλαν στην ευημερία πολλών περιοχών, σήμερα, ορισμένες περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Ως εκ τούτου, πολλές 
περιφέρειες της Ένωσης παραμένουν εξαρτημένες από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ως 
στήριγμα για την μετατροπή των παλιών βιομηχανικών ζωνών τους.

II. Θέματα προς διερεύνηση

Η έκθεση πρωτοβουλίας προτίθεται να ασχοληθεί με τρία βασικά θέματα προς διερεύνηση σε 
σχέση με τις περιφερειακές στρατηγικές σε βιομηχανικές ζώνες:

 Σε ποιες (παλιές) βιομηχανοποιημένες περιοχές η περιφερειακή χρηματοδότηση 
καθίσταται περισσότερο επιτακτική;

 Ποιες είναι οι υπάρχουσες επιτυχημένες περιφερειακές στρατηγικές για τη διενέργεια 
διαρθρωτικών αλλαγών;

 Τι ρόλο διαδραματίζει η χρηματοδότηση της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο;

III.  Περίληψη της έκθεσης πρωτοβουλίας

Η έκθεση πρωτοβουλίας διαιρείται σε τέσσερα μέρη:

 (A) Ο ρόλος του βιομηχανικού τομέα και της βιομηχανικής πολιτικής
 (B) Ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών προκλήσεων
 (Γ) Ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κανονισμών των 

Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
 (Δ) Συνέπειες για τις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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(A) Ο ρόλος του βιομηχανικού τομέα και της βιομηχανικής πολιτικής

- Γιατί είναι σημαντική η περαιτέρω ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα στην Ευρώπη
- Ο ρόλος του βιομηχανικού τομέα στην ανάπτυξη
- Ο ρόλος της βιομηχανικής πολιτικής στη βελτίωση του βιομηχανικού τομέα

(B) Ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών προκλήσεων

- Ανακαλύπτοντας εκ νέου την οικονομική βάση για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
προκλήσεων
- Ανάγκη για νέες κοινωνικές δεξιότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές 
προκλήσεις
- Οικολογικά προβλήματα, όπως ρύπανση, ώστε να τεθούν υπό έλεγχο οι οικολογικές 
προκλήσεις
- Εμπόδια για τις επενδύσεις σε παλιές βιομηχανοποιημένες ζώνες, ιδίως με τη μορφή 
οικονομικών εμποδίων

(Γ) Ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κανονισμών των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

- Ανάλυση των οικονομικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο των κανονισμών των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
- Να υπογραμμιστεί ότι η ανάγκη μετατροπής των παλιών βιομηχανοποιημένων ζωνών 
εξαρτάται από τις δημόσιες επενδύσεις
- Παρουσίαση παραδειγμάτων ορθής πρακτικής όσον αφορά τη χρήση ευρωπαϊκής δημόσιας 
χρηματοδότησης

(Δ) Συνέπειες για τις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Σύνδεση με την αστική διάσταση προκειμένου να ανακαλυφθεί εκ νέου η πόλη σε 
διάφορους τομείς (τεχνολογία, συστάδες επιχειρήσεων, ενέργεια, καινοτομία)
- Έξυπνη ειδίκευση ως πιθανό εργαλείο για τη μετατροπή παλιών βιομηχανοποιημένων 
ζωνών
- Εφαρμοσμένα παραδείγματα από εμπειρίες πόλεων με τις περιφερειακές και τοπικές 
στρατηγικές τους για βιομηχανικές ζώνες (Μάντσεστερ, Έσσεν, Λιλ, Μπιλμπάο) 

IV.  Προσέγγιση της έκθεσης πρωτοβουλίας

Ο εισηγητής σας προτείνει να δοθεί έμφαση στις παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές, οι 
οποίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες βρέθηκαν ιδιαιτέρως εκτεθειμένες στη ριζική 
συρρίκνωση των παραδοσιακών βιομηχανιών. Ενώ προτίθεται να αναλύσει τις ανάγκες των 
παλιών βιομηχανικών ζωνών σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύει 
επιπλέον να παρουσιάσει περιπτωσιολογικές μελέτες από διάφορες περιφέρειες της Ένωσης 
προκειμένου να εξαχθούν διδάγματα από παραδείγματα ορθής πρακτικής, όπου προσεγγίσεις 
βιομηχανικής πολιτικής που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ ενθάρρυναν μια συνεχή 
διαδικασία μετασχηματισμού. 

Κατά την περιγραφή και ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών προκλήσεων 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εισηγητής σας θα προτείνει πώς οι εν λόγω προκλήσεις μπορούν να 
ξεπεραστούν με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων σε παλιές βιομηχανοποιημένες 
ζώνες, μέσω της ανάπτυξης καλά διαρθρωμένων και δεόντως προετοιμασμένων περιφερειακών 
στρατηγικών. Παρότι είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι κάθε περιφέρεια έχει τις 
ιδιαιτερότητές της και δεν υπάρχει ένα «πρότυπο» περιφερειακής στρατηγικής για 
βιομηχανικές ζώνες, η έκθεση πρωτοβουλίας έχει ως στόχο την επισήμανση των κοινών 
χαρακτηριστικών όλων των παλιών βιομηχανοποιημένων περιοχών. Ως εκ τούτου, ο 
εισηγητής σας εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω περιοχές με 
παρόμοιες πολιτικές προσεγγίσεις. 

Επιπλέον, ο εισηγητής σας θα εξετάσει τα διάφορα μέσα πολιτικής που παρέχονται στο πλαίσιο της 
περιφερειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις παλιές βιομηχανοποιημένες 
ζώνες. Η έκθεση πρωτοβουλίας προσπαθεί να εξακριβώσει το ρόλο που διαδραματίζει η 
ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση στα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, αλλά και τι 
ρόλο μπορεί να διαδραματίσει σε ενδεχόμενες μελλοντικές προσπάθειες μετατροπής παλιών 
βιομηχανοποιημένων ζωνών. 

Τέλος, ο εισηγητής σας προτίθεται να παρουσιάσει πώς η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να 
αντιμετωπίσει τη διαρθρωτική αλλαγή βιομηχανικών ζωνών σε πόλεις με παλιά βιομηχανική 
κληρονομιά όπως το Μάντσεστερ, το Έσσεν, η Λιλ και το Μπιλμπάο, και ποια 
συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τα εν λόγω παραδείγματα.


