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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για βιομηχανικές ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2012/2100(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 162 της ΣΛΕΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι στόχοι του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο στόχος της 
διευκόλυνσης της προσαρμογής στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και στις αλλαγές των 
συστημάτων παραγωγής,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 174 και εξής της ΣΛΕΕ, στα οποία τίθεται ο στόχος της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και καθορίζονται τα διαρθρωτικά 
χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 176 της ΣΛΕΕ, το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και τη 
διαρθρωτική αναπροσαρμογή των περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην 
ανάπτυξή τους καθώς και στη μετατροπή των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακμή,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 173 (τίτλος XVII) της ΣΛΕΕ, στο οποίο καλύπτεται η 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2011 για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
(COM(2012)0496),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς 
και στα κράτη μέλη και την Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με τη συμβολή της 
πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 20202,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κοινοτική πολιτική 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0189.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0191.
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για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 
20202,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική 
συνοχής και την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 20133,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3057ης συνόδου του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα) που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Δεκεμβρίου 2010 με θέμα τη βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

– έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2009 σχετικά 
με την οικονομική και κοινωνική συνοχή - δημιουργικές και καινοτόμες περιφέρειες 
(COM(2009)0295),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 
2009 με τίτλο «European Industry In A Changing World - Updated Sectoral Overview 
2009» (Η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – Επικαιροποιημένη 
τομεακή επισκόπηση για το 2009) (SEC(2009)1111),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο 
«Προετοιμάζοντας το μέλλον μας: Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής» (COM(2009)0512),

– 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 28ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης – Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή: το μέλλον της πολιτικής συνοχής» (COM(2010)0642),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0209.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0053.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0356.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0093.



PR\929014EL.doc 5/12 PE506.034v02-00

EL

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο 
«Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – Οι επιδόσεις και οι πολιτικές 
ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών το 2011» (COM(2011)0642),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 
2012 με τίτλο «Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014 έως 2020 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας» (SWD(2012)0061),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 
2012 με τίτλο «Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου – στοιχεία για έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με 
την εταιρική σχέση» (SWD(2012)0106),

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

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 
2012 σχετικά με την έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα (SWD(2012)0299),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Industrial 
Performance Scoreboard and Member States’ Competitiveness Performance and Policies» 
(Πίνακας αποτελεσμάτων των επιδόσεων της βιομηχανίας και επιδόσεις και πολιτικές 
ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών) (SWD(2012)0298),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ) της 26ης Μαΐου 2010 με θέμα «Αναγκαιότητα εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στην αστική ανάπλαση»1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης: Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο» (CCMI/083 - CESE 808/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «βιομηχανία» δεν ορίζεται με σαφήνεια και ότι μπορεί να 
περιλαμβάνει ποικίλους τομείς, όπως τον τομέα της μεταποίησης, ολόκληρο τον 
παραγωγικό τομέα, την παραγωγή ενέργειας, τον εξορυκτικό τομέα και κάθε είδους 
υπηρεσία·

                                               
1 ΕΕ C 21 της 21.1.2011, σ. 1
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιομηχανικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕγχΠ) της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι για κάθε 100 
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον βιομηχανικό τομέα μπορούν να δημιουργηθούν 
από 60 έως 200 νέες θέσεις εργασίας στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής και η βιομηχανική πολιτική είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και ιδίως για την εξασφάλιση της μετάβασης προς μια βιώσιμη, χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ενεργειακά αποδοτική, ανταγωνιστική και βασισμένη στη γνώση ευρωπαϊκή 
οικονομία με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και απασχόλησης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές στην Ευρώπη 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, έχοντας διανύσει μακρές περιόδους ανάπτυξης 
στο παρελθόν, τις οποίες ακολούθησε η σοβαρή οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική πολιτική τείνει να επικεντρώνεται στα 
συγκεκριμένα καθημερινά προβλήματα της βιομηχανίας και ότι, ως εκ τούτου, συχνά 
παραβλέπεται ο σημαντικός αντίκτυπός της στις περιφέρειες·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, η αναδιάρθρωση παλιών 
βιομηχανοποιημένων περιοχών απαιτεί μια ευρεία προσέγγιση και ότι τα διοικητικά 
εμπόδια μπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά προς τον σκοπό αυτόν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι οι περιοχές με παλιά 
βιομηχανική βάση συνήθως δεν είναι στην κατάλληλη θέση ώστε να προσελκύσουν 
επαρκείς πόρους για μετατροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για 
την ενίσχυση των προσπαθειών μετατροπής και αναδιάρθρωσης είναι απαραίτητη για τη 
στήριξη προσεγγίσεων περιφερειακής πολιτικής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται νέες και καινοτόμες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, 
υποστηριζόμενες επίσης από κατάλληλα πλαίσια νομοθετικής πολιτικής και στρατηγικές 
έξυπνης εξειδίκευσης, που θα βοηθήσουν τις περιφέρειες και τις πόλεις να αξιοποιήσουν 
το καινοτόμο δυναμικό τους και να εστιάσουν εκ νέου τους βιομηχανικούς τους πόρους 
προς την κατεύθυνση των αναδυόμενων κλάδων και υπηρεσιών καθώς και των 
παγκοσμιοποιημένων αγορών·

