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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για το μέλλον της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας
(2020/2076(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 173 που 
αφορά τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ιδίως το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης 
(2020/2631(RSP))1,

– έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις της Επιτροπής: Άνοιξη 2020,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 23ης Απριλίου 2020 του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της, 
(2020/2616(RSP))2,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, 
της 8ης Απριλίου 2020, σχετικά με την σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου 
COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (JOIN (2020) 0011),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 17ης Μαρτίου 2020 του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη βιντεοδιάσκεψη με μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με θέμα την COVID-19

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 
«Συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19» 
(COM(2020)0112),

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια 
νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» 
(COM(2020)0103),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα) 
(COM(2020)0080),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020, της 29ης 
Ιανουαρίου 2020 με τίτλο «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα» 
(COM(2020)0037),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP))3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» (COM(2020)0021),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη δίκαιη 
φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 
(2019/2901(RSP)·4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 
(EUCO 29/19),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με ένα νέο στρατηγικό θεματολόγιο για την ΕΕ 2019-2024 (EUCO 9/19),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα με τίτλο: «Μια μελλοντική στρατηγική για τη 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ», όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά την 3655η 
σύνοδό του στις 29 Νοεμβρίου 2018 (14832/18),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο 
«Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία — Μια ανανεωμένη 
στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM (2017) 0479),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την ανάπτυξη μιας 
φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την 

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0102.
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ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP))5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας (2016/2271(INI))6,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση προς την Επιτροπή σχετικά με 
την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική 
προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη 
(O-000047/2017),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2016 «σχετικά με την πορεία προς μια 
Πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (2015/2147(INI))7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο 
«Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία 
αγορά» (COM(2016)0180),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την οποία κύρωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για 
μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων 
Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))8,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 
2016 και της 23ης Ιουνίου 2017,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα το θεματολόγιο για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και τη δέσμη «Τεχνολογίες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και 
εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο 
«Εμπόριο για όλους - Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις 
επενδύσεις» (COM(2015)0497),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την 
αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας (2013/2006(INI)9,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο 
«Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

5 ΕΕ C 334 της 18.7.2018, σ. 124.
6 ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 163.
7 ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 55.
8 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 21.
9 ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 89.
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– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
0000/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση χρειάζεται μια νέα βιομηχανική στρατηγική που θα 
καθιστά τις βιομηχανίες της περισσότερο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανθεκτικές και φιλικές προς το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει τη μετάβαση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην 
ψηφιοποίηση και την κλιματική ουδετερότητα, δίνοντας προτεραιότητα στις αρχές της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να δημιουργεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ και να διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, στις πρώτες ύλες και στις αγορές, επιπλέον της εξασφάλισης 
κατάλληλων επιπέδων επενδύσεων, έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της COVID 19 και οι επιπτώσεις της έχουν 
προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου οικονομική ύφεση στην Ευρώπη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε μελλοντική βιομηχανική στρατηγική θα 
πρέπει να αρχίσει αντιμετωπίζοντας το θέμα της βιομηχανικής ανάκαμψης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα χρέη που συνήφθησαν για λόγους επιβίωσης από την 
οικονομική ύφεση είναι πιθανό να αφήσουν τις εταιρείες με μια πιο εύθραυστη 
οικονομική δομή, οδηγώντας σε νωθρή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

1. είναι της άποψης ότι η ψηφιακή και η περιβαλλοντική μετάβαση πρέπει να βρίσκονται 
στον πυρήνα όλων των στρατηγικών της Ένωσης έως το 2050· στο πλαίσιο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να καθορίσει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα 
διαχειρίζεται αυτές τις μεταβάσεις, θα ενισχύει τον μετασχηματισμό και θα εγγυάται τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

2. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η δυναμική της αγοράς μόνη της δεν αρκεί για να 
θεραπεύσει τα ρήγματα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού, εάν 
δεν υπάρχει κατάλληλη διαχείριση των μεταβάσεων και ισχυρές βιομηχανικές 
πολιτικές· έχει επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι, παρά το γεγονός ότι οι αγορές, ο 
ανταγωνισμός και η καινοτομία προωθούν ένθερμα τον μετασχηματισμό, τον αντίκτυπο 
των εν λόγω μετασχηματισμών τον αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το περιβάλλον· 
θεωρεί ότι η εξισορρόπηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που χάνονται στους 
παραδοσιακούς κλάδους με τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον ψηφιακό 
και στον περιβαλλοντικό τομέα δεν αρκεί από μόνη της, δεδομένου ότι αυτές οι νέες 
θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται στις ίδιες περιφέρειες ούτε αναλαμβάνονται από 
τους ίδιους εργαζόμενους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν 
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λόγω μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες και ότι κάθε δράση που αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση μιας διαδικασίας μετασχηματισμού (ψηφιακού, περιβαλλοντικού κ.λπ.) 
συνοδεύεται από αντίστοιχη πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
εκ νέου κατάρτιση των εργαζομένων, με στόχο τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της 
εν λόγω ταχείας διαδικασίας τόσο για τις περιφέρειες όσο και για τα άτομα·

3. θεωρεί, στο τρέχον πλαίσιο, ότι η Ένωση χρειάζεται μια νέα, ειδικά προσαρμοσμένη 
βιομηχανική στρατηγική που θα επικεντρώνεται σε δύο διακριτές φάσεις· η πρώτη 
αφορά την ανάκαμψη και η δεύτερη την ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσαρμόσει τη στρατηγική που δημοσιεύτηκε 
τον Μάρτιο 2020 στην τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσει και τα δύο στάδια, 
διατηρώντας παράλληλα τους ψηφιακούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους ως 
προτεραιότητες διαρκώς·

Πρώτη φάση — Ανάκαμψη

4. χαιρετίζει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων ως ένα μέσο για την άμεση 
μεταβίβαση ρευστότητα εκεί όπου απαιτείται επειγόντως· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις που παρέχονται κατά τη φάση έκτακτης ανάγκης δεν 
οδηγούν σε μόνιμες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά προγράμματα που εφαρμόζουν επιμέρους κράτη μέλη για να 
βοηθήσουν τις ΜΜΕ και τις άλλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα βραχυπρόθεσμα 
προβλήματα ρευστότητας είναι χρήσιμα, αλλά θα αυξήσουν τα επίπεδα χρέους αυτών 
των επιχειρήσεων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει 
την ανάκαμψη μέσω δημοσιονομικών προγραμμάτων που ευνοούν τα ίδια κεφάλαια 
έναντι του χρέους και τις επιχορηγήσεις έναντι δανείων και/ή εγγυήσεων·

6. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο σχέδιο ανάκαμψης μια στρατηγική για την 
αναδιάταξη των βιομηχανιών στην Ευρώπη και τη μετεγκατάσταση της βιομηχανικής 
παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ισχυρότερη στάση απέναντι στον αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις επιθετικές 
αγορές από κρατικές επιχειρήσεις και κρατικά επενδυτικά ταμεία· είναι της γνώμης ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει ένα προσωρινό πρόγραμμα μέσων 
εμπορικής άμυνας·

7. επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης φάσης, η Ένωση θα πρέπει να 
προστατεύει την αγορά της σε στρατηγικούς τομείς και να παρεμποδίζει εξαγορές και 
τις ΑΞΕ που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την εξάρτησή της από ξένες 
δυνάμεις·

8. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο ανάκαμψης της βιομηχανίας θα πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία νέων, φιλόδοξων και καινοτόμων ευρωπαϊκών βιομηχανικών έργων που θα 
συμβαδίζουν με την τρέχουσα αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τα 
«Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (ΣΕΚΕΕ), προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάδειξη Ευρωπαϊκών ηγετικών οντοτήτων σε στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς που είναι σε θέση να ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα·

