ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 05.10.2005
COM(2005) 474 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: Πλαίσιο
πολιτικής για την ενίσχυση του µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ – προς µια πιο
ολοκληρωµένη προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής
{SEC(2005) 1215}
{SEC(2005) 1216}
{SEC(2005) 1217}

EL

EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EL

1.

Η Βιοµηχανικη Πολιτικη της ΕΕ και το Προγραµµα ∆ρασησ για την Αναπτυξη και
την Απασχοληση .......................................................................................................... 3

2.

Η Σηµασια της Μεταποιητικήσ Βιοµηχανιασ της ΕΕ ................................................. 5

3.

Αξιολογηση της Πολυµορφιασ των Προκλησεων Πολιτικησ στο συνολο των
Τοµεων ......................................................................................................................... 7

4.

Προσ ένα Σχεδιο Εργασιασ για τη Βιοµηχανικη Πολιτικη ......................................... 9

4.1.

∆ιατοµεακές πρωτοβουλίες πολιτικής ......................................................................... 9

4.2.

Πρωτοβουλίες ανά συγκεκριµένο τοµέα ................................................................... 13

5.

Συµπερασµα ............................................................................................................... 15

2

EL
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1.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΙ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

Κατά την παρουσίαση του νέου προγράµµατος δράσης της για την ανάπτυξη και την
απασχόληση1, η Επιτροπή εξέφρασε τη δέσµευσή της να επικεντρώσει τη νέα στρατηγική της
Λισσαβώνας στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Για το σκοπό αυτό, εξαγγέλθηκαν οι
ακόλουθες προτεραιότητες για την ΕΕ:
• να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας·
• να τεθούν η γνώση και η καινοτοµία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης·
• να διαµορφωθούν πολιτικές που θα δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να
δηµιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης.
Η έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης σχετικά µε τη βιοµηχανική πολιτική εξαγγέλθηκε στο
πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας2 τον Ιούλιο του 2005 και συνιστά
σηµαντική συµβολή στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Η εύρωστη µεταποιητική
βιοµηχανία έχει µεγάλη σηµασία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Αντιµέτωπη επί του παρόντος
µε σηµαντικές αλλαγές και µεγάλες προκλήσεις, η βιοµηχανία αυτή έχει ανάγκη από ένα
ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ευηµερεί.
Κύριος στόχος της βιοµηχανικής πολιτικής είναι η παροχή ορθού πλαισίου για
επιχειρηµατική ανάπτυξη και καινοτοµία προκειµένου να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός τόπος
βιοµηχανικών επενδύσεων και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Είναι προφανές ότι η
οικονοµική ανάπτυξη δηµιουργείται πρωτίστως από ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι από το
δηµόσιο τοµέα. Οι επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη της εξέλιξης των προϊόντων και των
διαδικασιών τους καθώς και της βελτίωσης των προσόντων που διαθέτουν έτσι ώστε να
ανοίξουν καινούριες αγορές και να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες µέσα από τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τη διεθνοποίηση. Για την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, εξέχοντα ρόλο
διαδραµατίζουν η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η βιώσιµη ανάπτυξη.
Όσον αφορά τη βιοµηχανική πολιτική, οι δηµόσιες αρχές οφείλουν να προβαίνουν σε
ενέργειες µόνον όταν χρειάζεται, δηλαδή όταν ορισµένου είδους αποτυχίες της αγοράς
δικαιολογούν την κρατική παρέµβαση ή όταν πρέπει να ενισχυθούν οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις. Όσον αφορά τις τελευταίες, αυτές ενδέχεται να απαιτούν την εισαγωγή
συνοδευτικών µέτρων για τη µείωση του κοινωνικού κόστους των διαρθρωτικών αλλαγών µε
βάση το συνεχιζόµενο διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Για το σκοπό αυτό, οι

1
2

EL

«Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση: Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της
Λισσαβώνας» COM(2005) 24.
«Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραµµα της Λισσαβώνας»
COM(2005) 330.

