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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 κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, 
την καινοτομία και την κοινωνική ευημερία εντός της ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ της ΕΕ διατηρούν κατά παράδοση υψηλό μερίδιο της 
απασχόλησης στην ΕΕ και, με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουν κοινωνική και οικονομική 
ευημερία και ευμάρεια·

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 αναπτυξιακή πολιτική για την ΕΕ που φέρνει σε επαφή πολίτες, πόλεις και 
περιφέρειες και επιτρέπει τη δίκαιη μετάβαση·

2. σημειώνει ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμα μέσα παραγωγής θα πρέπει να ενισχύουν τη 
συνοχή μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να επιτυγχάνουν δίκαιη 
οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

3. τονίζει ότι, όσον αφορά τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ο στόχος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι ο καινοτόμος, 
ευφυής οικονομικός μετασχηματισμός, μια πιο πράσινη και χαμηλών εκπομπών ΕΕ, 
καθώς και μια ΕΕ που είναι περισσότερο συνδεδεμένη και έχει στόχο την εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης και βιώσιμης απασχόλησης·

4. επαναλαμβάνει ότι ο δημόσιος τομέας έχει να διαδραματίσει σημαντικό νέο ρόλο στη 
διευκόλυνση της δίκαιης μετάβασης, προάγοντας την πράσινη και δίκαιη ενεργειακή 
μετάβαση, τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, την κυκλική οικονομία, καθώς και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη των κινδύνων σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ·

5. σημειώνει 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 
ανάπτυξης·

6. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδείξει προσοχή στη διατήρηση και την ανάπτυξη μιας 
βιομηχανικής στρατηγικής και παραγωγής που διασφαλίζουν στρατηγική αυτονομία για 
την Ευρώπη, καθώς και διαθεσιμότητα και δυνατότητα παράδοσης για βασικά προϊόντα 
και εξοπλισμό για τους πολίτες, εφόσον παραστεί ανάγκη, στην ενιαία αγορά·

7. θεωρεί ότι η χρηματοδοτική στήριξη από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε 
επενδύσεις στην καινούργια ή μετασχηματισμένη βιομηχανική παραγωγή σε περιφέρειες 
υψηλής έντασης άνθρακα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της 
δίκαιης μετάβασης.


