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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια βιομηχανία είναι παράγοντας ώθησης για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και μεγέθυνση, τις εξαγωγές, την καινοτομία και την κοινωνική ευεξία και την 
ευημερία στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της νόσου COVID-19, η οποία 
έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, έχει οδηγήσει σε 
διαταραχές στις αλυσίδες αξίας λόγω της μετεγκατάστασης βιομηχανιών, και έχει 
καταδείξει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ανοικτή στρατηγική βιομηχανική αυτονομία σε ζωτικούς 
τομείς της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η πανδημία έχει επίσης 
αποδείξει την ανθεκτικότητα των περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά την παροχή 
καινοτόμων απαντήσεων στις κοινωνικές προκλήσεις·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ της ΕΕ τονώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά 
και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη βιομηχανία της ΕΕ ως η ραχοκοκαλιά και η 
κινητήρια δύναμη της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ γενικά, και οι 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ειδικότερα, έχουν πληγεί σοβαρά από την 
πανδημία, βιώνοντας σοβαρή έλλειψη ρευστότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν για τη δημιουργία 
καινοτόμων, πράσινων, ποιοτικών και ασφαλών θέσεων εργασίας κατά τη μετάβασή τους 
προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και για μια περισσότερο ψηφιοποιημένη και 
ανθεκτική οικονομία σε κάθε περιφέρεια της Ένωσης, κάτι που θα πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω κινήτρων και όχι εις βάρος των παραγωγικών τομέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
επιλογή θα μπορούσε να είναι η χρήση της υφιστάμενης ευελιξίας στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τον σκοπό αυτό·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη θα διαδραματίσει 
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιοποιημένης και ανθεκτικότερης 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσέγγιση που συνυπολογίζει τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες, για παράδειγμα μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, βοηθά τις περιφέρειες να 
δημιουργήσουν έναν χώρο όπου τα καινοτόμα βιομηχανικά οικοσυστήματα 
μεγενθύνονται και αναπτύσσονται, και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ της βιομηχανίας, 
των ΜΜΕ, των ερευνητικών κέντρων, των τοπικών κοινοτήτων και άλλων τοπικών και 
περιφερειακών φορέων, καθώς και των εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων·

1. υπενθυμίζει ότι το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ συνδέεται με την ευθυγράμμιση της 
οικονομίας με τις αρχές της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενός χάρτη πορείας προς 
μια νέα πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης για την ΕΕ, ενώ συμβάλλει στη Συμφωνία του 
Παρισιού, στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και 
στη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία (ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη)· 
υπενθυμίζει ότι οι αρχές αυτές αποσκοπούν επίσης στην προσέγγιση των πολιτών, των 
δήμων, των περιφερειών και των κρατών μελών, καθώς και των επιχειρήσεων (ιδίως των 
ΜΜΕ) και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και, ως 
εκ τούτου, ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο βιομηχανικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών που βρίσκονται στη διαδικασία επίτευξης 
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δίκαιης και ισότιμης μετάβασης, προωθώντας παράλληλα τη συνοχή μεταξύ όλων των 
περιφερειών, ούτως ώστε να μην μένει κανείς στο περιθώριο·

2. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην παραδοσιακή μεταποίηση, μαζί με την εστίαση στην 
έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, τη μετάβαση σε ένα 
βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα, καθώς και την 
εκπαίδευση, την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων 
(ιδίως στις ΜΜΕ), θα πρέπει να αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της βιομηχανικής 
ανάπτυξης της Ένωσης, θα προωθήσουν την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή 
και τη συνεργασία μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ, και θα πρέπει να σέβονται τα 
μεμονωμένα χαρακτηριστικά και την ποικιλομορφία των περιφερειών, επιτρέποντας τους 
να επιτύχουν δίκαιη, βιώσιμη, ανθεκτική, ισόρροπη μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι 
η βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια των άρθρων 349 και 174 της ΣΛΕΕ·

3. τονίζει ότι, για τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), στόχος θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, ένας 
οικονομικός μετασχηματισμός που είναι καινοτόμος, ψηφιακός και βασίζεται στη γνώση 
και η δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη και αποδοτική ως προς την ενέργεια και τους 
πόρους ΕΕ, η οποία θα είναι διαφοροποιημένη, με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα, περισσότερο συνδεδεμένη και συνεκτική και η οποία θα αποσκοπεί στη 
διασφάλιση μακροπρόθεσμης και βιώσιμης απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειές της 
μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και της διαφοροποίησης των υφιστάμενων βιομηχανιών 
μέσω της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, μετριάζοντας παράλληλα τις αρνητικές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετεγκατάστασης βιομηχανιών·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας έχουν να διαδραματίσουν 
ένα σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της δίκαιης μετάβασης, προάγοντας μια πράσινη, 
δίκαιη και αποδοτική ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, την 
κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης αποβλήτων, της 
αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας, της υπεύθυνης χρήσης των υφιστάμενων 
πόρων, της επισιτιστικής ασφάλειας και της ψηφιακής μετάβασης (άρα και της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας), καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και τον μετριασμό της και, ακολούθως, την πρόληψη των κινδύνων σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ· υπενθυμίζει τις προτάσεις που διατυπώθηκαν για καινοτόμες 
δημόσιες συμβάσεις και την ανάγκη προώθησης μακροπρόθεσμων δημόσιων επενδύσεων 
και συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική 
ανάπτυξη και η μετάβαση προς μια καθαρότερη οικονομία·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το μέσο ανάκαμψης Next Generation EU, το οποίο 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ισχυρής πολιτικής συνοχής και ισχυρής βιομηχανικής 
πολιτικής, για τη χρηματοδότηση και την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών αναγκών 
της ανάκαμψης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ απαιτεί επαρκή 
χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ προκειμένου να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με τη συμβολή της στη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την επίτευξη θετικών συγκλίσεων και την 
προώθηση της βιώσιμης και κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης με σκοπό την ανάσχεση και 
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την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας· αναγνωρίζει, επιπλέον, τον ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα ΕΔΕΤ σε όλες τις περιφέρειες, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ικανοτήτων για έξυπνη εξειδίκευση και 
ψηφιακή μετάβαση·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την ανάπτυξη μιας 
βιομηχανικής στρατηγικής και παραγωγής που διασφαλίζει την στρατηγική αυτονομία για 
την Ευρώπη σε γεωπολιτικό πλαίσιο, με μείωση στα κόστη και διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας και προσφοράς υπηρεσιών, βασικών προϊόντων και εξοπλισμού για τους 
πολίτες, εφόσον παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για τη διασφάλιση ισχυρών ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας, ώστε να 
περιοριστεί η εξάρτηση από τρίτες χώρες σε βασικούς στρατηγικούς τομείς και να 
υπάρχει εγγύηση όσον αφορά την προμήθεια προϊόντων που είναι ασφαλή και υψηλής 
ποιότητας, με την επαναφορά της μεταποίησης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τη 
μετεγκατάσταση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων· πιστεύει ακράδαντα, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη μετάβασης από μια γραμμική οικονομία σε μια 
κυκλική οικονομία·

7. υποστηρίζει ότι, με στόχο την επίτευξη δίκαιης μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση, το αργότερο έως το 2050, οι επενδύσεις σε νέα ή 
μετασχηματισμένη βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα θα 
πρέπει να επωφελούνται από μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις μέσω της 
ουσιαστικής χρηματοδοτικής στήριξης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και 
από τα ΕΔΕΤ, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και του 
κοινωνικού ντάμπινγκ και στη μείωση των εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν 
μένει κανείς στο περιθώριο· υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία1, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι, 
προκειμένου η ΕΕ να εκπληρώσει τους στόχους της για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, 
όλοι οι τομείς πρέπει να αυξήσουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 
καταργήσουν σταδιακά τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων στην 
ΕΕ και σε κάθε κράτος μέλος·

8. θεωρεί ότι, ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19, η ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη, 
πρέπει να διαφυλάξει τον οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό της ιστό, τον 
βιομηχανικό και διοικητικό της τομέα και να προστατέψει τους πολίτες που έχουν πληγεί 
σοβαρά από την κρίση και υπέστησαν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους και 
επλήγησαν από τις μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες της εν λόγω κρίσης· πιστεύει 
ότι θα πρέπει να αντληθούν διδάγματα από την κρίση αυτή, ιδίως όσον αφορά τη 
διασφάλιση των αξιακών αλυσίδων στους βασικούς τομείς, όπως οι προμήθειες στον 
τομέα της υγείας· υπενθυμίζει τη σημασία της ειδικής στόχευσης για τις ΜΜΕ, μεταξύ 
των δικαιούχων των μέτρων της φάσης ανάκαμψης· σημειώνει ότι η ευκολότερη και πιο 
ευέλικτη πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει ταχεία ανάκαμψη·

9. τονίζει ότι προτεραιότητα της νέας βιομηχανικής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η 
στήριξη των περιφερειών στη διαφοροποίηση των βιομηχανιών τους, καθώς και η τόνωση 
των επενδύσεων και της καινοτομίας και η επανανάπτυξη και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών, προκειμένου να σταματήσει 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
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η βιομηχανική παρακμή και η συρρίκνωση του πληθυσμού τους· επισημαίνει ότι μια 
τοποκεντρική βιομηχανική πολιτική επιτρέπει μια εξατομικευμένη προσέγγιση που 
δημιουργεί μια πολιτική που βασίζεται στα υφιστάμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να δραστηριοποιηθούν σε τομείς 
υψηλής τεχνολογίας· πιστεύει ότι τα ΕΔΕΤ θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στους 
επιχειρηματίες από ομάδες που υποεκπροσωπούνται (νέους, γυναίκες, ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία), των οποίων το επιχειρηματικό δυναμικό πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική συνοχή και να 
μειωθούν οι ανισότητες, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η επιχειρηματική ικανότητα αυτών 
των κατηγοριών του εργατικού δυναμικού ως μια ισχυρή μορφή συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας·

10. πιστεύει ότι μια βιομηχανική στρατηγική μπορεί να στεφθεί με επιτυχία μόνο με την 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και του κοινωνικού διαλόγου, με τη συμμετοχή 
της επιχειρηματικής κοινότητας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ΜΚΟ, των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· τονίζει τη 
σημασία της δημιουργίας ενός απλουστευμένου και συνεκτικού τοπίου χρηματοδότησης, 
από το στάδιο της Ε&Α έως τη διείσδυση στην αγορά, σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα ΕΔΕΤ, μέσω της απλούστευσης, της 
εναρμόνισης και της συμπληρωματικότητας των κανόνων των διαφόρων μέσων 
χρηματοδότησης, για παράδειγμα το Ορίζων Ευρώπη· ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
συνέργειες μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση κατευθυνόμενων από τη βιομηχανία 
έργων καινοτομίας, ιδίως για τη στήριξη της διαρκούς χρήσης πόρων και της γόνιμης 
αλληλεπίδρασης με τη χρήση των αρχών της έξυπνης εξειδίκευσης ως οδηγού για τον 
συντονισμό των προσπαθειών, την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων.
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