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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 επηρέασε σοβαρά την ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια οικονομία όσον αφορά τόσο τα δημόσια οικονομικά όσο και την ικανότητα 
του ιδιωτικού τομέα να παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης και να επενδύει πόρους σε 
περιουσιακά στοιχεία ή καινοτομίες· τονίζει ότι ευθύνεται επίσης για καθυστερήσεις 
τόσο στην παρασκευή όσο και στις υποχρεωτικές προσαρμογές που απορρέουν από τη 
νομοθεσία· καταλήγει, επιπλέον, στο συμπέρασμα ότι κατέδειξε την εξάρτηση της ΕΕ 
από ορισμένες στρατηγικές αλυσίδες αξίας· πιστεύει ότι θα πρέπει η Επιτροπή να 
εξετάσει μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικών διακυβέρνησης, τα οποία θα 
διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς και την ανθεκτικότητα 
και αυτονομία στρατηγικών τομέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

2. αναμένει, επομένως, ότι θα χρειαστεί η βιομηχανική στρατηγική, η οποία εκπονήθηκε 
πριν από την επιδημική έξαρση και δημοσιεύτηκε κατά το πρώιμο στάδιο της 
πανδημίας στην Ευρώπη, να αναθεωρηθεί σημαντικά, ώστε να αντικατοπτρίζει τη 
μεταβολή των οικονομικών προοπτικών και τη νέα αποστολή της Επιτροπής: να 
επικεντρωθεί στη βιομηχανική μετάβαση, να αποκαταστήσει την οικονομική 
μεγέθυνση σε ολόκληρη την ΕΕ, και να αντιμετωπίσει τις ολοένα και μεγαλύτερες 
αποκλίσεις ενισχύοντας τις οικονομίες των κρατών μελών τόσο στον κάθετο όσο και 
στον οριζόντιο γεωγραφικό άξονα· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει συνολικές, 
φιλόδοξες και βιώσιμες προσπάθειες προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων· 
θεωρεί ότι για τον σκοπό αυτόν απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση·

3. υπογραμμίζει ότι πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει τις 
διαταραχές στην ενιαία αγορά· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι δεν θα πρέπει η στρατηγική 
να επαναφέρει απλώς την ενιαία αγορά στην προηγούμενη θέση της, βασιζόμενη στην 
εξάλειψη των διαταραχών που συνδέονται με την πανδημία COVID-19· πιστεύει ότι θα 
πρέπει αυτή η βιομηχανική πολιτική να οδηγήσει επίσης σε πιο ανθεκτική και βιώσιμη 
ανάπτυξη, να άρει τους εναπομείναντες αδικαιολόγητους φραγμούς στην ενιαία αγορά, 
μεταξύ άλλων στον τομέα των υπηρεσιών, και να διασφαλίσει την αποτελεσματική και 
δίκαιη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε ολοκληρωμένη και 
διατομεακή ανάλυση των οικονομιών εντός της ΕΕ, προκειμένου να κατανοήσουμε το 
βάθος του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19, και να εκτιμήσει το μέγεθος των 
διαταραχών στις διασυνοριακές αλυσίδες αξίας· θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή θα 
παράσχει στην Επιτροπή στοιχειώδη τεκμηρίωση, βάσει της οποίας θα εκδώσει 
επικαιροποιημένες συστάσεις και θα προσδιορίσει τις κρίσιμες πολιτικές που θα 
ενισχύσουν τη συλλογική μακροπρόθεσμη ανάκαμψη εντός της ενιαίας αγοράς, χωρίς 
να μείνει κανένας στο περιθώριο·

5. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, βασιζόμενη στην 
ολοκληρωμένη αυτή τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στη βιώσιμη και δίκαιη 
οικονομική ανάκαμψη, στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, αλλά και στην 
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ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία ευκαιριών, ώστε να τονίσει την κοινή 
δέσμευση για την ανοικοδόμηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς 
και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και να ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις τους· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις 
αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου, μεταξύ άλλων στην ειδική αξιολόγηση 
των προτάσεων της Επιτροπής ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο σεβασμός της 
αναλογικότητας, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλες οι προσπάθειες στηρίζουν την 
ανάπτυξη μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρχή «μία 
εντός, μία εκτός», την οποία θέσπισε η Επιτροπή για να μειώσει τη γραφειοκρατία·

6. τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων της ενιαίας αγοράς, στόχος που απαιτεί ένα φιλόδοξο νομοθετικό 
πλαίσιο, και μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των πλαισίων σχετικά με τον 
ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις· επικροτεί την Επιτροπή, η οποία προσδιόρισε 
14 οικοσυστήματα και αναγνώρισε την ανάγκη να αναπροσανατολιστούν ορισμένες 
από τις κρίσιμες δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά, πράγμα που αναμένεται 
να συμβάλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στην 
ενίσχυση της αυτονομίας του και στη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες·

7. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, διαταράχθηκαν μαζικά 
διάφοροι κρίσιμοι τομείς, όπως εκείνοι των τροφίμων, των φαρμάκων και της υγείας, 
καθώς και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους, αναγκάζοντας τους παραγωγούς και τους 
μεταποιητές να εντοπίσουν νέους προμηθευτές και να βρουν εναλλακτικές αγορές· 
υπογραμμίζει ότι μόνο μετά από ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει μια 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να κατευθύνει τις απαιτούμενες αλλαγές με 
δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον η κατάρρευση των 
αλυσίδων εφοδιασμού και η ακινητοποίηση της παραγωγής σε κρίσιμους τομείς ως 
αποτέλεσμα των μετεγκαταστάσεων, να διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν θα επαφίεται πλέον 
σε τρίτες χώρες για τις εισαγωγές βασικών αγαθών και φαρμάκων σε περίπτωση νέας 
κρίσης, και παράλληλα να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
οικονομίας·

8. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στη νέα βιομηχανική στρατηγική μηχανισμούς 
που να εξισορροπούν το κόστος της βιώσιμης βιομηχανικής παραγωγής της ΕΕ και 
παράλληλα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής βιομηχανίας στην 
παγκόσμια αγορά·

9. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται όχι μόνο από 
την εύρυθμη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, αλλά ειδικότερα από μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη διαδικασία «υπηρεσιοποίησης» της βιομηχανίας· 
υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, πρέπει η 
Επιτροπή να εξετάσει πώς να ενισχύσει την ενιαία αγορά για διασυνοριακές υπηρεσίες, 
δεδομένων των καλά τεκμηριωμένων δυνατοτήτων της για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τους υφιστάμενους αδικαιολόγητους ρυθμιστικούς και μη ρυθμιστικούς 
φραγμούς στην εσωτερική αγορά, οι οποίοι απορρέουν ορισμένες φορές από 
περιοριστικούς και σύνθετους εθνικούς κανόνες, περιορισμένες διοικητικές ικανότητες 
και την ατελή μεταφορά των ενωσιακών κανόνων, καθώς και την ανεπαρκή επιβολή 
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τους, και παράλληλα να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών· 
επισημαίνει τη σημασία μιας πιο ευέλικτης και διαφανούς διακυβέρνησης για την 
περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και της βιομηχανίας της μέσω 
βελτιωμένων εργαλείων παρακολούθησης, επιδόσεων και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, ένα 
ενισχυμένο δίκτυο SOLVIT και η ψηφιακή πύλη·

10. υπογραμμίζει τη σημασία να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας, 
πράγμα που είναι καίριας σημασίας για τα σχέδια ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, και τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η κυκλική οικονομία και να 
ενθαρρυνθεί η βιώσιμη παραγωγή μέσω της παροχής κινήτρων για καινοτομία· 
υπενθυμίζει ότι η επιτυχής μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά απαιτεί 
αυξημένο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι θα πρέπει μια 
νέα βιομηχανική στρατηγική να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία και την 
ανάπτυξη οικολογικών βιομηχανιών, σύμφωνα με την Πράσινη Νέα Συμφωνία· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, ώστε να υποστηριχθεί 
η ανάπτυξη νέων, εναρμονισμένων αγορών, για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας· 
επισημαίνει τη σημασία της εσωτερικής αγοράς για την επαναχρησιμοποίηση 
πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία·

11. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 
2019, όπου επισημαίνεται η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο δράσης που να ωφελεί 
όλα τα κράτη μέλη, και προσδιορίζεται ειδικότερα ότι χρειάζεται το σύνολο της 
σχετικής νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ να συνάδει με την εκπλήρωση του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, και να συμβάλλει σε αυτήν, και παράλληλα να 
διατηρεί την ενωσιακή ανταγωνιστικότητα· ζητεί, επομένως, να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα μέσα, κίνητρα και επενδύσεις ώστε να διασφαλιστεί μια οικονομικά 
αποδοτική και δίκαιη μετάβαση· πιστεύει ότι θα πρέπει το πλαίσιο αυτό να λαμβάνει 
υπόψη διάφορες εθνικές περιστάσεις και διαφορετικά σημεία εκκίνησης· τονίζει ότι 
χρειάζεται η αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη 
εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη να ενισχυθεί η 
προστασία των καταναλωτών·

12. υπογραμμίζει ότι ένας ισχυρός δημόσιος τομέας, παράλληλα με μια ευημερούσα 
βιομηχανία, μπορεί να συμβάλει ενεργά, με επενδύσεις και την ανάπτυξη βιομηχανικών 
υποδομών, στη διευκόλυνση του αναγκαίου μετασχηματισμού της οικονομίας και της 
κοινωνίας της ΕΕ, πράγμα που απαιτούν επίσης οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα θα βρεθεί αντιμέτωπο με σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς 
κατά τα προσεχή έτη· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο μετασχηματισμός θα είναι υψηλής 
έντασης κεφαλαίου και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους περιορισμούς στις 
επενδύσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, καθώς και τους πρόσθετους περιορισμούς 
στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, οι οποίοι προκύπτουν από την πανδημία 
COVID-19· προτρέπει, επομένως, την Επιτροπή να προβεί σε ενεργό και ανοικτό 
διάλογο με όλους τους βιομηχανικούς τομείς και τους σχετικούς συμφεροντούχους και 
παράλληλα να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές στη νέα νομοθεσία δεν θα έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ενιαία αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ και στις εξόχως 
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απόκεντρες περιοχές, όπου απαιτείται να ληφθούν πολύ σημαντικότερα μέτρα για να 
επιτευχθεί ο μετασχηματισμός· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα 
μοντέλο που θα ενσωματώνει την ευελιξία και τη στήριξη στην αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική της, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει κανένας 
στο περιθώριο· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δέσμευση και η προσέγγιση της 
Ευρώπης που περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο ανάκαμψης της Επιτροπής για την 
Ευρώπη αποτελεί μέσο για να διευκολυνθεί περαιτέρω η επίτευξη των γενικών στόχων 
της ΕΕ·

13. τονίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης της ενωσιακής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων κατά 
την επαλήθευση των βιομηχανικών εισροών υλικών προτού εισέλθουν στην εσωτερική 
αγορά· υπογραμμίζει ότι νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το 
διαδίκτυο των πραγμάτων και η ρομποτική διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ανάλογα 
με τις δυνατότητές τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη βιομηχανικών διαδικασιών και 
καινοτομιών και να ωφελήσουν παράλληλα τους καταναλωτές μέσω καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις μέσω βελτιστοποιημένων επιδόσεων· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εφαρμόσει μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και 
αγορά δεδομένων, ώστε να διευκολύνει τις διασυνοριακές ευκαιρίες σε ολόκληρη την 
ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και να επενδύσει σημαντικά σε ανθεκτικά, 
ασφαλή υψίρρυθμα δίκτυα, τα οποία θα διατίθενται σε όλες τις περιφέρειες, στην ΤΝ, 
στην οικονομία των δεδομένων, και στην έξυπνη και τρισδιάστατη παραγωγή· 
υπογραμμίζει, επίσης, ότι θα πρέπει η βιομηχανική πολιτική να λαμβάνει υπόψη το 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την ασφάλεια των καταναλωτών και την ευθύνη, και να 
προσαρμόζεται εγκαίρως στις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες, και 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις·

14. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες συμβάσεις στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 
δημιουργία αγορών για καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενθάρρυνσης που παρέχεται από το ισχύον εθελοντικό πλαίσιο για τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί ότι οι πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσαν 
να αποφέρουν περαιτέρω οφέλη εάν η σχετική νομοθεσία εφαρμοστεί ορθά, 
εναρμονιστεί και απλουστευθεί· προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή 
ανάλυση του τρόπου με τον οποίον η εξίσωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων με τα οικονομικά κριτήρια θα μπορούσε να ωφελήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για τις δημόσιες συμβάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτική αξιοποίηση των 
χρημάτων των φορολογουμένων, στην αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ, και στον 
αντίκτυπο στις στρατηγικές επενδύσεις· τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά δημόσιων 
συμβάσεων προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για εταιρείες που βρίσκονται εντός και 
εκτός της ΕΕ· υπογραμμίζει, επομένως, την ανάγκη να εφαρμοστεί η αρχή της 
αμοιβαιότητας, ειδικότερα όταν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στερούνται ίσων ευκαιριών σε 
τρίτες χώρες· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις ξένες 
επιδοτήσεις (COM(2020)0253)·

15. πιστεύει ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό 
στην ΕΕ, ώστε να είναι κατάλληλοι τόσο για να προστατεύουν την ακεραιότητα της 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και να αρμόζουν στο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο όσο 
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και για να στηρίζουν την ανάδειξη ευρωπαίων διεκδικητών ικανών να ανταγωνίζονται 
με παγκόσμιους ηγέτες, να βοηθούν τα κράτη μέλη να κατακτήσουν ηγετική θέση στον 
τομέα της τεχνολογίας, και να εμποδίζουν τις εχθρικές εξαγορές στρατηγικών εταιρειών 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο μεταξύ, ότι τα προσωρινά πλαίσια 
που εγκρίθηκαν για τις κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός 
της ενιαίας αγοράς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· πιστεύει ότι είναι επίσης 
σημαντικό να προστατεύονται τα συμφέροντα των ΜΜΕ, των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων· καλεί, ταυτόχρονα, την Επιτροπή να 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις κρατικές ενισχύσεις, 
όταν είναι ζωτικής σημασίας να αποτραπούν σημαντικές οικονομικές διαταραχές· 
επισημαίνει ότι ο δυσλειτουργικός ανταγωνισμός περιορίζει τις επιλογές των 
καταναλωτών και υπονομεύει την ευημερία τους·

16. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική στρατηγική να στηρίζει της αρχές του ελεύθερου, 
δίκαιου και βιώσιμου εμπορίου, καθώς και τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη 
συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους μας για τη μεταρρύθμιση του πολυμερούς 
εμπορικού συστήματος· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιους τρόπους 
προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις αυτές, και παράλληλα να προωθήσει την 
ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών από την Ευρώπη·

17. τονίζει ότι ο υψηλός βαθμός απόκλισης στους ελέγχους των προϊόντων από τρίτες 
χώρες, στις τελωνειακές διαδικασίες και στις πολιτικές κυρώσεων στα σημεία εισόδου 
στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ οδηγούν συχνά όχι μόνο σε στρεβλώσεις στις 
εμπορικές ροές και αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά και σε σημαντικούς κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· επιμένει να διασφαλίσει 
η Επιτροπή ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ ακολουθούν τα ίδια 
πρότυπα, μέσω ενός άμεσου ενοποιημένου μηχανισμού τελωνειακού ελέγχου, σε 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας·