9. θεωρεί ότι το Ταμείο για την Ανάκαμψη (εφεξής «το Ταμείο») αποτελεί τον πυλώνα 
της πρώτης φάσης: της βιομηχανικής ανάκαμψης της ΕΕ από τη COVID-19· καλεί την 
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Επιτροπή να μεριμνήσει ότι το Ταμείο θα υλοποιηθεί ταχέως και:

α. θα διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική ικανότητα για να αντισταθμίσει τη ζημία που 
προκλήθηκε από την κρίση της COVID-19 στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

β. θα έχει άμεση διαχείριση, όταν είναι δυνατόν, από την Επιτροπή μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω στρέβλωση της 
ενιαίας αγοράς·

γ. θα κατανέμει την οικονομική συνδρομή στους διάφορους βιομηχανικούς τομείς 
ανάλογα με τη ζημία που υπέστησαν, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το 
ποσό της εθνικής χρηματοδοτικής στήριξης που έχει ήδη ληφθεί μέσω εθνικών 
καθεστώτων ενίσχυσης·

δ. θα στηρίζει εθνικά φορολογικά μέτρα που παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις 
μετοχικού κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τομέα και επιτρέπουν στις εταιρείες να 
μετατρέπουν μέρος των δανείων που χορηγεί το Ταμείο σε μετοχικό κεφάλαιο·

ε. θα δίνει προτεραιότητα σε επιχειρήσεις και ΜΜΕ που εστιάζουν τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια στον ψηφιακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·

στ. θα ενισχύει το πρόγραμμα εγγυήσεων της ΕΤΕπ και θα το καθιστά 
συμπληρωματικό προς τα εθνικά προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος και να αντικατασταθούν προοδευτικά τα εθνικά προγράμματα·

10. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί μια βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψης πέραν της κρίσης 
COVID-19, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω της αύξησης των 
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει ένα φιλόδοξο Ταμείο Ανάκαμψης που θα εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 
ισχυρότερου ΠΔΠ και θα ενσωματώνεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους, και να 
συνεχίσει τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής για την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου· είναι της γνώμης ότι, μετά την κορύφωση της 
πανδημίας, το Ταμείο θα πρέπει να καταστεί ένα μόνιμο Ταμείο Ανασυγκρότησης για 
την προώθηση της ψηφιακής και της πράσινης βιομηχανικής μετάβασης·

11. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου των δυνητικών 
δαπανών και επιβαρύνσεων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ πριν από την 
υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων ή τη θέσπιση νέων μέτρων· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει ανάλογη στήριξη στους θιγόμενους τομείς κάθε φορά που δεν είναι δυνατή 
η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων·

Δεύτερη φάση - Ανασυγκρότηση και μετασχηματισμός

12. θεωρεί ότι, μόλις τελειώσει η φάση της έκτακτης ανάγκης, η Ένωση θα πρέπει να 
δρομολογήσει μια δεύτερη φάση της βιομηχανικής στρατηγικής της: να εξασφαλίσει 
την ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των βιομηχανιών της 
μακροπρόθεσμα·

13. επισημαίνει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας για τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας της Ένωσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων και τον 



PR\1204655EL.docx 9/14 PE650.700v01-00

EL

μετασχηματισμό ολόκληρων βιομηχανικών τομέων και των αλυσίδων αξίας τους·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες στις εγχώριες και παγκόσμιες αγορές για 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις πρώτες ύλες έως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, 
την μεταποίηση και τον τομέα των βιομηχανικών υπηρεσιών· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο 
νόμος για το κλίμα αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των κλιματικών 
στόχων στην ενωσιακή νομοθεσία· πιστεύει ότι απαιτείται επίσης ένα πιο ολιστικό και 
συστηματικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί συνοχή πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της 
Ένωσης και μια ομοιογενής προσέγγιση διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σαφή και σταθερή στρατηγική για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