3

EL

δηµόσιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιήσουν µέσα πολιτικής, όπως οι καλύτερες
κανονιστικές ρυθµίσεις, η ενιαία αγορά, η πολιτική για την καινοτοµία και την έρευνα, οι
πολιτικές για την απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές κ.λπ., που εφαρµόζονται γενικά
στο σύνολο της οικονοµίας χωρίς διακρίσεις µεταξύ των τοµέων ή των επιχειρήσεων, σε
συνδυασµό µε άλλα συνοδευτικά µέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής.
Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί όσον αφορά την οριζόντια φύση της βιοµηχανικής πολιτικής
καθώς και όσον αφορά την αποφυγή της επιστροφής σε επιλεκτικές παρεµβατικές πολιτικές.
Ως µέσα πολιτικής, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρούνται µόνον τα πολύ ευρέα οριζόντια µέτρα.
Για την αποτελεσµατικότητα της βιοµηχανικής πολιτικής είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη
το ιδιαίτερο πλαίσιο που ισχύει για κάθε µεµονωµένο τοµέα. Οι πολιτικές πρέπει να
συνδυάζονται µε κατάλληλο τρόπο βάσει των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των τοµέων
και ιδιαίτερα των ευκαιριών και προκλήσεων που αντιµετωπίζουν. Αυτό έχει αναπόφευκτα
ως συνέπεια ότι, ενώ όλες οι πολιτικές είναι σηµαντικές, ορισµένες πολιτικές είναι πιο
σηµαντικές σήµερα στην ΕΕ για ορισµένους τοµείς από άλλες.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εµµένει στις προηγούµενες δεσµεύσεις της για προώθηση και
διευκόλυνση της διαδικασίας βιοµηχανικής καινοτοµίας και αλλαγής3. Χρειάζεται, ωστόσο,
µια νέα προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής µε στόχο την επίτευξη καλύτερα
σχεδιασµένων πολιτικών που να είναι πιο πρόσφορες, ολοκληρωµένες και συναινετικές.
Στην ανακοίνωση σχετικά µε ένα πρόγραµµα δράσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση
υπογραµµίσθηκε ότι η βιοµηχανική πολιτική βασίζεται στην εταιρική σχέση της ΕΕ και των
κρατών µελών4. Σε αρκετές προκλήσεις του τοµέα της βιοµηχανικής πολιτικής είναι
απαραίτητο να δοθεί απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του ότι, αναπτύσσοντας
µεµονωµένη δράση, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να επιλύσουν ζητήµατα, όπως σοβαρές
περιπτώσεις ανταγωνισµού, κανονιστικές ρυθµίσεις της ενιαίας αγοράς ή θέµατα κοινωνικής
και οικονοµικής συνοχής. Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη µέλη φέρουν ευθύνη όσον αφορά πολλά
στοιχεία της βιοµηχανικής πολιτικής και το γεγονός αυτό υπογραµµίζεται στις
κατευθυντήριες γραµµές για τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. Η παρούσα
ανακοίνωση εµβαθύνει και συµπληρώνει το πλαίσιο της βιοµηχανικής πολιτικής εστιάζοντας
την προσοχή της στην πρακτική εφαρµογή της πολιτικής αυτής σε µεµονωµένους τοµείς. Το
εύρος και η πολυµορφία των προκλήσεων πολιτικής που παρουσιάζουν διάφοροι τοµείς
εξετάστηκαν λεπτοµερώς, µε βάση το συστηµατικό προσδιορισµό των ευκαιριών και
προκλήσεων για τους 27 ξεχωριστούς τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας και του
κατασκευαστικού τοµέα στην ΕΕ5. Σε αυτή τη βάση, καταρτίσθηκε συνεχιζόµενο πρόγραµµα
εργασίας όσον αφορά τη βιοµηχανική πολιτική για τα επόµενα έτη.
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Βλ. «Η βιοµηχανική πολιτική σε µια διευρυµένη Ευρώπη» COM(2002) 714 και «Υποστήριξη των
διαρθρωτικών αλλαγών: Μια βιοµηχανική πολιτική για τη διευρυµένη Ευρώπη» COM(2004) 274.
Άρθρο 157 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βλ. το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2005) 1216. Οι προκλήσεις
που αντιµετωπίζουν οι τοµείς υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιγράφονται στην ανακοίνωση
σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τη συµβολή τους στις
επιδόσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων [COM(2003) 747], µε την οποία εξαγγέλθηκε επίσης το
σχέδιο δράσης για τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.
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2.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ύπαρξη ενός υγιούς και ισχυρού βιοµηχανικού τοµέα είναι απαραίτητη για την πλήρη
αξιοποίηση του δυναµικού ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και για τη διατήρηση και ενίσχυση του
ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον οικονοµικό και τεχνολογικό τοµέα.
• Η µεταποιητική βιοµηχανία της ΕΕ είναι από τη φύση της σηµαντική - παρέχει το ένα
πέµπτο της παραγωγής της ΕΕ και απασχολεί περίπου 34 εκατοµµύρια άτοµα στην
Ένωση. Πέραν τούτου:
• Η µεταποίηση είναι το κλειδί για την αξιοποίηση της νέας οικονοµίας της γνώσης – πάνω
από το 80% των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα της ΕΕ αφορούν
τον τοµέα της µεταποίησης6.
• Η µεταποίηση παράγει νέα και καινοτόµα προϊόντα που συνιστούν περίπου τα τρία
τέταρτα των εξαγωγών της ΕΕ.
• Το µεγαλύτερο τµήµα της µεταποιητικής βιοµηχανίας της ΕΕ αποτελείται από ΜΜΕ:
πάνω από το 99% των εταιρειών και το 58% της µεταποιητικής απασχόλησης είναι ΜΜΕ
• Η µεταποίηση δηµιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης στο ευρύτερο σύνολο της
οικονοµίας της ΕΕ: συνδέεται στενά µε τους τοµείς υπηρεσιών παρέχοντας ζήτηση για
υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και σηµαντικές εισροές τις οποίες απαιτούν οι τοµείς
υπηρεσιών.
Ο κλάδος της µεταποίησης στην ΕΕ είναι επί του παρόντος αντιµέτωπος µε µια επανάσταση
που δηµιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις7. Αναδύονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες
δίνουν τη δυνατότητα ταχείας εισαγωγής νέων προϊόντων και µεγαλύτερης ευελιξίας όσον
αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Παράλληλα, οι εταιρείες της ΕΕ είναι αντιµέτωπες µε την
αυξανόµενη διεθνοποίηση της παγκόσµιας οικονοµίας λόγω της βελτίωσης των µεταφορικών
συνδέσεων, της µείωσης του κόστους επικοινωνίας, της συρρίκνωσης των φραγµών στο
εµπόριο και τις επενδύσεις και της ενίσχυσης του ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, η ΕΕ, ως
τόπος επενδύσεων, παραγωγής και δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη, είναι ολοένα
και περισσότερο αντιµέτωπη µε το διεθνή ανταγωνισµό.
Η µεταποιητική βιοµηχανία της ΕΕ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αυτές. Παρά το γεγονός
ότι υπήρχε διαφορά στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας µεταξύ της ΕΕ και άλλων