1. επισημαίνει τα υφιστάμενα μέσα τα οποία παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τα 
επενδυτικά ταμεία και τις πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης κρατών, περιφερειών και 
δήμων για τη στήριξη της μετατροπής παλιών βιομηχανικών ζωνών· εκφράζει, ωστόσο, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εν λόγω επιλογές δεν εστιάζουν πάντοτε στην 
αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της κάθε περιοχής·

2. επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης των παλιών 
βιομηχανοποιημένων περιοχών ώστε να ανοιχτούν με επιτυχία νέοι δρόμοι για την 
ανάπτυξη των περιοχών αυτών·

3. ζητεί να υιοθετηθούν περισσότερο ολοκληρωμένες και συστημικές προσεγγίσεις όσον 
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αφορά την ανανέωση της βιομηχανίας και την περιφερειακή ανάπτυξη και να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διάφορων πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

4. τονίζει ότι η επιτυχής έκβαση της εν λόγω ανανέωσης της βιομηχανίας, σε συνδυασμό με 
την περιφερειακή ανάπτυξη, εξαρτάται από την ύπαρξη αποτελεσματικών πολιτικών σε 
τομείς όπως η πολιτική συνοχής, η οικονομική διακυβέρνηση, η ανταγωνιστικότητα, η 
έρευνα και η καινοτομία, η ενέργεια, το ψηφιακό θεματολόγιο, τα νέα επαγγελματικά 
προσόντα και θέσεις εργασίας, κ.α.·

5. θεωρεί ότι οι κύριες προκλήσεις για τις παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές έγκεινται:

 στη φυσική ανάπλαση των εδαφικών εκτάσεων·

 στην ανάπλαση των οικιών και των κοινωνικών υποδομών·

 στην ανανέωση των υποδομών, με γνώμονα τις ανάγκες των νέων βιομηχανιών·

 στην ανάγκη προσαρμογής των κοινωνικών δεξιοτήτων, των επαγγελματικών 
προσόντων και της επιχειρηματικότητας στις νέες απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου 
εργασιακού περιβάλλοντος·

 στη βιώσιμη αποκατάσταση των εν λόγω περιοχών·

 στην αναδημιουργία της οικονομικής βάσης και των επενδυτικών συνθηκών·

 στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικολογικού χαρακτήρα·

 στα οικονομικά εμπόδια και την έλλειψη δυνατοτήτων άμεσης χρηματοδότησης·

 στη δημιουργία λύσεων έξυπνης εξειδίκευσης για την ανανέωση της βιομηχανίας και 
την οικονομική διαφοροποίηση·

6. θεωρεί ότι, λόγω της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ, οι περιφερειακές ανισότητες έχουν 
αυξηθεί, και ως εκ τούτου η προσοχή και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης έχει 
στραφεί από τις παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές στις οποίες παρατηρείται έλλειψη 
επαρκών επενδυτικών ευκαιριών προς την υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών 
περιφερειακής ανάπτυξης·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατεί στις παλιές 
βιομηχανοποιημένες περιοχές, να προσδιορίσει τις κυριότερες προκλήσεις και να 
παράσχει στις εν λόγω περιοχές πληροφορίες και καθοδήγηση, με σκοπό τη χάραξη 
περιφερειακών στρατηγικών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των προοπτικών 
ανάπτυξής τους·

8. τονίζει ότι για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 απαιτείται η ενίσχυση 
της βιομηχανικής βάσης της οικονομίας και ότι η βιομηχανική κληρονομιά και η 
εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στις παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές μπορούν να 
αποτελέσουν αναντικατάστατη βάση για τη διαδικασία αυτή·
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9. επαναλαμβάνει ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε παλιές βιομηχανοποιημένες 
περιοχές για διερεύνηση νέων ευκαιριών περιφερειακής ανάπτυξης ήταν ιδιαιτέρως 
επιτυχείς στις περιπτώσεις όπου οι στρατηγικές τους βασίστηκαν στα προηγούμενα 
χαρακτηριστικά και στις εμπειρίες και ικανότητες των εν λόγω περιοχών·

10. θεωρεί ότι η παρακμή των παλιών βιομηχανοποιημένων περιοχών οφείλεται εν μέρει 
στην εξάρτησή τους από μία μοναδική υποδομή· πιστεύει ότι η εξάρτηση μιας οικονομίας 
αποκλειστικά και μόνο από μία υποδομή είναι αντιπαραγωγική και ότι η διαμόρφωση 
μιας διαφοροποιημένης οικονομίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

11. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει πολιτικές έννοιες και μέσα που συνδυάζουν το 
Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία με προσεγγίσεις για τη βιομηχανική 
πολιτική, με σκοπό τη στήριξη της διαρθρωτικής αναδιαμόρφωσης των παλιών 
βιομηχανοποιημένων περιοχών σε σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες·

12. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της 
βιομηχανικής πολιτικής με σκοπό τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
καθώς και την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και τις πόλεις ώστε να 
διαμορφωθεί μια βάση για στρατηγικές βιομηχανικής ανάπτυξης με γνώμονα τις 
περιφέρειες·

13. θεωρεί ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένο πρότυπο περιφερειακής στρατηγικής για το 
σύνολο των βιομηχανικών ζωνών της ΕΕ, και ότι μια τοπική και περιφερειακή 
προσέγγιση είναι η πλέον κατάλληλη για τη χάραξη των περιφερειακών στρατηγικών· 
καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την περιφερειακή οικονομική έρευνα στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020», η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη περιφερειακά 
προσαρμοσμένων στρατηγικών για πρόσθετες παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των περιφερειών 
κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης· στο πλαίσιο αυτό, 
επισημαίνει το γεγονός ότι για τις αγροτικές περιοχές υφίστανται στρατηγικές αστικής και 
αγροτικής (LEADER) ανάπτυξης «από τη βάση προς τα άνω», οι οποίες θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να εφαρμοστούν και στις αστικές περιοχές·

15. ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις προηγούμενες εμπειρίες αστικών περιοχών, 
όπως το Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Λιλ στη Γαλλία, το Έσεν και η περιοχή 
του Ρουρ στη Γερμανία, καθώς και το Μπιλμπάο στην Ισπανία, όπου η χρηματοδότηση 
της ΕΕ έχει συμβάλει στη μετατροπή και την αναδιάρθρωση παλιών βιομηχανοποιημένων 
περιοχών, με σκοπό την ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών για άλλες περιφέρειες της 
ΕΕ·

16. επισημαίνει ότι η βιώσιμη ανάπλαση παλιών βιομηχανοποιημένων περιοχών μπορεί να 
διαρκέσει δεκαετίες, ενώ πρόκειται για μια πολύ δαπανηρή διαδικασία που συχνά 
υπερβαίνει τις διοικητικές και χρηματοδοτικές ικανότητες των τοπικών δημόσιων 
φορέων·

17. τονίζει ότι το νέο μέσο της ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 99 του σχεδίου κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τη νέα περίοδο 
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χρηματοδότησης 2014-2020 θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για την ανάπτυξη 
περιφερειακών στρατηγικών που υπερβαίνουν τα διοικητικά σύνορα·

18. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τους ιδιαίτερα πολύπλοκους κανόνες για τους 
δικαιούχους· επαναλαμβάνει ότι υπάρχει η δυνατότητα εξάλειψης των εθνικών κανόνων 
σε τομείς στους οποίους έχουν θεσπιστεί κανόνες της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η 
επικάλυψη και η σύγκρουση κανόνων·

19. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις περιφέρειες κατά τη χάραξη μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών ανάπτυξης και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι πόροι στο πλαίσιο της διαδικασίας μετατροπής·

20. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές 
μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε η 
ΕΕ να μπορέσει να δρομολογήσει μια νέα «βιομηχανική επανάσταση»·

21. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω συγκέντρωση της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής για τη βιομηχανική μετατροπή στις περιφέρειες, στους ακόλουθους 
τομείς: επιχειρηματική καινοτομία και επενδύσεις, κοινωνική ένταξη, ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις για την αστική ανάπτυξη και αστική ανάπλαση·

22. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις περιφέρειές τους για τη συμμετοχή τους στην 
προσέγγιση της «έξυπνης εξειδίκευσης»· επαναλαμβάνει ότι οι περιφέρειες χρειάζονται 
ειδικά προσαρμοσμένες βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης για να ευδοκιμήσουν· 
διαπιστώνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι τοπικοί δημόσιοι φορείς δεν μπορούν να 
αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και πείρα χωρίς τη στήριξη της Επιτροπής και 
των κρατών μελών·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Εισαγωγή και γενικό πλαίσιο

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 λειτουργούσε 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 αντιστοιχεί στο 16% περίπου του ΑΕγχΠ 
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 και την αναδιάρθρωση των παλιών βιομηχανοποιημένων ζωνών 
τους.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι πλέον προφανές ότι, με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, οι υψηλές φιλοδοξίες της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω τομεακών πολιτικών, με 
αποτέλεσμα η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής να διαδραματίζει 
έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο.

Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ παρεμβαίνει σε τομείς στους οποίους δεν 
εμπλέκονται οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, ενώ στόχος της είναι να επηρεάσει τη 
διαμόρφωση της βιομηχανικής πολιτικής και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
ανάπτυξη, ιδίως μέσω της βελτίωσης των καθοριστικών παραγόντων της τοποθεσίας και του 
είδους της επένδυσης. Η χρηματοδότηση συμβάλλει επίσης στην αναβάθμιση των 
βιομηχανικών δομών μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και στη μελλοντική ανάπτυξη νέων 
βιομηχανιών. 

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής εστιάζει στις κύριες προκλήσεις των διαδικασιών διαρθρωτικής 
αναδιαμόρφωσης των παλιών βιομηχανοποιημένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο πλαίσιο αυτό η πολιτική συνοχής της ΕΕ. Κατά 
τον τρόπο αυτόν, στην έκθεση προσδιορίζονται τρία βασικά ζητήματα:

o σε ποιες παλιές βιομηχανοποιημένες ζώνες η περιφερειακή χρηματοδότηση 
καθίσταται περισσότερο επιτακτική·

o ποιες είναι οι υπάρχουσες επιτυχημένες περιφερειακές στρατηγικές για τη 
διενέργεια διαρθρωτικών αλλαγών·
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o με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι πόροι της πολιτικής 
συνοχής για τη στήριξη της αναγέννησης της βιομηχανίας.

 Ο ρόλος του βιομηχανικού τομέα στη μεγέθυνση και την ανάπτυξη 

Ο εισηγητής δίνει έμφαση στις παλιές βιομηχανοποιημένες περιοχές, οι οποίες κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες βρέθηκαν ιδιαιτέρως εκτεθειμένες στη ριζική συρρίκνωση των 
παραδοσιακών βιομηχανιών και, συνεπώς, απαιτούν ιδιαίτερη στήριξη. Επιπλέον, τονίζει ότι 
τα νέα μέσα, τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για τη νέα περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, θα μπορούσαν να παράσχουν μια 
ευκαιρία για την υπέρβαση των διοικητικών συνόρων και να συνδράμουν τη διαδικασία 
μετατροπής. Επιπλέον, ο εισηγητής επισημαίνει διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες στις 
οποίες περιλαμβάνονται παραδείγματα ορθής πρακτικής όσον αφορά τις παρεμβάσεις της 
πολιτικής συνοχής για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή του βιομηχανικού τομέα.

 Ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών για τις παλιές βιομηχανικές ζώνες

Ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη για παροχή συνδρομής κατά την ανάπτυξη περιφερειακών 
στρατηγικών για τις παλιές βιομηχανοποιημένες ζώνες. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στις εν λόγω ζώνες και 
στην ανάλυση των υφιστάμενων οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών προκλήσεων. Η 
προσέγγιση αυτή παρέχει στον εισηγητή τη δυνατότητα να παρουσιάσει ιδέες σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων και των εμποδίων αυτών μέσω της ανάπτυξης καλά 
διαρθρωμένων 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 καθώς και 
τον εντοπισμό πιθανών λύσεων. 

Επιπλέον, ο εισηγητής εξετάζει τα διάφορα μέσα πολιτικής που παρέχονται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις παλιές βιομηχανοποιημένες 
ζώνες. Στην έκθεση πρωτοβουλίας επισημαίνεται ότι η βιώσιμη ανάπλαση των παλιών 
βιομηχανοποιημένων περιοχών είναι πολύ δαπανηρή διαδικασία και, ως εκ τούτου, η 
ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε 
ενδεχόμενες μελλοντικές προσπάθειες μετατροπής παλιών βιομηχανοποιημένων περιοχών.

Τέλος, ο εισηγητής ενισχύει την παραπάνω άποψη αναφερόμενος στην επιτυχημένη 
εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε πόλεις με παλιά βιομηχανική κληρονομιά όπως το 
Μάντσεστερ, το Έσεν, η Λιλ και το Μπιλμπάο. Επισημαίνει ότι, λόγω της διαδικασίας 
διεύρυνσης της ΕΕ, οι περιφερειακές ανισότητες έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα το κοινό να 
μην είναι πλέον ευαισθητοποιημένο σχετικά με τις παλιές βιομηχανοποιημένες ζώνες. 

Εφιστώντας εκ νέου την προσοχή στα προβλήματα των παλιών βιομηχανοποιημένων ζωνών, 
αφενός, και επισημαίνοντας παραδείγματα επιτυχημένων στρατηγικών μετατροπής, 
αφετέρου, ο εισηγητής προωθεί τη βασική του πρόθεση κατά την έναρξη εκπόνησης της 
παρούσας έκθεσης, η οποία συνίστατο στο να συμβάλλει και να διαμορφώσει τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων υπέρ μιας μελλοντικής ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης και 
υλοποίησης της πολιτικής για την περίοδο 2014-2020.
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