15. υποστηρίζει ότι μια πραγματικά αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 
χρειάζεται έναν πίνακα στόχων για το κλίμα ως χάρτη πορείας για τη διαμόρφωση της 
βιομηχανίας του μέλλοντος· θεωρεί ότι όλοι οι τομείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία του φυσικού αερίου ως μέσου ενεργειακής μετάβασης και του υδρογόνου ως 
δυνητικής πρωτοποριακής τεχνολογίας· ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των δικτύων και τον ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί το Συμβούλιο να 
αυξήσει τις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αφορούν τις προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
βιομηχανίες με υψηλή διαρροή άνθρακα δεν θα επωφελούνται από τις επιδοτήσεις της 
ΕΕ και ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η ΕΤΕπ, ως η «κλιματική τράπεζα» της Ένωσης, 
ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
και να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα ως 
μέσο για την προστασία των κατασκευαστών και των θέσεων εργασίας στην ΕΕ από 
τον αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό·

16. επισημαίνει την ανάγκη να στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και εκτιμά πως ένας 
καλοσχεδιασμένος μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, μαζί με ένα ταμείο δίκαιης 
μετάβασης, θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο που θα διευκόλυνε τη μετάβαση και την 
επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές 
επιπτώσεις· τονίζει ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων, θα αποτελούσε βασικό 
στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου·

17. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τη βιομηχανική στρατηγική της στην κλιμάκωση 
και την εμπορευματοποίηση των πρωτοποριακών τεχνολογιών στην Ένωση, μέσω της 
παροχής χρηματοδότησης κινδύνου για τεχνολογίες πρώιμου σταδίου και της 
ανάπτυξης αλυσίδων πρώιμης αξίας για την υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων 
τεχνολογιών και προϊόντων πρώτης εμπορικής κλίμακας· 

18. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών κλάδων· καλεί την Επιτροπή να επενδύσει, 
μεταξύ άλλων, στην οικονομία των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη 
παραγωγή, την κινητικότητα και τα ανθεκτικά και ασφαλή δίκτυα πολύ υψηλής 
ταχύτητας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει την 



PE650.700v01-00 10/14 PR\1204655EL.docx

EL

αποτελεσματικότητα των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών προγραμμάτων 
φορολογικών μέτρων που θα μπορούσαν να συμπληρώνουν ή να αντικαθιστούν τις 
παραδοσιακές επιχορηγήσεις κατ’ αίτηση και τη στήριξη με βάση την υποβολή 
προσφορών, ιδίως για τις ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης·

19. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και αγορά 
δεδομένων, να προωθήσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιρειών και μεταξύ 
των δημόσιων θεσμικών οργάνων, να αναπτύσσει και να επεξεργάζεται δεδομένα στο 
ευρωπαϊκό έδαφος, ιδίως δεδομένα από δημόσιους φορείς, να συγκροτήσει ένα 
καλύτερο ψηφιακό φορολογικό σύστημα, στο οποίο τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί 
όπου οι εταιρείες έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τους χρήστες, και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την κυβερνοασφάλεια, ιδίως για τις υποδομές 
ζωτικής σημασίας·

20. θεωρεί ότι ο βιομηχανικός μετασχηματισμός απαιτεί την ενσωμάτωση νέων γνώσεων 
και καινοτομίας σε υπάρχουσες αγορές και τη χρήση τους στη δημιουργία νέων 
αγορών· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση επενδύει 
λιγότερο στην Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές 
της και πάσχει από σοβαρή έλλειψη καινοτόμου ικανότητας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις λόγω ελλείμματος στο αναγκαίο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου· 
καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα προγράμματα που 
υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της ενωσιακής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πηγών, 
αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ όλων των προγραμμάτων της Ένωσης·

21. είναι της άποψης ότι τα οικοσυστήματα θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης 
βιομηχανικής επανάστασης, προσφέροντας οικονομικά προσιτή και καθαρότερη 
ενέργεια, μετασχηματιστικές μεθόδους μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών· πιστεύει, 
επιπλέον, ότι η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων τελικών χρηστών και όλων των άλλων 
συμφεροντούχων θα είναι καίριας σημασίας για την επίλυση των αδυναμιών της 
αγοράς και την υποστήριξη των προσπαθειών για πέρασμα από την «κοιλάδα του 
θανάτου», μεταξύ άλλων σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από βιομηχανικά 
συμφέροντα·

22. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για την 
πλήρη αξιοποίηση της μόχλευσης των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων για την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής, μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική εφαρμογή 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να πιέσει για ένα πιο φιλόδοξο μηχανισμό για τις διεθνείς δημόσιες 
συμβάσεις που θα προβλέπει αμοιβαιότητα και αμοιβαία πρότυπα·

23. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα ισχυρό σύστημα Κύριων Δεικτών Επιδόσεων 
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(ΚΔΕ) για την ανάλυση του εκ των προτέρων αντικτύπου των κανονισμών και των 
μέσων της Ένωσης, και να παρακολουθεί την πρόοδο και τα αποτελέσματα·

24. υπό το πρίσμα ενός ριζικά αλλαγμένου διεθνούς οικονομικού πλαισίου, καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες της κατά των τραστ και να συνεχίσει να 
διασφαλίζει ότι η επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ είναι 
αποτελεσματική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, επιδιώκοντας ισορροπία μεταξύ της στήριξης στους λεγόμενους «Ευρωπαίους 
πρωταθλητές» και της προστασίας της αλυσίδας εφοδιασμού από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένων των υψηλότερων επιπέδων συγκέντρωσης, περιθωρίων 
και ανισότητας που είναι ορατά στην οικονομία·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ έρχεται σε μια δραματική 
στιγμή για τις οικονομικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομικές συνέπειες του 
κορονοϊού οδήγησαν σε έναν συμμετρικό κλονισμό της ζήτησης και της προσφοράς χωρίς 
προηγούμενο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικονομική κατάσταση των 
ευρωπαϊκών εταιρειών έχει επιδεινωθεί δραματικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητά 
τους να επενδύουν.

Τη στιγμή που η Ένωση ετοιμαζόταν να επιταχύνει δύο μείζονες μεταβάσεις — την ψηφιακή 
και την περιβαλλοντική— που απαιτούν σημαντικότατες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, 
βρεθήκαμε αντιμέτωποι στην πρώτη πανδημία της σύγχρονης εποχής. Για το λόγο αυτό, η 
έκθεση προτείνει δύο σαφώς διακριτές φάσεις της βιομηχανικής πολιτικής: η πρώτη είναι η 
αποκατάσταση του παραγωγικού συστήματος και η δεύτερη η ανασυγκρότηση και ο 
μετασχηματισμός του συστήματος. Ο προσδιορισμός των υπό εξέλιξη παραγωγικών 
οικοσυστημάτων από την Επιτροπή θα πρέπει να είναι η βασική κατευθυντήρια γραμμή για 
κάθε πρωτοβουλία στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, η οποία θα επιτρέπει να 
επιλέγονται παρεμβάσεις και προτεραιότητες και θα συντονίζει τις πρωτοβουλίες στους τομείς 
της έρευνας, της εκπαίδευσης και των επενδύσεων.

Η βιομηχανική πολιτική που ακολουθεί η Ένωση ήταν συχνά ασαφής και θεωρητική. 
Επρόκειτο για έναν συνδυασμό δηλώσεων αρχής, έλλειψης πόρων, υπέρμετρης ρύθμισης και 
υπερβολικά γραφειοκρατικών μηχανισμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση 
επικεντρώνεται στα μέσα και τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και όχι 
σε δηλώσεις προθέσεων. Για να έχουμε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 
απαιτείται ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ανάλογος με το ύψος και με τους πρόσθετους 
πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και την έκδοση ευρωπαϊκών τίτλων. Έχει 
παρέλθει πια η εποχή των λόγων χωρίς έργα.  Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλες άκυρες 
εκκινήσεις.