βιοµηχανοποιηµένων οικονοµιών, ιδιαίτερα των ΗΠΑ, το γεγονός αυτό οφειλόταν εν πολλοίς
στη σύνθεση της βιοµηχανίας, λόγω του ότι το ποσοστό των τοµέων που παράγουν ΤΠΕ
(τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) είναι χαµηλότερο στην ΕΕ. Στην
πραγµατικότητα, οι µεµονωµένοι τοµείς µεταποίησης της ΕΕ είχαν στην πλειονότητά τους
καλές επιδόσεις σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους τοµείς άλλων βιοµηχανοποιηµένων
οικονοµιών. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική βιοµηχανική δοµή της οικονοµίας της ΕΕ την
καθιστά κάτι λιγότερο από ιδανική από την άποψη της θέσης της για την αντιµετώπιση της
συνεχιζόµενης διαδικασίας παγκοσµιοποίησης. Παρά το γεγονός ότι ορισµένοι σηµαντικοί
τοµείς µεταποίησης της ΕΕ, όπως η µηχανολογία, τα χηµικά προϊόντα και τα µηχανοκίνητα
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Πηγή: Στατιστικές της Eurostat για τις επιχειρήσεις.
Βλ. επίσης την προσεχή ετήσια οικονοµική ανασκόπηση της ΕΕ, στην οποία αναλύονται οι παράγοντες
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της ΕΕ στο σύνολό της.
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οχήµατα, εµφάνισαν ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα και κατέγραψαν πολύ
σηµαντικά εµπορικά πλεονάσµατα σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο, το εµπόριο της ΕΕ
εξακολουθεί σε γενικές γραµµές να είναι συγκεντρωµένο σε τοµείς µέσης-υψηλής
τεχνολογίας και χαµηλών έως ενδιάµεσων εργασιακών ικανοτήτων8. Το γεγονός αυτό εκθέτει
την ΕΕ στον ανταγωνισµό παραγωγών από τις αναδυόµενες οικονοµίες που αναβαθµίζουν
την ένταση ειδίκευσης των εξαγωγών τους και καλύπτουν τους µη τιµολογιακούς παράγοντες
που συχνά αποτελούν τη βάση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της ΕΕ στις παγκόσµιες
αγορές. Ως εκ τούτου, η προσαρµοστικότητα και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες
θα επιτρέψουν την αλλαγή κατεύθυνσης προς µια ισχυρότερη ανταγωνιστική θέση έχουν
καθοριστική σηµασία προκειµένου να µεγιστοποιήσει η ΕΕ τα οφέλη που προκύπτουν από
την ένταξη της Κίνας, της Ινδίας και άλλων ταχέως αναπτυσσόµενων οικονοµιών στην
παγκόσµια οικονοµία.
Οι ροές των ξένων άµεσων επενδύσεων της ΕΕ προς τις αναδυόµενες οικονοµίες της Ασίας
αυξήθηκαν κατά τα τελευταία έτη, αλλά το µερίδιό τους στις συνολικές ροές εξακολουθεί να
είναι περιορισµένο9. Η διεθνής µεταφορά των θέσεων απασχόλησης της ΕΕ σε χώρες
χαµηλού κόστους ήταν επίσης περιορισµένη στους περισσότερους κλάδους µεταποίησης,
παρά το γεγονός ότι η µεταφορά αυτή έχει οδυνηρές συνέπειες σε τοπική και ατοµική
τοµεακή βάση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους εργαζοµένους χαµηλής ειδίκευσης στους οποίους
πρέπει να παρέχεται αρωγή για την αντιµετώπιση των συνεπειών της βιοµηχανικής
αναδιάρθρωσης.
Επιπροσθέτως, αυξάνεται ο διεθνής ανταγωνισµός όσον αφορά τις δαπάνες για την έρευνα
και ανάπτυξη. Οι µεταβολές στις παγκόσµιες αγορές, σε συνδυασµό µε παράγοντες όπως οι
ανθρώπινοι πόροι, η ποιότητα των τοπικών συστηµάτων έρευνας και καινοτοµίας και η
παρουσία συσπειρώσεων ή πόλων αριστείας, διαδραµατίζουν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο
για τον καθορισµό των τόπων απορρόφησης δαπανών για την έρευνα και ανάπτυξη.
Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ΕΕ δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική ως τόπος για
διεξαγωγή έρευνας. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ελκύουν µεγαλύτερο µερίδιο διεθνών δαπανών
για την έρευνα και ανάπτυξη ενώ υπάρχουν καινούρια στοιχεία που δείχνουν ότι χώρες όπως
η Κίνα και η Ινδία αποκτούν σηµασία ως τόποι νέων επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και
ανάπτυξης. Οι ΗΠΑ ήταν επίσης περισσότερο επιτυχείς απ’ ό,τι η ΕΕ στην προσέλκυση
ερευνητών και εργατικού δυναµικού υψηλής ειδίκευσης. Οι τάσεις αυτές αποτελούν
ανησυχητικό ζήτηµα λόγω του ότι οδηγούν στην απώλεια επενδύσεων για την έρευνα και
ανάπτυξη καθώς και ερευνητών από την ΕΕ.
Σε γενικές γραµµές, ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις των µεµονωµένων
τοµέων µεταποίησης της ΕΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν ήταν θετικές, εξακολουθούν να
υφίστανται σηµαντικές προκλήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η δηµιουργία των απαραίτητων
συνθηκών για την εξασφάλιση µεγαλύτερης προσαρµοστικότητας και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων έχει θεµελιώδη σηµασία για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του
µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ, ιδιαίτερα εν όψει του ολοένα και µεγαλύτερου ανταγωνισµού
από την Κίνα και τις αναδυόµενες οικονοµίες της Ασίας.
Η πρόκληση για τη µεταποιητική βιοµηχανία της ΕΕ και τους µεµονωµένους κλάδους της
συνίσταται στη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων τους στο µέλλον εν όψει
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Βλ. ενότητα VI των τοµεακών δεικτών ανταγωνιστικότητας της ΕΕ για το 2005, Γ∆ Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανίας.
«EU Foreign Direct Investment in 2003» Statistics in Focus, 20/2005, της Eurostat.
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των περαιτέρω τεχνολογικών καινοτοµιών και της συνεχούς διεθνοποίησης. Η πρόκληση για
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι να διαµορφώσουν µια σαφή και συνεκτική
απάντηση προβαίνοντας σε σηµαντικές βελτιώσεις του πλαισίου και του γενικού
περιβάλλοντος λειτουργίας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΤΗΣ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση των υφιστάµενων δυνατών σηµείων της βιοµηχανίας της
ΕΕ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε λεπτοµερή εξέταση της ανταγωνιστικότητας
27 µεµονωµένων τοµέων της µεταποιητικής και της κατασκευαστικής βιοµηχανίας10,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάθεσης των απόψεων των ενδιαφεροµένων µερών και των
κρατών µελών. Σκοπός της εξέτασης αυτής ήταν να προσδιορισθεί ο βαθµός στον οποίο οι
επιδόσεις των εν λόγω τοµέων επηρεάζονται ή θα µπορούσαν να επηρεασθούν από τα µέσα
βιοµηχανικής πολιτικής. Οι τοµείς πολιτικής που επελέγησαν προς εξέταση ήταν ιδιαιτέρως
σηµαντικοί για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας σε τοµεακό επίπεδο και τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα:
•
εξασφάλιση ανοικτής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου του
ανταγωνισµού·
•

