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B9-0087/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
τόνωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, του εμπορίου και των ποιοτικών θέσεων 
εργασίας
(2023/2513(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη την από 10ης Μαρτίου 2020 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

– έχοντας υπόψη την από 5ης Μαΐου 2021 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη 
ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης» (COM(2021)0350),

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 
2023 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την τόνωση της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας, του εμπορίου και των ποιοτικών θέσεων εργασίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τον νόμο για τη μείωση του 
πληθωρισμού, ο οποίος υπεγράφη στις 16 Αυγούστου 2022, με στόχο την τόνωση των 
επενδύσεων στην εγχώρια παραγωγική ικανότητα, την ενθάρρυνση της προμήθειας 
βασικών αγαθών σε εγχώριο επίπεδο ή από εταίρους ελεύθερων συναλλαγών και την 
επανεκκίνηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την 
εμπορευματοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα και το καθαρό υδρογόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη δέσμη 
δημόσιων επιδοτήσεων που αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ απειλεί να 
εκτοπίσει στο εξωτερικό τις επενδύσεις από εταιρείες στην Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα προτείνει νόμο για 
τη βιομηχανία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών προκειμένου να ανταγωνιστεί τις 
αυξημένες δαπάνες των ΗΠΑ σε επιδοτήσεις και ως απάντηση στις ανησυχίες που 
εκφράστηκαν σχετικά με το εν λόγω ζήτημα στην πρωτεύουσα της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόταση θα καθορίσει στόχους καθαρής τεχνολογίας για το 2030· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια δεν μπορούν να προέρχονται μόνο από τον 
δημόσιο τομέα και ότι οι επιχειρήσεις θα πληγούν από τις αρνητικές συνέπειες της νέας 
νομοθεσίας χωρίς νέα αύξηση της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από 
τα θεσμικά όργανα·
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της μετεγκατάστασης των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών τροφοδοτείται, μεταξύ άλλων, από τις υπερβολικές ρυθμίσεις στον 
φορολογικό και περιβαλλοντικό τομέα, καθώς και από την έγκριση εμπορικών 
συμφωνιών που έχουν θίξει την εγχώρια μεταποίηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας δημιουργούν ένα μη ανταγωνιστικό 
τοπίο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη 
αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και των πολιτικών 
ανταγωνισμού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβιομηχάνιση και η μετεγκατάσταση εντός της Ένωσης 
και των κρατών μελών θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τα μέτρα στήριξης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές μετεγκατάστασης θα πρέπει να βασίζονται σε 
βασικούς και στρατηγικούς τομείς που εγγυώνται την κυριαρχία των κρατών μελών, 
ιδίως έναντι των γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών, υγειονομικών και 
περιβαλλοντικών κρίσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99 % των επιχειρήσεων της ΕΕ είναι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος της ΕΕ και απασχολούν πάνω από 100 εκατομμύρια εργαζομένους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται σε όλους τους κλάδους, τα επαγγέλματα και τις ανώτατες 
διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας·

1. υπογραμμίζει την αποτυχία των βιομηχανικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις 
τελευταίες δεκαετίες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Πράσινη 
Συμφωνία, ο νόμος της ΕΕ για το κλίμα και η δέσμη νομοθετικών μέτρων «Fit for 55» 
θα υπονομεύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και 
ότι αυτό θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στα διάφορα μοντέλα εκπροσώπησης και 
συμμετοχής στα διάφορα κράτη μέλη·

2. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για τη βιομηχανία και την απασχόληση εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι εναπόκειται σε αυτά να αναπτύξουν σωστή 
βιομηχανική στρατηγική και να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών, προκειμένου να επιτύχουν θετικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και να αποτραπεί το μισθολογικό και κοινωνικό 
ντάμπινγκ·

3. εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες στην επόμενη 
βιομηχανική επανάσταση, παρέχοντας οικονομικά προσιτές και καθαρότερες πηγές 
ενέργειας και μεθόδους παραγωγής και μεταμορφώνοντας την παροχή υπηρεσιών· 
πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν δεοντολογικά μοντέλα συνεργασίας 
μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στην έρευνα, την ανάπτυξη και 
την εμπορευματοποίηση, τα οποία στηρίζονται από δημόσιες αρχές, εταιρείες, 
πανεπιστήμια, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις τελικών χρηστών και όλους τους σχετικούς 
φορείς που συνεργάζονται για την προώθηση της καινοτομίας, μεταξύ άλλων σε τομείς 
που δεν καλύπτονται ακόμη από βιομηχανικά συμφέροντα·
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4. επισημαίνει ότι ένας μελλοντικός νόμος «Made in Europe» πρέπει να αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση της καινοτομίας, ιδίως στους βασικούς τομείς της ψηφιοποίησης και της 
παραγωγής, και στην υιοθέτηση στρατηγικών που προωθούν την ανάκαμψη ευκαιριών 
ποιοτικής απασχόλησης και παραγωγής, προκειμένου να αυξηθεί η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα και να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από αλλοδαπούς 
παρόχους, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι ημιαγωγοί, τα 
φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα, η κυβερνοασφάλεια και η ασφάλεια των 
δεδομένων, η ψηφιοποίηση και η γεωργία·

5. υπογραμμίζει τη σημασία μιας βιώσιμης στρατηγικής που δεν θέτει σε κίνδυνο ούτε την 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των ΜΜΕ, αλλά ούτε τους 
εργαζομένους τους. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν υπερβολική 
γραφειοκρατία και ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η δέσμη μέτρων «Fit for 
55» αντιπροσωπεύουν συνολικά μια δυσανάλογη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης·

6. επισημαίνει την ανάγκη για μια περισσότερη συμπεριληπτική επαναδρομολόγηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις εις βάρος των 
παραδοσιακών παραγωγικών τομέων, καθώς και τυχόν αποκλεισμοί εκείνων των 
βιομηχανικών τομέων που θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ελλείψει πραγματικής 
στρατηγικής· τονίζει την ποικιλομορφία του υφιστάμενου ευρωπαϊκού βιομηχανικού 
δικτύου: επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει την ενδυνάμωση αυτών των 
βιομηχανιών που στηρίζουν την οικονομία των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
περιφερειών·

7. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα για την παροχή κινήτρων στα κράτη μέλη ώστε 
να μεταφέρουν μεταποιητικές δραστηριότητες στην ΕΕ·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξοπλιστούν με αποτελεσματικά μέσα 
εμπορικής άμυνας και να παρακολουθούν στενά την αποτελεσματικότητα του 
πρόσφατου μέσου ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ικανότητά τους να αποτρέπουν εχθρικές εξαγορές από εταιρείες τρίτων χωρών που θα 
μπορούσαν να απειλήσουν τις αγορές εργασίας, παραμένοντας παράλληλα σταθερά 
προσηλωμένοι στους εμπορικούς εταίρους των βιομηχανιών μας·

9. τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό για τις ΜΜΕ περιβάλλον που 
θα τους επιτρέπει να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται, για παράδειγμα, με τη 
μείωση του περιττού κανονιστικού φόρτου, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, οι οποίες είναι ζωτικής 
σημασίας για την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ένταξη· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, 
προκειμένου να επιτύχουν θετικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και να αποτραπεί το μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν και να προωθήσουν την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στους βιομηχανικούς τομείς και στους χώρους εργασίας, καθώς και στην 
κοινωνία στο σύνολό της, αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις, προωθώντας την 
αλληλεγγύη και διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα με την άρση των φυσικών, 
ψηφιακών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών φραγμών και με την ανάπτυξη ψηφιακών 



RE\1271226EL.docx 5/5 PE741.410v01-00

EL

υποστηρικτικών τεχνολογιών·

11. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


