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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων διαφορών 
μεταξύ των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν 
χαθεί περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της 
ΕΕ1·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο βιομηχανικός τομέας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, καθώς σχεδόν το 80% των 
ευρωπαϊκών εξαγωγών εξαρτάται από τον βιομηχανικό τομέα και στη βιομηχανία 
οφείλεται το 80% των δαπανών για Ε&Α στην Ευρώπη2·

3. θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνητική επίπτωση 
στις βιομηχανικές δομές, με αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων και δυσκολότερη 
πρόσβαση σε πιστώσεις για τους κατασκευαστές·

4. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι επενδύσεις που προωθούνται από ευρωπαϊκά ταμεία 
πρέπει να έχουν μια ρήτρα απασχόλησης, η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση να 
δημιουργούνται νέες και μη επισφαλείς θέσεις εργασίας·

5. ζητεί περισσότερες κοινωνικές και δημόσιες επενδύσεις, χωρίς τις οποίες θα είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας 
στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 20% έως το 2020· υπενθυμίζει ότι όλες οι επενδύσεις και τα 
έργα πρέπει να ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος·

6. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα αντιμετωπίσει την 
ανεργία και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας με 
ενισχυμένα δικαιώματα για τους εργαζομένους και πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική 
περίθαλψη και εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέσων για την επίτευξη της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που είναι απαραίτητη στην ΕΕ· θεωρεί ότι ο απώτερος 
στόχος πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, σε 
συνδυασμό με ευημερία και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

                                               
1 Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας 2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής, σ. 6.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM(2014)0014, για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική 
αναγέννηση, σ. 3.