γνώση, όπως έρευνα, καινοτοµία και ειδίκευση·

•

καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις·

•
εξασφάλιση της συνέργειας των πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια
και το περιβάλλον·
•

εξασφάλιση της πλήρους και δίκαιης συµµετοχής στις διεθνείς αγορές·

•

προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής.

Αποτέλεσµα της εξέτασης ήταν ο προσδιορισµός µε συστηµατικό τρόπο των πλέον
σηµαντικών προκλήσεων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις πολιτικές σε κάθε
µεµονωµένο τοµέα τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, όπως συνοψίζεται στο
παράρτηµα 111.
Για τους σκοπούς της εξέτασης, οι µεµονωµένοι κλάδοι εντάχθηκαν σε οµάδες που εµπίπτουν
στις εξής τέσσερις ευρείες κατηγορίες: βιοµηχανίες τροφίµων και βιολογικών επιστηµών·
βιοµηχανίες µηχανηµάτων και συστηµάτων· βιοµηχανίες µόδας και σχεδίου και βιοµηχανίες
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Λόγω του ότι για τα νέα κράτη µέλη τα διαθέσιµα στοιχεία ανά τοµέα ήταν περιορισµένα, η εν λόγω
εξέταση πρέπει να θεωρηθεί προκαταρκτική. Επί του παρόντος, η Επιτροπή συγκεντρώνει και αναλύει
τα στοιχεία που λείπουν και θα τα λάβει υπόψη στις εν εξελίξει πρωτοβουλίες πολιτικής.
Στον πίνακα αναφέρονται µε ένδειξη σταυρού οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόκληση πολιτικής
θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα για κάθε τοµέα µεταξύ των πολλών σχετικών προκλήσεων πολιτικής.
Η απουσία σταυρού δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η εν λόγω πρόκληση δεν έχει σηµασία για έναν τοµέα
αλλά ότι δεν θεωρείται ζήτηµα υψίστης σηµασίας. Περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά αυτά και
άλλα θέµατα παρέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.
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βασικών και ενδιάµεσων προϊόντων12. Κάθε µία από τις ευρείες αυτές κατηγορίες
βιοµηχανιών χαρακτηρίζεται από το δικό της ξεχωριστό σύνολο ιδιαίτερων αλλαγών.
Βιοµηχανίες τροφίµων και βιολογικών επιστηµών
Οι βιοµηχανίες τροφίµων και βιολογικών επιστηµών (π.χ. τροφίµων και ποτών, φαρµάκων,
βιοτεχνολογίας) αποτελούν το ένα πέµπτο περίπου της µεταποιητικής προστιθέµενης αξίας
της ΕΕ και παρουσιάζουν µέσα έως υψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Οι κυριότερες προκλήσεις
για την οµάδα αυτή είναι η γνώση και οι καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις. Ως άκρως
καινοτόµες βιοµηχανίες, οι κύριες προκλήσεις γνώσης που αντιµετωπίζουν εντοπίζονται
στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης, της προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και της χρηµατοδότησης της καινοτοµίας εξαιρετικά καινοτόµων ΜΜΕ.
Επιπροσθέτως, οι εν λόγω βιοµηχανίες βασίζονται στη συνεχή προσαρµογή και
επικαιροποίηση των κανονιστικών ρυθµίσεων προκειµένου αυτές να συµβαδίζουν µε την
τεχνολογική πρόοδο εξασφαλίζοντας παράλληλα υγεία και ασφάλεια. Στις κύριες προκλήσεις
που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς συµπεριλαµβάνονται η ανάγκη να σηµειωθεί
µεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη δηµιουργία µιας πλήρως ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς
φαρµακευτικών προϊόντων, καθώς και περιβαλλοντικά ζητήµατα και ζητήµατα πρόσβασης
στις αγορές όσον αφορά τις βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών, τα φάρµακα και τα καλλυντικά
προϊόντα.
Βιοµηχανίες µηχανηµάτων και συστηµάτων
Οι βιοµηχανίες µηχανηµάτων και συστηµάτων [π.χ. ΤΠΕ, µηχανολογίας κ.λπ.] αποτελούν το
ένα τρίτο περίπου της προστιθέµενης αξίας µεταποίησης στην ΕΕ και χαρακτηρίζονται από
µέσους έως υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µε υψηλά ποσοστά δαπανών για την έρευνα και
ανάπτυξη. Οι προκλήσεις για τους τοµείς αυτούς έχουν κατά συνέπεια κυρίως σχέση µε την
καινοτοµία, την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και την εξασφάλιση της
διαθεσιµότητας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης. Η ενιαία αγορά για πολλές από τις
βιοµηχανίες αυτές είναι αλληλένδετη µε τεχνικά πρότυπα που χρήζουν συνεχούς
επικαιροποίησης. Η καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι επίσης σηµαντική για
ορισµένες βιοµηχανίες, ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση µε τις ΤΠΕ, την κατασκευή
ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών ειδών και τα µηχανοκίνητα οχήµατα. Οι βιοµηχανίες
µεταφορών αντιµετωπίζουν επίσης αρκετές περιβαλλοντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα την
ανάγκη για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχηµάτων, των
αεροπλάνων και των πλοίων τους.
Βιοµηχανίες µόδας και σχεδίου
Οι βιοµηχανίες µόδας και σχεδίου (π.χ. κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδηµάτων)
αποτελούν µόλις το 8% της προστιθέµενης αξίας µεταποίησης, αλλά παρουσίασαν χαµηλή ή
και αρνητική ανάπτυξη παραγωγής καθώς και σχετικά χαµηλές δαπάνες για την έρευνα και
ανάπτυξη κατά τα πρόσφατα έτη. Η επιτυχής διαρθρωτική προσαρµογή είναι η κύρια
πρόκληση για τις βιοµηχανίες αυτές. Η βελτίωση της καινοτοµίας, η προστασία των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η ειδίκευση είναι σηµαντικά στοιχεία προκειµένου
12
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Βλ. τον πίνακα του παραρτήµατος Ι για γενική επισκόπηση της ταξινόµησης. Παρόµοια σε γενικές
γραµµές αλλά όχι ίδια κατηγοριοποίηση χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Μνηµονίου για τη
βιοµηχανία: Η καρδιά της βιοµηχανίας» του υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων των Κάτω Χωρών
(Οκτώβριος 2004). Η κατηγοριοποίηση βασίσθηκε στις κοινές προκλήσεις της βιοµηχανίας και τις
οµοιότητες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. προϊόντα, διαδικασίες κ.λπ.
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να καταστεί δυνατή η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της πολυµορφίας των προϊόντων
που παράγουν. Η απόκτηση καλύτερης πρόσβασης σε παγκόσµιες αγορές που επί του
παρόντος τυγχάνουν πολύ µεγάλης προστασίας συνιστά επίσης σηµαντική απαίτηση
πολιτικής για τις βιοµηχανίες αυτές.
Βασικές και ενδιάµεσες βιοµηχανίες
Οι βασικές και ενδιάµεσες βιοµηχανίες (π.χ. χηµικών, χάλυβα καθώς και πολτού και χαρτιού)
αποτελούν περίπου το 40% της προστιθέµενης αξίας µεταποίησης στην ΕΕ. Ως προµηθευτές
βασικών εισροών για τις υπόλοιπες βιοµηχανίες της ΕΕ, οι βιοµηχανίες αυτές µπορούν να
αποτελέσουν σηµαντική πηγή καινοτοµίας για άλλους τοµείς. Τα ποσοστά ανάπτυξης στον
τοµέα αυτό ήταν µέσα έως χαµηλά, µε εξαίρεση τα χηµικά προϊόντα και τις βιοµηχανίες
καουτσούκ που σηµείωσαν υψηλές επιδόσεις. Οι βιοµηχανίες αυτές συνιστούν σε µεγάλο
βαθµό βιοµηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας και, ως εκ τούτου, οι κύριες προκλήσεις γι’
αυτές αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον. Μεταξύ των σηµαντικών προκλήσεων ανά
τοµέα συγκαταλέγεται η νοµοθεσία REACH για τη βιοµηχανία χηµικών και η απλοποίηση
της νοµοθεσίας για τον κατασκευαστικό τοµέα. Η διαρθρωτική προσαρµογή συνιστά
σηµαντικό ζήτηµα για τους κλάδους των κεραµεικών προϊόντων, της τυπογραφίας και του
χάλυβα.
4.