Το διεθνές πλαίσιο — Μια πιο δυναμική Ένωση

Γνωρίζουμε ότι και οι δύο φάσεις θα διαδραματισθούν στο πλαίσιο ενός συστήματος διεθνών 
οικονομικών σχέσεων πολύ σκληρότερου και πολυπλοκότερου σε σχέση με εκείνο που υπήρχε 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ένα πιο κλειστό και προστατευτικό σύστημα, με σαφή διάκριση 
μεταξύ των χωρών με οικονομία της αγοράς και των χωρών στις οποίες εξακολουθεί να 
κυριαρχεί ο κρατικός καπιταλισμός, όχι σπάνια επιθετικός. Για τον λόγο αυτό, ενώ παραμένει 
σταθερά προσηλωμένη στην αρχή του ελεύθερου εμπορίου και του πολυμερούς συστήματος, 
η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει μέσα εμπορικής άμυνας και ένα αποδοτικότερο σύστημα ελέγχου 
των ξένων επενδύσεων. Το ίδιο ισχύει για την ασφάλεια του εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μηχανισμών για τον επαναπατρισμό στρατηγικών 
τομέων παραγωγής. Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι πολύ σημαντικό κάθε σχέδιο απαλλαγής των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τις ανθρακούχες εκπομπές να συνοδεύεται από ένα συνοριακό 
φόρο άνθρακα, που θα αποτρέπει τη λεγόμενη διαρροή άνθρακα. Στη συνέχεια, η 
διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη φύση 
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των μεταβαλλόμενων διεθνών σχέσεων και τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης. Θα 
πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλοι εμπορικοί αντισυμβαλλόμενοι και να προστεθούν ρήτρες 
βιωσιμότητας πολύ πιο αυστηρές από τις ισχύουσες.

Φάση 1 - Ανάκαμψη

Η διατήρηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να αποτελεί έναν από τους πυλώνες της δράσης της 
Ένωσης κατά την πρώτη φάση. Η εσωτερική αγορά θα βγει περισσότερο κατακερματισμένη 
και ανισομερής σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την πανδημία. Η μερική αναστολή 
των κρατικών ενισχύσεων ωφέλησε τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη δημοσιονομική 
διαθεσιμότητα. Απαιτείται ταχεία δράση, προκειμένου τα εθνικά προγράμματα στήριξης για 
τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να αντικατασταθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα 
οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή. Στον σκοπό αυτό θα έπρεπε πρώτα και κύρια να χρησιμεύσει 
το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας προτεραιότητα σε χώρες όπου η ενίσχυση ήταν χαμηλότερη 
και όπου η επιδημία έχει προκαλέσει περισσότερες ζημίες.

Το άλλο βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την ανάκαμψη πρέπει να είναι η στήριξη στην 
ανακεφαλαιοποίηση των εταιρειών. Ο λόγος ιδίων κεφαλαίων προς χρέος επιδεινώθηκε· πρέπει 
να θεσπιστεί ισχυρή δημοσιονομική στήριξη και άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια για τις 
μεγαλύτερες εταιρείες, με σαφείς ρήτρες εξόδου και ουδετερότητας στη διακυβέρνηση. Το 
Ταμείο ανάκαμψη θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη πόρων για τον σκοπό αυτό.

Τα παραγωγικά οικοσυστήματα που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις συνέπειες του κορονοϊού — 
π.χ. του τουρισμού και της αεροπορίας — θα πρέπει να επωφεληθούν σε μεγαλύτερο βαθμό 
και επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.

Φάση 2 - Ανασυγκρότηση και μετασχηματισμός

Η ευρωπαϊκή οικονομία θα επανεκκινήσει μόνο μέσω ενός ισχυρού προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστεί η αναστολή των κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας έστω και μόνο για τις επενδύσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση 
και το περιβάλλον. 

Η χρηματοδότηση που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εμφανιζόταν ήδη 
πριν από την κρίση εντελώς ανεπαρκής για να συνοδεύσει την περιβαλλοντική μετάβαση. Για 
το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η συνέχιση του Ταμείου Ανάκαμψης με τη μορφή 
Ταμείου Ανασυγκρότησης και Μετασχηματισμού. Η δομή των παρεμβάσεων και των 
προγραμμάτων θα πρέπει να επανακαθοριστεί ώστε να προσανατολιστεί με πιο αυστηρό τρόπο 
προς την επίτευξη των ψηφιακών και περιβαλλοντικών στόχων. Ένα πράγμα πρέπει να είναι 
σαφές: χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη από έναν ενισχυμένο προϋπολογισμό, με συνέχιση 
του Ταμείου Ανάκαμψης υπό τη μορφή  Ταμείου Ανασυγκρότησης και Μετασχηματισμού και 
με αύξηση της ελευθερίας επενδύσεων των κρατών μελών, ο στόχος της κλιματικής 
ουδετερότητας το 2050 δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Μαζί με το Ταμείο Ανασυγκρότησης και 
Μετασχηματισμού, όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ξεκινώντας από το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», πρέπει να ενισχυθούν και να συνδεθούν με τα εθνικά σχέδια. Πρέπει να μελετηθεί 
σε βάθος η δυνατότητα αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις 
συγχωνεύσεις, προκειμένου, αντίστοιχα, να επιταχυνθεί η βιομηχανική μετάβαση με την 
κινητοποίηση μεγαλύτερου αριθμού χρηματοδοτικών πόρων και να ενθαρρυνθεί η ανάδυση 
«Ευρωπαίων πρωτοπόρων»· θα πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί 
παρακολούθησης για την πρόληψη ζημιών στην ενιαία αγορά και στην αλυσίδα των 
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προμηθευτών. 

Το μέγεθος, το πλάτος και το βάθος της αλλαγής που καλούμαστε να υλοποιήσουμε δεν θα 
πρέπει να υποτιμηθούν. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη βιομηχανία χάλυβα, η οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής της μηχανουργίας και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Για την απαλλαγή της από τις ανθρακούχες εκπομπές, θα πρέπει: 1) 
να δοθούν ισχυρά κίνητρα για την αλλαγή των μηχανημάτων και των τεχνολογιών· 2) να 
υπάρξει επιδότηση της τιμής του φυσικού αερίου το οποίο προς το παρόν είναι μη 
ανταγωνιστικό για την παραγωγή χάλυβα· 3) να επιβληθεί συνοριακός φόρος άνθρακα για την 
αποφυγή φθηνών, ρυπογόνων εισαγωγών. Όπως βλέπουμε, ότι μόνο μια ολιστική προσέγγιση, 
εξαιρετικά δαπανηρή, μπορεί να εξασφαλίσει τη μετάβαση σε μειώσεις των εκπομπών χωρίς 
να υποστεί ζημία η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Εργαλεία και μεθοδολογίες — Μια πιο αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική

Η έκθεση προτείνει ορισμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα 
η βιομηχανική πολιτική. Καταρχάς, την ανάγκη να προβλέπεται εκτίμηση επιπτώσεων πριν 
από την οριστική έναρξη κάθε νέας ρύθμισης. Ιδίως στην πρώτη φάση, είναι αδιανόητο να 
επιβαρυνθεί το βιομηχανικό σύστημα, που βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας του κορονοϊού, με 
κανόνες που απαιτούν δαπανηρές προσαρμογές. Στη δεύτερη φάση θα πρέπει να προσφερθεί 
η κατάλληλη στήριξη για τη μετάβαση. 

Όσον αφορά τις μεθοδολογίες, η έκθεση συνιστά την υιοθέτηση ενός συστήματος «βασικών 
δεικτών επιδόσεων» για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέσων που έχει 
θεσπίσει η Ένωση. 

Τέλος, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η συγχρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων 
φορολογικών μέτρων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της έρευνας, αντί των συνήθων 
κινήτρων κατόπιν αιτήσεως. Η δυνατότητα αυτή, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα 
ευρωπαϊκά μέσα και ταμεία, εξασφαλίζει μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τις ΜΜΕ και 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη χρήση των κονδυλίων, με λιγότερη 
γραφειοκρατική διαμεσολάβηση και μικρότερο κόστος παράδοσης.


