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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. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει 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 τις θεμελιώδεις 
μεταβολές και τη νέα αποστολή της Επιτροπής Von Der Leyen: να αποκατασταθεί η 
ανάπτυξη των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και να ενισχυθούν όλες οι οικονομίες, 
τόσο στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο γεωγραφικό άξονα, προς όφελος των πολιτών 
και των επιχειρήσεων·

2. 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 αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή θα 
παράσχει στην Επιτροπή την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να εκδώσει 
επικαιροποιημένες συστάσεις και να καθορίσει τις βασικές πολιτικές που θα στηρίξουν 
την ενίσχυση της συλλογικής μακροπρόθεσμης ανάκαμψης εντός της ενιαίας αγοράς·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει η νέα βιομηχανική στρατηγική της Επιτροπής, βασιζόμενη σε 
ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, να δώσει προτεραιότητα στην οικονομική ανάκαμψη, 
καθώς και στην ευημερία των πολιτών και τη δημιουργία ευκαιριών, ώστε να 
υπογραμμιστεί η κοινή δέσμευση για την ανασυγκρότηση της ενιαίας αγοράς και την 
παροχή οφελών σε όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους·

4. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής βιομηχανίας εξαρτάται από μια πλήρως 
λειτουργική ενιαία αγορά υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
αναθεωρημένων προτεραιοτήτων, πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για την 
αντιμετώπιση των φραγμών στις διασυνοριακές υπηρεσίες·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των 
σχεδίων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, όπου 
επισημαίνεται η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο δράσεων που θα ωφελεί όλα τα 
κράτη μέλη·

6. αναγνωρίζει ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσουν σημαντικούς 
οικονομικούς περιορισμούς κατά τα προσεχή έτη, πράγμα που θα επηρεάσει την 
ικανότητά τους να στηρίξουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· εκφράζει την ανησυχία του για τον άνισο ρυθμό 
ανάπτυξης, ιδίως στα λιγότερο ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ, όπου για να επιτευχθεί ο 
μετασχηματισμός απαιτείται να αναληφθούν πολύ σημαντικότερες δράσεις· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να ακολουθήσει, στην αναθεωρημένη βιομηχανική 
στρατηγική της, ένα πρότυπο ευελιξίας και στήριξης, ώστε να μην μείνει κανείς στο 
περιθώριο·

7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες συμβάσεις στη 



PE652.383v01-00 4/4 PA\1205498EL.docx

EL

διαμόρφωση της πορείας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

8. πιστεύει ότι θα πρέπει οι κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό στην ΕΕ να εξεταστούν 
περαιτέρω, ώστε να είναι επαρκείς τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά όσο και για το 
παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, εν τω μεταξύ, ότι 
τα προσωρινά πλαίσια που εγκρίθηκαν για τις κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

9. τονίζει ότι θα πρέπει η βιομηχανική στρατηγική να στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο και τη 
δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους μας· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον προτίθεται να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών που θα 
προέρχονται από την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω πότε 
θεωρεί ότι η αυτονομία είναι αναγκαία και εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα της 
ΕΕ·

10. υπενθυμίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται από πολλούς από τους 
αναμενόμενους μετασχηματισμούς στο πλαίσιο της μελλοντικής οικονομίας και έχει 
πληγεί σοβαρά από τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική να προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για τον 
εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων και κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.