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχέδιο εργασιών που παρατίθεται σε αυτή την ενότητα αφορά µια νέα προσέγγιση της
βιοµηχανικής πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη καλύτερα σχεδιασµένων και πιο
πρόσφορων, ολοκληρωµένων και συναινετικών πολιτικών. Ξεκινώντας από την εξέταση των
οριζόντιων πολιτικών όσον αφορά τις απτές επιδράσεις τους σε συγκεκριµένους
βιοµηχανικούς τοµείς, η εν λόγω προσέγγιση καθιστά δυνατό τον εντοπισµό των πιο
πρόσφορων πολιτικών για κάθε τοµέα. Συνδέοντας, στο πλαίσιο µια ενιαίας πρωτοβουλίας,
πολλές διαφορετικές διαστάσεις πολιτικής που έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη βιοµηχανία,
η προσέγγιση αυτή θα ενισχύσει τη συνεκτικότητα και τη συγχώνευση των πολιτικών και θα
έχει ισχυρότερο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Η εν λόγω προσέγγιση επιχειρεί, τέλος,
να επιτύχει µεγαλύτερη συναίνεση όσον αφορά τις πολιτικές, µέσω της εµπλοκής σε πρώιµο
στάδιο των κύριων ενδιαφερόµενων µερών και των κρατών µελών στη χάραξη πολιτικής. Οι
ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να συµµετάσχουν στις εργασίες αυτές, τόσο σε
οριζόντιο όσο και σε τοµεακό επίπεδο.
Το πρόγραµµα εργασίας που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα εστιάζει σε µια σειρά
συγκεκριµένων νέων πρωτοβουλιών µε στόχο την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας σε
διάφορους τοµείς. Ως εκ τούτου, το πρόγραµµα αυτό δεν είναι εξαντλητικό. Στο πλαίσιο του
νέου κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας, έχουν ήδη ξεκινήσει αρκετές άλλες
ενέργειες και πρωτοβουλίες πολιτικής οι οποίες αφορούν ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής
και έχουν αντίκτυπο γενικά στη βιοµηχανία και στους επιµέρους τοµείς.
4.1.

∆ιατοµεακές πρωτοβουλίες πολιτικής

Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης εξαγγέλλονται επτά κύριες διατοµεακές
πρωτοβουλίες πολιτικής που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων
µεταξύ των οµαδοποιήσεων των διαφόρων βιοµηχανιών καθώς και την ενίσχυση της
συνέργειας των διαφόρων τοµέων πολιτικής λαµβάνοντας υπόψη την παράµετρο της
ανταγωνιστικότητας.
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Πρωτοβουλία
για
τα
δικαιώµατα
παραποίηση/αποµίµηση (2006)

διανοητικής

ιδιοκτησίας

και

την

Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) έχουν καίρια σηµασία για την
ανταγωνιστικότητα πολλών βιοµηχανικών τοµέων. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη
ολοκληρωθεί η εναρµόνιση βασικών τοµέων, είναι δυνατόν να γίνουν περισσότερα για την
εξασφάλιση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της βιοµηχανίας σε
καιρούς ταχειών τεχνολογικών εξελίξεων και κοινωνικών αλλαγών. Οι εταιρείες και οι
πελάτες τους χρειάζονται ∆∆Ι που προωθούν την καινοτοµία, παρέχουν σταθερό πλαίσιο για
τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αποτελεσµατικών νέων
επιχειρηµατικών µοντέλων. Ο προβληµατισµός που προκάλεσε η προτεινόµενη οδηγία
σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που
εφαρµόζονται σε υπολογιστή έδειξε ότι η σύνθεση κανόνων ∆∆Ι που ισοσταθµίζουν τις
ανάγκες όλων των ενδιαφερόµενων µερών δεν είναι καθόλου εύκολη. Για το λόγο αυτό, η
Επιτροπή θα ξεκινήσει διάλογο µε τη βιοµηχανία και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη το 2006
προκειµένου να προσδιορίσει ποιες περαιτέρω χρήσιµες ενέργειες είναι δυνατόν να
αναληφθούν για την παροχή ορθού πλαισίου ∆∆Ι στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία.
Επιπροσθέτως, η χρηστή εφαρµογή των ∆∆Ι στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες έχει
εξαιρετική σηµασία για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας
που παρατηρείται σε πολλούς τοµείς. Οι παραβιάσεις των ∆∆Ι µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
τη διεξαγωγή νόµιµων επιχειρήσεων, να απειλήσουν την καινοτοµία και ορισµένες φορές να
δηµιουργήσουν προβλήµατα στη δηµόσια υγεία και ασφάλεια. Πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα
ΜΜΕ, δεν γνωρίζουν ακόµη τα δικαιώµατά τους για επαρκή προστασία της διανοητικής τους
ιδιοκτησίας, ενώ η παραποίηση/αποµίµηση εξακολουθεί να είναι σηµαντικό πρόβληµα σε
πολλούς τοµείς του εµπορίου. Αφού λάβει υπόψη της τα υφιστάµενα και σχεδιαζόµενα µέσα
και µέτρα για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης και της πειρατείας,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εφαρµόζονται όσον αφορά την αναγκαστική εκτέλεση13
και τα τελωνεία, η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στο συνολικό τοµέα
των ∆∆Ι, εστιάζοντας την προσοχή της ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν την
ανταγωνιστικότητα, και θα υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο βελτίωσης της
κατάστασης στις αρχές του 2006.
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον
(τέλη 2005)
Οι πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον συνδέονται στενά
µεταξύ τους και ο αντίκτυπός τους έχει µεγάλη σηµασία ιδιαίτερα για πολλές βιοµηχανίες
βασικών και ενδιάµεσων προϊόντων. ∆εδοµένης της ανάγκης για συνοχή πολιτικής και
νοµοθετικών πρωτοβουλιών στους τοµείς αυτούς καθώς και για πλήρη αξιοποίηση της
συνέργειάς τους, έχει ουσιαστική σηµασία η στενότερη συνεργασία και η ανάπτυξη µιας
ολοκληρωµένης προσέγγισης. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί οµάδα υψηλού επιπέδου για
την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον. Η οµάδα αυτή θα λειτουργεί ως
συµβουλευτική πλατφόρµα φέρνοντας σε επαφή τα µέλη της επιτροπής για τις επιχειρήσεις
και τη βιοµηχανία, τον ανταγωνισµό, την ενέργεια και το περιβάλλον καθώς και όλα τα
σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη. Η εν λόγω οµάδα έχει σχεδιασθεί µε σκοπό να εξετάσει τη
σχέση µεταξύ της νοµοθεσίας για τη βιοµηχανία, την ενέργεια και το περιβάλλον και να
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Συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων της Επιτροπής για µια οδηγία όσον αφορά τις διατάξεις
ποινικού δικαίου της ΕΕ σχετικά µε την καταπολέµηση των παραβιάσεων των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, Ιούλιος 2005.
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εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα των µεµονωµένων πρωτοβουλιών, βελτιώνοντας παράλληλα
τόσο τη βιωσιµότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό θα επιτευχθεί µε την ισόρροπη
συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα σταθερό και
προβλέψιµο κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο θα συµβαδίζουν η ανταγωνιστικότητα, η
ενέργεια και το περιβάλλον. Πιθανά σηµεία εστίασης θα αποτελέσουν: (i) η συγκεκριµένη
εφαρµογή καλύτερων κανονιστικών αρχών· (ii) οι κλιµατικές µεταβολές, ιδιαίτερα το
σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου, η ενεργειακή αποδοτικότητα
και οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας· (iii) η λειτουργία των αγορών ενέργειας, ιδιαίτερα της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· (iv) η εφαρµογή της θεµατικής στρατηγικής για την πρόληψη
και την ανακύκλωση των αποβλήτων καθώς και η σχετική νοµοθεσία· (v) η βελτίωση της
αποδοτικότητας των πόρων και της πρόσληψης των περιβαλλοντικών και άλλων καινοτόµων
τεχνολογιών.
Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης στις αγορές (άνοιξη
2006)
Η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι ζήτηµα το οποίο για τους περισσότερους τοµείς
συνιστά προτεραιότητα. Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για την έκδοση ενδεχόµενης
ανακοίνωσης σχετικά µε την αναθεώρηση της στρατηγικής για την πρόσβαση στις αγορές, µε
την οποία θα αναθεωρείται η υφιστάµενη στρατηγική και µέσα προκειµένου να υπάρξει
εστίαση στους τοµείς και τις αγορές που προσφέρουν τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη όσον
αφορά την ανταγωνιστικότητα. Θα δίνεται τακτικά προτεραιότητα στους στόχους που
αφορούν την πρόσβαση στις αγορές παράλληλα µε την αποτελεσµατικότερη χρήση του
κανονισµού για τους εµπορικούς φραγµούς. Σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, θα
αναπτυχθεί και θα τεθεί σε εφαρµογή λεπτοµερής στρατηγική έτσι ώστε να υπερκερασθούν
τα εµπόδια σε επιλεγµένους τοµείς και χώρες. Έχει ήδη εισαχθεί ειδικό σχέδιο δράσης όσον
αφορά την πρόσβαση στις αγορές για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και το σχέδιο αυτό
έχει επεκταθεί µε στόχο να καλύψει τα δερµάτινα προϊόντα και τα υποδήµατα. Η Επιτροπή
σκοπεύει επίσης να ξεκινήσει ευρεία διαδικασία στοχασµού και συζήτησης µε αντικείµενο τις
εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ µέσω της έκδοσης περαιτέρω
ανακοίνωσης που, µεταξύ άλλων, θα αφορά εµπορικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, κανονιστικά ζητήµατα, επενδύσεις και κρατικές
προµήθειες, ιδιαίτερα δε τη δυνατότητα ενός «εξωτερικού µέσου προµηθειών» που θα έχει ως
στόχο τη δηµιουργία κινήτρων σε τρίτες χώρες προκειµένου να διαπραγµατεύονται το
άνοιγµα των αγορών τους δηµόσιων προµηθειών σε αµοιβαία βάση.
Νέο πρόγραµµα νοµοθετικής απλοποίησης (Οκτώβριος 2005)
Η ύπαρξη καλύτερων νοµοθετικών ρυθµίσεων σε διάφορα επίπεδα προσδιορίσθηκε ως κύρια
πρόκληση που αντιµετωπίζουν διάφοροι τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων του
κατασκευαστικού τοµέα, της βιοµηχανίας µηχανοκίνητων οχηµάτων, των βιοµηχανιών ΤΠΕ
και των βιοµηχανιών τροφίµων και βιολογικών επιστηµών. Επιπροσθέτως, οι κανονισµοί για
τα απόβλητα κρίθηκαν σηµαντικοί για µια ευρεία σειρά διαφορετικών τοµέων και ιδιαίτερα
για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει14 ότι σκοπεύει να ξεκινήσει εκ νέου τις
εργασίες της σχετικά µε την απλοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Κατόπιν
διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, η ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί τον Οκτώβριο και
θα παρουσιάζει ένα πρόγραµµα εργασιών απλοποίησης που θα περιλαµβάνει τρεις
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Στην ανακοίνωση σχετικά µε τη βελτίωση της νοµοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
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προτεραιότητες οι οποίες έχουν ήδη καθορισθεί όσον αφορά την προσέγγιση αυτή: τον τοµέα
αυτοκινήτων, τον τοµέα κατασκευών και τη νοµοθεσία για τα απόβλητα. Στην ουσία, η
οµάδα υψηλού επιπέδου CARS21 ξεκίνησε την εξέταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας
έχοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής έως τα τέλη του 2005.
Βελτίωση των τοµεακών ειδικεύσεων (2006)
Η έλλειψη ειδικεύσεων προσδιορίσθηκε ως κύρια πρόκληση σε ευρεία σειρά διαφορετικών
βιοµηχανιών, συµπεριλαµβανοµένων των βιοµηχανιών ΤΠΕ και µηχανολογίας, των
βιοµηχανιών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και δερµάτινων ειδών καθώς και αρκετών
βιοµηχανιών βασικών και ενδιάµεσων προϊόντων. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενδείξεις ότι σε
ορισµένες περιπτώσεις η µετεγκατάσταση της βιοµηχανικής δραστηριότητας οφειλόταν πιο
πολύ στην έλλειψη ειδικεύσεων παρά σε παράγοντες που είχαν σχέση µε το κόστος. Η
Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει την αντιµετώπιση των ζητηµάτων έλλειψης ειδικεύσεων µέσω
αρκετών πολιτικών, όπως το πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»,
συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (EQF), το οποίο θα αποτελέσει
σηµείο κοινής αναφοράς για τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
προωθώντας τη διαφάνεια, τη µεταφορά και την αναγνώριση των προσόντων µε ιδιαίτερη
αναφορά στο τοµεακό επίπεδο15. Για τη συµπλήρωση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών,
προτείνεται η αξιολόγηση της φύσης των προβληµάτων όσον αφορά την ειδίκευση που
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα οι βιοµηχανίες. Η αξιολόγηση αυτή θα περιλαµβάνει τον
προσδιορισµό των σηµερινών απαιτήσεων ειδικεύσεων ανά τοµέα και των κενών
ειδίκευσης και θα εξετάζει τις πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τις δεξιότητες σε
συγκεκριµένους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών επιδράσεων στις ΜΜΕ.
Αξιοποιώντας το συνεχιζόµενο έργο του Cedefop, αυτή η βάση από πληροφορίες θα
επιτρέψει τη διαµόρφωση των µελλοντικών συγκεκριµένων πρωτοβουλιών πολιτικής,
λαµβάνοντας υπόψη τις τοµεακές απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας.
∆ιαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών στο µεταποιητικό τοµέα (τέλη 2005)
Η ευθύνη για τη διαρθρωτική προσαρµογή ανήκει πρωταρχικά στον ιδιωτικό τοµέα. Η ΕΕ
έχει, ωστόσο, στη διάθεσή της χρήσιµα µέσα µε τα οποία µπορεί να προλάβει και να
συνοδεύσει τις αλλαγές, όπως διαπιστώθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά µε τις
επιδράσεις της αναδιάρθρωσης στην απασχόληση16. Είναι σηµαντική η πλήρης ενσωµάτωση
των βιοµηχανικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω της χρήσης των διαρθρωτικών
ταµείων και των µέσων πολιτικής των µεµονωµένων κρατών µελών. Κατά την εξέταση
προσδιορίσθηκε ότι οι ακόλουθες βιοµηχανίες αντιµετωπίζουν πρόβληµα όσον αφορά
δυνητικές διαρθρωτικές προσαρµογές: οι βιοµηχανίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
δερµάτινων ειδών, επίπλων, υποδηµάτων και κεραµεικών προϊόντων, τυπογραφίας,
µηχανοκίνητων οχηµάτων, ναυπηγικής, χάλυβα καθώς και τµήµατα των βιοµηχανιών
τροφίµων. Η Επιτροπή σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι η καλύτερη πρόληψη και η θετική
διαχείριση της οικονοµικής αναδιάρθρωσης θα συµπεριληφθούν στα νέα προγράµµατα των
διαρθρωτικών ταµείων. Σε συµφωνία µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές
για τη συνοχή 2007-2013, η υποστήριξη σε προγράµµατα που έχουν ως στόχο τον
εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας και την πρόληψη των βαθµιαίων µεταβολών στο
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Πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο
εκδόθηκε από το Συµβούλιο και την Επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου 2002· βλ. επίσης «Το σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα» COM(2002) 72.
Ανακοίνωση «Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση» COM(2005) 120.
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σύνολο της Ένωσης σε τοµείς για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι η διαρθρωτική
προσαρµογή συνιστά πρόβληµα πρέπει να συµπεριληφθεί στα νέα προγράµµατα των
διαρθρωτικών ταµείων, µαζί µε ενεργά µέτρα για την ενίσχυση της οικονοµικής ευηµερίας
των περιφερειών17. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης περαιτέρω το ζήτηµα της ενίσχυσης της
συνεργασίας των περιφερειών που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα και προκλήσεις.
Ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της βιοµηχανικής έρευνας και καινοτοµίας
(2005)
Η προσεχής ανακοίνωση σχετικά µε την έρευνα και την καινοτοµία18 θα παρουσιάσει µια
νέα, ολοκληρωµένη προσέγγιση των πολιτικών και ενεργειών υποστήριξης της έρευνας και
της καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων αρκετών πρωτοβουλιών που έχουν µεγάλη σηµασία
για τους βιοµηχανικούς τοµείς. Η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά µε την παροχή κρατικής
ενίσχυσης στην καινοτοµία προτείνει επιπροσθέτως τη διευκόλυνση της παροχής κρατικών
ενισχύσεων για την αντιµετώπιση αποτυχιών της αγοράς που εµποδίζουν την καινοτοµία. Ως
συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά µε την έρευνα και την καινοτοµία, το 2006 θα
δηµιουργηθεί ευρωπαϊκό σύστηµα παρακολούθησης της βιοµηχανικής έρευνας και
καινοτοµίας, το οποίο θα παρέχει ενοποιηµένη επισκόπηση και ανάλυση των εξελίξεων στον
τοµέα της βιοµηχανικής έρευνας και καινοτοµίας καθώς και πλαίσιο για την έκφραση των
απόψεων των ενδιαφερόµενων µερών. Το γεγονός αυτό θα εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τη βιοµηχανία και τις πολιτικές, συµβάλλοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο στην πρόβλεψη τόσο των φραγµών όσο και των ευκαιριών βελτίωσης των
επενδύσεων έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και στην εµπορευµατοποίηση νέων τεχνολογιών
στην Ευρώπη. Θα δηµιουργηθεί οµάδα ενδιαφερόµενων µερών υψηλού επιπέδου, η οποία θα
περιλαµβάνει αντιπροσώπους των φορέων που χαράζουν πολιτική και θα έχει ως στόχο την
παροχή κατεύθυνσης και ανατροφοδότησης σχετικά µε την εστίαση και την καταλληλότητα
των δραστηριοτήτων αυτών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες19, που έχουν ήδη αποδείξει ότι αποτελούν
σηµαντική προαιρετική διαδικασία από τη βάση στην κορυφή µε στόχο τη διαµόρφωση
βιοµηχανικών και πολιτικών στρατηγικών σε σαφώς καθορισµένους κύριους τεχνολογικούς
τοµείς µέσω των «προγραµµάτων στρατηγικής έρευνας», µπορούν επίσης να συµβάλουν
στην αύξηση των βιοµηχανικών επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας
καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να εµπορευµατοποιεί νέες
τεχνολογίες.
4.2.

