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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. υποστηρίζει ότι ο βιομηχανικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την αειφορία και τονίζει ότι αυτός ο βιομηχανικός τομέας 
έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης· 
επισημαίνει ότι η συνολική παραγωγή είναι κατά 10% χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν από την 
κρίση και ότι χάθηκαν περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη βιομηχανία·

2. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνέπειες της δημοσιονομικής και οικονομικής 
ύφεσης και την αύξηση των ανισοτήτων στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των περιφερειών της όσον 
αφορά την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία· επισημαίνει ότι 
χωρίς ισχυρά μέτρα πολιτικής και τη διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για την 
υποστήριξη μιας νέας βιομηχανικής «επανάστασης» στην ΕΕ, η απότομη μείωση θα έχει 
σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στην παραγωγή της ΕΕ, αλλά και στην κοινωνική 
και εδαφική συνοχή·

3. τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα είναι μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ 
που θα ενθαρρύνουν τη βιομηχανική καινοτομία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις που συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την 
αποδοτικότητα των πόρων· εκφράζει την άποψη, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση από τη 
μελλοντική πολιτική συνοχής και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
έχει κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας 
πραγματικά σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής·

4. τονίζει την ανάγκη να καθορίζονται σαφείς στρατηγικές ανταγωνιστικής βιομηχανικής 
πολιτικής στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μέσω μιας περισσότερο 
επικεντρωμένης προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε 
σχέση με:  τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους· τη στήριξη για 
έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την εκπαίδευση· τη διοικητική απλούστευση· τη μείωση 
της φορολόγησης της εργασίας· τη βελτίωση των υποδομών· τη μεγαλύτερη εμπλοκή 
όλων των φορέων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη σημαντική ενίσχυση των 
ΜΜΕ και των επιχειρηματιών· πιστεύει ότι μία πλέον συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ 
των διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και των φορέων θα επιτευχθεί με την συμμετοχή 
των προτεινόμενων εδαφικών συμφώνων στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

5. εκφράζει την άποψη ότι, προκειμένου τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία να προβούν σε πλέον στοχοθετημένη υποστήριξη, ως τμήμα μιας στρατηγικής, 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, θα πρέπει να διατηρηθεί η εκπόνηση στρατηγικών RIS3, 
ως μορφή εκ των προτέρων προϋπόθεσης (ex ante) για τη χρηματοδότηση σύμφωνα με 
τους στόχους στον τομέα της έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στο πλαίσιο της 
μελλοντικής πολιτικής συνοχής· επισημαίνει ότι παρόμοιες στρατηγικές RIS3 που 
βασίζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών θα ενθαρρύνουν μέτρα υπέρ 
της παραγωγικότητας, θα προσελκύσουν δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια χάριν ενός 
υψηλού αποτελέσματος μόχλευσης, και θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να συγκεντρώσουν 
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τους πόρους τους σε ορισμένες βασικές προτεραιότητες με σκοπό να χρησιμοποιήσουν 
περισσότερο αποτελεσματικά τις διαθέσιμες πιστώσεις·

6. συμφωνεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι τα κέρδη στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική αγορά, αλλά επίσης και στο εμπόριο με τρίτες 
χώρες, θα πρέπει να παραμείνουν απόλυτη προτεραιότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη, και 
τη σημασία, να εκπονηθούν ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα εφαρμόζονται σε ευρύ 
βαθμό και τα οποία θα υπερασπίζει η ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, κατά τρόπο ώστε τα 
καινοτόμα μέτρα που εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μην τις φέρνουν σε 
δυσμενή θέση, αλλά, αντιθέτως, να καταστούν σταδιακά παγκόσμιο πρότυπο·

7. εκφράζει την άποψη ότι πέραν από τις επιχορηγήσεις υφίσταται ανάγκη για δάνεια, 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, εγγυήσεις και άλλες μορφές χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν σημαντικότερο ρόλο· ζητεί την 
κατάλληλη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων συνδέοντας τις διάφορες μορφές 
οικονομικής υποστήριξης, άμεσης και έμμεσης, κυρίως αυτές που προσφέρονται στις 
ΜΜΕ, κατά τρόπο ώστε να προτείνει μια πλέον προσαρμοσμένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση·

8. θεωρεί ότι, δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνολική 
μεταρρύθμιση του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων με την εφαρμογή μιας πιο 
κοινωνικής και οικονομικής προσέγγισης.