18. υπενθυμίζει ότι πολυάριθμοι τομείς, όπως η μηχανολογία, η εφοδιαστική, τα τρόφιμα, 
τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η αυτοκινητοβιομηχανία 
και η αεροπορία, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, και ότι θα 
πρέπει η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε αυτούς· υπενθυμίζει, επίσης, 
ότι οι τομείς αυτοί δέχονται συνεχείς πιέσεις από πολλούς από τους αναμενόμενους 
μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της μελλοντικής οικονομίας, και έχουν πληγεί σοβαρά 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η αναθεωρημένη 
βιομηχανική στρατηγική να προβλέπει ειδικά μέτρα για τους τομείς αυτούς, ειδικά τους 
τομείς της αεροπορίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης· πιστεύει ότι ειδικότερα για τον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας απαιτούνται μέτρα ώστε να τονωθεί η ζήτηση για οχήματα στο 
πλαίσιο της απόσυρσης παλαιότερων μοντέλων σε ολόκληρη την ΕΕ και της 
αντικατάστασής τους με μοντέλα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών μέσω 
προγραμμάτων επαναγοράς και αντικατάστασης, και να αρθούν τυχόν φραγμοί στην 
καινοτομία στην αγορά, με την απεμπλοκή της έγκρισης τύπου και της ταξινόμησης 
των οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας και με επενδύσεις σε μελλοντοστραφείς 
υποδομές, όπως οι σταθμοί επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού· πιστεύει ότι τέτοιου 
είδους μέτρα μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα 
των προϊόντων που αγοράζονται και κατασκευάζονται στην εσωτερική αγορά, και να 
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ενισχύσουν την οικονομία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
αναβληθεί η εφαρμογή νομοθετικών πράξεων, σε περίπτωση που έχει ενδεχομένως 
επηρεαστεί από την κρίση COVID-19·

19. τονίζει τη σημασία μέτρων και διαύλων ενημέρωσης που βοηθούν τις μικρές, τις πολύ 
μικρές, τις μεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να ψηφιοποιηθούν αποτελεσματικά 
και να οδεύσουν προς τη «βιομηχανία 4.0»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν στήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, με πρόσθετες 
χρηματοδοτικές δεσμεύσεις προς το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και τους κόμβους 
ψηφιακής καινοτομίας, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τα 
προϊόντα τους, και να είναι, συνεπώς, σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 
τους όσον αφορά τη μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων 
δημιουργώντας ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας που ευθυγραμμίζονται με βιώσιμους 
στόχους· τονίζει τη σημασία του συντονισμού με άλλους σημαντικούς παγκόσμιους 
παράγοντες στις αναδυόμενες τεχνολογίες, ώστε να δημιουργηθεί μια παγκοσμίως 
συμβατή προσέγγιση που θα καταστήσει δυνατή την ελεύθερη επέκταση των 
ευρωπαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, σε παγκόσμιες —και όχι 
μόνο ευρωπαϊκές— αγορές·

20. πιστεύει ότι τα έργα που λαμβάνουν ευρωπαϊκή στήριξη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην ενίσχυση διαφόρων πτυχών της εσωτερικής αγοράς, λόγω της σημαντικής τους 
κλίμακας και χρήσης της χρηματοδότησης· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 
να συναφθούν νέες εταιρικές σχέσεις σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ευρωπαϊκή 
συμμαχία για τους συσσωρευτές, προκειμένου να ανοικοδομηθούν βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού στην Ευρώπη.



AD\1211701EL.docx 9/10 PE652.383v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 3.9.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

33
1
10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria 
Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin 
Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman



PE652.383v02-00 10/10 AD\1211701EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33 +
ECR

EPP

EUL/NGL

NI

RENEW

S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion 
Walsmann

Kateřina Konečná

Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

10 0
EUL/NGL

GREENS/EFA

ID

Anne-Sophie Pelletier

Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχές


