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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της επικαιροποιημένης νέας βιομηχανικής στρατηγικής για 
την Ευρώπη – ευθυγράμμιση των δαπανών με την πολιτική
(2022/2008(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 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δη το άρθρο 5 παράγραφος 
3 αυτής, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

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

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

– 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 ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» (COM(2020)0301),

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2021, με τίτλο 
«“Προσαρμογή στον στόχο του 55 %”: υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για το κλίμα με 
ορίζοντα το 2030 στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα» (COM(2021)0550),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
19ης Ιανουαρίου 2022, με τίτλο «Βιομηχανικά οικοσυστήματα, στρατηγική αυτονομία 
και ευημερία»,
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– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο «Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 
2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης»1,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 
2021, με τίτλο ‘Annual Single Market Report 2021’ (SWD(2021)0351),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 
2021, με τίτλο ‘Strategic dependencies and capacities’ (SWD(2021)0352),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 
2021, με τίτλο ‘Towards competitive and clean European steel’ (SWD(2021)0353),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2019 της Ομάδας υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για 
τις ενεργοβόρες βιομηχανίες με τίτλο ‘Masterplan for a Competitive Transformation of 
EU Energy-Intensive Industries – Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 
2050’,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση για το 2021 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 
(IEA) με τίτλο ‘Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector’,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Μια μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ», 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2019, με τίτλο 
«Στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ: Ένα όραμα για το 2030»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά 
με την ανάκαμψη που προωθεί τη μετάβαση προς μια πιο δυναμική, ανθεκτική και 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για μια 
κυκλική και πράσινη ανάκαμψη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία2,

– 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 
της3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με μια νέα 
βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με μια νέα 

1 ΕΕ C 97 της 28.2.2022, σ. 43.
2 ΕΕ C 270 της 7.7.2021, σ. 2.
3 ΕΕ C 316 της 6.8.2021, σ. 2.
4 ΕΕ C 425 της 20.10.2021, σ. 43.
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στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με το νέο σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Μαΐου 2021, σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το υδρογόνο7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Μαΐου 2021, σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες9,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών 
(COP21) της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών 
και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
0000/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί στη βιομηχανία η δυνατότητα 
να υλοποιήσει την ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση, διαφυλάσσοντας παράλληλα 
τις θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητά της να αναπτύσσει και 
να παράγει καθαρά προϊόντα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έναν μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό κόσμο, η μείωση των 
εξαρτήσεων της ΕΕ σε ό,τι αφορά υλικά, προϊόντα και τεχνολογίες ζωτικής σημασίας 
είναι απολύτως κρίσιμη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ βρίσκονται ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και άτομα 
υψηλής εξειδίκευσης που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως στον τομέα τους και ότι η ίδια 
η ΕΕ είναι σε θέση να διεκδικήσει τα παγκόσμια πρωτεία στη βιομηχανική καινοτομία·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής· 
τονίζει ότι, για να μπορέσει η Πράσινη Συμφωνία να αποτελέσει στρατηγική 
πραγματικής ανάπτυξης, να μειώσει τις εξαρτήσεις και να διαφυλάξει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία κατά τη διάρκεια της μετάβασης, είναι 

5 ΕΕ C 445 της 29.10.2021, σ. 2.
6 ΕΕ C 465 της 17.11.2021, σ. 11.
7 ΕΕ C 15 της 12.1.2022, σ. 56.
8 ΕΕ C 15 της 12.1.2022, σ. 45.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0468.
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ανάγκη να πλαισιωθεί από μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική·

2. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να εξαρτάται από τρίτες χώρες για προϊόντα και 
τεχνολογίες ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας και για την κοινωνία μας στο 
μέλλον· τονίζει ότι οφείλει η ΕΕ να ανακτήσει θέση ισχύος σε κρίσιμες παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας και να διασφαλίσει τον εφοδιασμό με ζωτικής σημασίας υλικά σε 
περιόδους κρίσης·

3. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφείς οδούς μετάβασης για το βιομηχανικό 
οικοσύστημα το συντομότερο δυνατόν, μεταξύ άλλων εντοπίζοντας το τι χρειάζεται για 
μια επιτυχή μετάβαση όσον αφορά τις υποδομές, τις τεχνολογίες και τις δεξιότητες· 
ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συνοχή και τον συντονισμό σε όλο το 
φάσμα των πρωτοβουλιών, των στόχων, των χρηματοδοτικών πόρων και των 
ρυθμιστικών μέσων που θα στηρίξουν τη βιομηχανία διαρκούσης της μετάβασης· ζητεί 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σε ετήσια βάση σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των βιομηχανικών οικοσυστημάτων μας και 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις οδούς μετάβασης, 
προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία προσαρμογή των μέσων οποτεδήποτε χρειάζεται·

4. σημειώνει ότι η ΕΕ υστερεί έναντι άλλων οικονομικών δυνάμεων σε ό,τι αφορά τις 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ· επαναλαμβάνει πόσο 
σημαντική είναι η ύπαρξη ενός φιλόδοξου επιπέδου επενδύσεων σε Ε&Α· εκφράζει τη 
λύπη του διότι ο στόχος του 3 % του ΑΕγχΠ για επενδύσεις σε Ε&Α εξακολουθεί να 
μην έχει γίνει πραγματικότητα στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών·

5. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος με 
τους παγκόσμιους ανταγωνιστές σε ό,τι αφορά τις βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής· εκφράζει από την άποψη αυτή την ικανοποίησή του για την πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα10 και για τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας για τα βιομηχανικά δεδομένα, την υπολογιστική 
παρυφών και το υπολογιστικό νέφος· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τις 
πρωτοβουλίες αυτές σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, όπως η φωτονική και 
η κβαντική·

6. τονίζει την ανάγκη για ένα ισχυρότερο ‘Made in EU’ και για μια ταχύτερη υιοθέτηση 
τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0, ιδίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· 
καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει χωρίς περιστροφές τη σύμπραξη ‘Made in Europe’ 
στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις αποτελούν βασικό μέσο για την εθνική και οικονομική ασφάλεια και για τη 
στήριξη της υιοθέτησης και της ζήτησης καθαρών προϊόντων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τον 
ανταγωνισμό, όπου χρειάζεται·

8. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συμπεριλαμβάνονται εκπαίδευση, αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και επανειδίκευση στις οδούς μετάβασης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

10 COM(2022)0046.
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μια στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση και τις συμπράξεις επιχειρήσεων - 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο περιφερειακών βιομηχανικών συνεργατικών 
σχηματισμών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της υιοθέτησης 
καινοτομιών έτοιμων για διάθεση στην αγορά από τις ΜΜΕ·

9. υπογραμμίζει ότι ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
ψηφιοποίηση της ΕΕ και αποτελούν κρίσιμη πηγή καινοτομίας· τονίζει ότι είναι ανάγκη 
να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση·

10. τονίζει την ανάγκη για ρυθμιστική σταθερότητα και προβλεψιμότητα· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει χάρτες πορείας στις οδούς μετάβασης για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, κατά τουλάχιστον 
30 %· επισημαίνει την αρχή «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση»·

11. υπογραμμίζει την περιφερειακή διάσταση της βιομηχανικής πολιτικής και τον ρόλο των 
περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει μέσα για την αύξηση της χρήσης του ‘Made in EU’ σε περιφερειακό 
επίπεδο·

12. ζητεί από την Επιτροπή να τονώσει την παραγωγή οικονομικά προσιτής και άφθονης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· καλεί την 
Επιτροπή να εντατικοποιήσει τον συντονισμό του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης 
για τις απαιτούμενες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, ενέργειας, υδρογόνου, CO2 και 
θέρμανσης/ψύξης·

13. ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να μειώσουν σημαντικά τον 
απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση αδειών και να δημιουργήσουν ταχείες διαδικασίες 
αδειοδότησης για υποδομές που στηρίζουν τη βιομηχανία στην ενεργειακή μετάβαση·

14. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν τους ρυθμούς υλοποίησης των 
μέσων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, και να ενισχύσουν βιομηχανικές συμμαχίες που αναπτύσσουν 
καινοτόμες ρηξικέλευθες τεχνολογίες απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση, όπως 
ο καθαρός χάλυβας, οι καθαρές αερομεταφορές, τα συνθετικά καύσιμα, τα καθαρά 
λιπάσματα, η ηλεκτροπυρόλυση και οι μικροί δομοστοιχειωτοί αντιδραστήρες·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τις 
στρατηγικές εξαρτήσεις και ικανότητες· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις 
αναλύσεις και τους τεχνολογικούς χάρτες πορείας το συντομότερο δυνατόν και να 
προτείνει δράσεις για τη μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένα προϊόντα και εφόδια 
ζωτικής σημασίας· επισημαίνει την ανάγκη μιας στρατηγικής βασισμένης σε ακόμη πιο 
εμπεριστατωμένη ανάλυση των αμοιβαίων εξαρτήσεων για την ενίσχυση της 
ικανότητας της ΕΕ σε αξιακές αλυσίδες κρίσιμης σημασίας·

16. ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Παρατηρητηρίου 
Κρίσιμων Τεχνολογιών ώστε να περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους δείκτες ανθεκτικότητας για τις βιομηχανίες της ΕΕ, 
όπως είναι οι αμοιβαίες εξαρτήσεις σε βασικές τεχνολογίες, οι στρατηγικές εξαρτήσεις 
και οι ξένες επιδοτήσεις σε στρατηγικούς τομείς·
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17. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τις επενδύσεις και τις 
εξαγορές στην ενιαία αγορά και δη σε στρατηγικούς τομείς από εταιρείες 
χρηματοδοτούμενες από κράτη εκτός ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει και να 
εργαστεί για την εξουδετέρωση τέτοιων παρεμβάσεων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να διευρύνει το πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με 
σκοπό να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των ξένων επιδοτήσεων στην οικονομική 
ασφάλεια στην ΕΕ και ο αντίκτυπος των μεταφορών τεχνολογίας από εταιρείες της ΕΕ 
σε τρίτες χώρες σε στρατηγικούς τομείς·

19. θεωρεί ανησυχητική την αυξανόμενη εξάρτηση από παραγωγούς εκτός ΕΕ για 
εξοπλισμό ασφαλείας σε ζωτικές και ευαίσθητες δραστηριότητες της κοινωνίας μας, 
όπως είναι η (συνοριακή) ασφάλεια· τονίζει την ανάγκη να χαρακτηριστούν τεχνολογία 
και εξοπλισμός ασφάλειας ως στρατηγικός τομέας· ζητεί να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης 
για την τόνωση αυτής της βιομηχανίας της ΕΕ, και μέσω προσαρμοσμένων κανόνων 
για τις δημόσιες συμβάσεις·

20. επισημαίνει τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δικτύων 5G και τους κινδύνους που 
άπτονται των προμηθευτών από χώρες εκτός ΕΕ11· ζητεί την Επιτροπή να δώσει 
κίνητρα για μια συντονισμένη ανάπτυξη των δικτύων 5G στην ΕΕ και να μειώσει 
εξαρτήσεις και επαπειλούμενες παρεμβολές στην τεχνολογία 5G και στην τεχνολογία 
επικοινωνιών επόμενης γενιάς·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία για τους ευρωπαϊκούς χώρους 
δεδομένων· υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι χώροι δεδομένων για την 
έξυπνη μεταποίηση· πιστεύει ότι η συμμετοχή εταιρειών από χώρες εκτός ΕΕ σε 
ενωσιακές πρωτοβουλίες για χώρους δεδομένων υποσκάπτει τον στόχο της 
ισχυροποίησης της ψηφιακής κυριαρχίας της ΕΕ·

22. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα ώστε να μην μπορούν να περιέλθουν στην 
κατοχή οντοτήτων εκτός ΕΕ εκείνοι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί της ΕΕ που έχουν 
οριστεί από κράτη μέλη της ΕΕ για να αξιολογούν τη συμμόρφωση ορισμένων 
προϊόντων πριν αυτά διατεθούν στην αγορά·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

11 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 03/2022: Τεχνολογία 5G στην ΕΕ: καθυστερήσεις στην 
ανάπτυξη των δικτύων και ανεπίλυτα ζητήματα ασφάλειας, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Λουξεμβούργο, 2022.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των κοινωνιών μας 
σήμερα και αύριο. Πέραν από εργοδότες σε 35 εκατομμύρια εργαζόμενους, είναι επίσης 
δημιουργοί και παραγωγοί καινοτομιών, βιώσιμων υλικών και εκείνων των προϊόντων που 
χρειαζόμαστε για την οικονομία και την κοινωνία του μέλλοντος. 

Για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής χρειαζόμαστε μια ταχεία 
ενεργειακή μετάβαση, εσπευσμένως έρευνα και ανάπτυξη νέες τεχνολογιών και διαδικασιών, 
καθώς και ταχεία υιοθέτηση και εφαρμογή κάθε αναγκαίας λύσης. Ο εισηγητής πιστεύει ότι 
μια ανταγωνιστική και καινοτόμος ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική αποτελεί αναγκαιότητα 
για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα. 

Η ΕΕ οφείλει να κάνει πράξη τη δέσμευσή της για μια Πράσινη Συμφωνία που είναι όντως 
αναπτυξιακή στρατηγική, προωθώντας τόσο την πράσινη όσο και την ψηφιακή μετάβαση. 
Μια κεντρική πτυχή θα είναι η δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και 
κρατών μελών, το οποίο θα επιτρέπει ανάπτυξη, υλοποίηση και εξαγωγή ευρωπαϊκών 
καινοτομιών παγκόσμιας κλάσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο μια πραγματική μείωση 
των εκπομπών, αλλά και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των τεχνολογιών, των αγαθών και των 
υπηρεσιών που η κοινωνία μας και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν ανάγκη. Αυτό σημαίνει να 
φτιάξουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη. 

Τα σχέδια για τον βιομηχανικό μετασχηματισμό της ΕΕ έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες 
αντιξοότητες. Είναι σαφές ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης, ΕΕ και κράτη μέλη της 
πρέπει να δεσμευτούν ότι θα διευκολύνουν, θα συντονίσουν και θα υπερασπιστούν τη 
βιομηχανία, οποτεδήποτε χρειαστεί. Για να υπάρξει πράγματι αλλαγή όμως, πρέπει πρώτα να 
υπάρξουν εξατομικευμένες λύσεις και ειδικά μέσα που θα συνάδουν με τα διάφορα 
βιομηχανικά οικοσυστήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με δημόσιες δεσμεύσεις για επενδύσεις σε υποδομές καθαρής ενέργειας, στρατηγικό 
πρόγραμμα καινοτομίας, μείωση του διοικητικού φόρτου και χρήση δημόσιων πόρων, 
αναμένουμε επίσης αμοιβαιότητα μέσω της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των εταιρειών 
υποδοχής να επενδύσουν στις περιφέρειές τους, στους πολίτες τους και στο περιβάλλον τους, 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ανταγωνιστικότητα & Καθαριότητα

Η τόνωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια 
αναγκαιότητα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Στην ΕΕ βρίσκονται παγκόσμιας 
εμβέλειας ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και άτομα υψηλής εξειδίκευσης. Οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες έχουν μεγάλες δυνατότητες στα πεδία της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
εξαγωγών και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα ευρωπαϊκά πλεονεκτήματα στις παγκόσμιες 
αξιακές αλυσίδες πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν σε έναν κόσμο όπου η 
γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζει.

Η ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, φορέων έρευνας και καινοτομίας και κυβερνήσεων είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και για την ανάπτυξη των απαραίτητων 
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πρωτοποριακών τεχνολογιών για την παραγωγή προϊόντων που χρειαζόμαστε καθημερινά, 
όπως είναι ο καθαρός χάλυβας, οι καθαρές χημικές ουσίες, τα καθαρά λιπάσματα, τα 
συνθετικά καύσιμα, οι πίνακες φωτοβολταϊκών συστοιχιών, οι ανεμογεννήτριες και τα 
φάρμακα πρώτης ανάγκης. Χρειαζόμαστε οδούς μετάβασης για κάθε οικοσύστημα που θα 
διαμορφώσουν ένα κοινό θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των 
πρωτοποριακών τεχνολογιών.

Μια ξεχωριστή και τεράστια πρόκληση είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να 
ανταποκριθούμε στις ενεργειακές ανάγκες των βιομηχανιών μας στο μέλλον. Είναι σαφές ότι 
η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται στην Ευρώπη δεν αρκεί από μόνη της για 
κάτι τέτοιο. Είναι ανάγκη συνεπώς να συνεργαστούμε με άλλες χώρες στον τομέα της 
«ενεργειακής διπλωματίας» για να διασφαλίσουμε, λόγου χάρη, τον εφοδιασμό μας με 
συνθετικά καύσιμα. 

Προσαρμοστικότητα

Η κρίση της COVID-19 λειτούργησε και αυτή με τη σειρά της ως καμπανάκι συναγερμού ως 
προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε υπερβολικό βαθμό εξαρτημένη από άλλα μέρη του 
κόσμου για προϊόντα και πόρους ζωτικής σημασίας. Για υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, η προσέγγισή μας όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή απέδιδε προτεραιότητα 
μάλλον στο βραχυπρόθεσμο κόστος παρά στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την 
ανθεκτικότητα. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε να είναι η διαθεσιμότητα και η οικονομική 
προσιτότητα προϊόντων και τεχνολογιών ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας και για την 
κοινωνία μας του μέλλοντος εξαρτημένες από άλλα μέρη του κόσμου σε τόσο μεγάλο βαθμό. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβει και πάλι ισχυρή θέση σε κρίσιμης σημασίας 
παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες αξίας και να διασφαλίσει τον εφοδιασμό με κρίσιμα υλικά σε 
περιόδους κρίσης.

Για πολύ καιρό, η ΕΕ προτίμησε να αγνοήσει την πραγματικότητα ότι Κίνα, Ρωσία και άλλα 
έθνη παίζουν το παιχνίδι με διαφορετικούς κανόνες. Ορισμένες χώρες δεν διστάζουν να 
χρησιμοποιήσουν στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις σε συνδυασμό με προστασία για να 
δημιουργήσουν κολοσσούς της βιομηχανίας. Στην ΕΕ δεν είναι δυνατή η κρατική 
χρηματοδότηση όλων των τομέων και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται μια 
εργαλειοθήκη μέτρων άμυνας, ώστε να είναι δυνατές η διαφύλαξη των ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη δική μας αγορά, η καταπολέμηση 
ανατρεπτικών ξένων επιδοτήσεων, η πρόληψη αθέμιτου ανταγωνισμού από ξένες εταιρείες 
που επιδοτούνται από ξένα κράτη και η προστασία ευρωπαϊκών τομέων και τεχνολογιών 
ζωτικής σημασίας. Όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τολμηρές στρατηγικές 
παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ. 

Μια ανταγωνιστική, καθαρή και ανθεκτική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για τις 
επόμενες γενιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική 
ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες 
ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης: 

Οντότητα και/ή πρόσωπο
Alstom
ASD
ASML
BASF
Cecimo
Damen Shipyards
E3G
ECFR
EFPIA
ERT
Eurometaux
FME
France Industrie
HydrogenEurope
Industriall
Katapult
NXP
SeaEurope
SEMI Europe
Signify
SolarPower Europe
Tata Steel
TenneT
TNO
UNIFE
VNO-NCW