Πρωτοβουλίες ανά συγκεκριµένο τοµέα

Επιπροσθέτως προς τις διατοµεακές πρωτοβουλίες, προσδιορίσθηκαν αρκετές νέες πολιτικές
πρωτοβουλίες ανά συγκεκριµένο τοµέα µε βάση τη φύση ή την ιδιαίτερη σηµασία έκαστου
τοµέα. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν διάφορες µορφές. Ορισµένες από αυτές περιλαµβάνουν
νέες οµάδες υψηλού επιπέδου ή φόρα πολιτικής, σε συνέχεια των επιτυχών παραδειγµάτων
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«Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας, 2007-2013» COM(2005) 299, 5 Ιουλίου 2005.
«Περισσότερη έρευνα και καινοτοµία: Επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Κοινή
προσέγγιση» COM(2005) (πρόκειται να εκδοθεί).
Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες και τις
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες: Ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας [SEC(2005)800] της 10ης Ιουνίου 2005
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των οµάδων G10 Medicines, LeaderSHIP 2015 και CARS21 που θα συνεχίσουν να έχουν
σηµαντική συνεισφορά στο µέλλον. Κάθε φορά που προτείνεται νέα τοµεακή πρωτοβουλία,
θα δίνεται πλήρης προσοχή στην εξασφάλιση της συνεκτικότητάς της µε άλλες
πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα τις πρόσφατα προταθείσες τεχνολογικές πλατφόρµες, τα πάνελ
τοµεακής καινοτοµίας και τις πρωτοβουλίες δικτύωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας INNOVA καθώς και της πρωτοβουλίας i2010 σχετικά µε την ευρωπαϊκή
κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στο παράρτηµα 2
παρατίθεται ο πλήρης κατάλογος των νέων και υφιστάµενων διατοµεακών πρωτοβουλιών
καθώς και των πρωτοβουλιών ανά συγκεκριµένο τοµέα για όλους τους µεµονωµένους τοµείς.
Αυτές περιλαµβάνουν πολιτικές, κανονιστικές ή τεχνικές ενέργειες ανάλογα µε τη φύση του
ζητήµατος.
Οι νέες πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσει η Επιτροπή είναι:
• Φόρουµ για τα Φάρµακα (πρώτη συνεδρίαση το 2006)
Η στρατηγική για τα φάρµακα θα εξετασθεί από ετήσιο φόρουµ µε θέµα τα φάρµακα, στο
οποίο θα συµµετέχουν τα κράτη µέλη (σε υπουργικό επίπεδο), ανώτεροι αντιπρόσωποι της
βιοµηχανίας και άλλοι κύριοι ενδιαφερόµενοι, όπως ασθενείς και επαγγελµατίες του τοµέα
της υγείας. Έχοντας ως αντικείµενο την κατάτµηση της ευρωπαϊκής αγοράς φαρµάκων, οι
εργασίες θα επικεντρωθούν σε ζητήµατα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και σε κανονιστικά
θέµατα σε επίπεδο κρατών µελών, όπως, για παράδειγµα, κρίσιµα ζητήµατα που έχουν σχέση
µε τη διαµόρφωση των τιµών και τη σχετική αποτελεσµατικότητα.
• Ενδιάµεση εξέταση της στρατηγικής για τις βιολογικές επιστήµες και τη βιοτεχνολογία
(2006-2007)
Η στρατηγική για τις βιολογικές επιστήµες και τη βιοτεχνολογία θα υποβληθεί σε ενδιάµεση
εξέταση κατά την περίοδο 2006-2007. Αυτό σηµαίνει στενότερη συνεργασία µε τη
βιοµηχανία µέσω της συµβουλευτικής οµάδας για την ανταγωνιστικότητα στον τοµέα της
βιοτεχνολογίας και τακτικό ετήσιο τριµερή διάλογο µε τη βιοµηχανία και τα κράτη µέλη έτσι
ώστε να επισηµανθούν προβλήµατα, να υποβληθούν προτάσεις όσον αφορά τις
προτεραιότητες και να γίνουν συστάσεις για ενέργειες.
• Νέες οµάδες υψηλού επιπέδου για τη βιοµηχανία χηµικών (2007) και την αµυντική
βιοµηχανία
Σε συνέχεια της αναµενόµενης έκδοσης του REACH το 2007, του νέου κανονιστικού
πλαισίου για τα χηµικά, προτείνεται ο σχηµατισµός οµάδας υψηλού επιπέδου για την εξέταση
του τρόπου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας χηµικών. Για τις αµυντικές
βιοµηχανίες θα δηµιουργηθεί άλλη οµάδα υψηλού επιπέδου, που θα εξετάζει θέµατα, όπως η
µεταφορά αµυντικών προϊόντων, οι προµήθειες και η τυποποίηση στον τοµέα της άµυνας.
• Ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα
Το ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα θα αποτελέσει την κοινή, συνολική και ευέλικτη
προγραµµατική βάση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος, της
ΕΕ και των αντίστοιχων κρατών µελών. Βρίσκονται επίσης εν εξελίξει οι εργασίες για την
έκδοση ανακοίνωσης σχετικά µε την παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της
ασφάλειας (GMES), στην οποία θα παρουσιάζεται ο τρόπος µετάβασης προς τις λειτουργικές
υπηρεσίες το 2008.
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• Ειδική οµάδα για την ανταγωνιστικότητα στον τοµέα των ΤΠΕ (2005/2006)
Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η δηµόσια πολιτική θα παράσχει πρόσφορο έδαφος για την
ανταγωνιστικότητα του εξελισσόµενου τοµέα των ΤΠΕ, θα συσταθεί ειδική οµάδα στην
οποία θα συµµετέχουν αντιπρόσωποι των ενδιαφερόµενων µερών. Επιπροσθέτως προς τις
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής i201020, η εν λόγω
οµάδα θα προσδιορίσει τους κύριους φραγµούς στην ανταγωνιστικότητα καθώς και τις
πιθανές λύσεις πολιτικής, µέσω, για παράδειγµα, των καλύτερων κανονιστικών ρυθµίσεων,
της ειδίκευσης, των ∆∆Ι και της τυποποίησης. Η ειδική οµάδα θα επιτρέψει επίσης τη
διεξαγωγή δοµηµένου διαλόγου που θα συµβάλει στην κινητοποίηση του τοµέα και θα
επιστήσει την προσοχή των κρατών µελών στους φραγµούς της ανταγωνιστικότητας στον
κλάδο των ΤΠΕ στην Ευρώπη καθώς και στα εµπόδια όσον αφορά την ευρεία και
αποτελεσµατική πρόσληψη.
• ∆ιάλογος σχετικά µε την πολιτική για τη µηχανολογία (2005/2006)
Ο διάλογος σχετικά µε την πολιτική για τη µηχανολογία θα αναλύσει τα µελλοντικά
πλεονεκτήµατα και αδυναµίες των τοµέων και θα προσδιορίσει τον τρόπο µε τον οποίο
µπορούν να αντιµετωπισθούν οι αδυναµίες µακροπρόθεσµα.
• Σειρά µελετών µε θέµα την ανταγωνιστικότητα, συµπεριλαµβανοµένων των βιοµηχανιών
ΤΠΕ, τροφίµων καθώς και µόδας και σχεδίου
Στο πλαίσιο των µελετών αυτών, θα αναλυθούν οι τάσεις που επιδρούν στην
ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανικών τοµέων µε στόχο την υποβολή περαιτέρω προτάσεων
για συγκεκριµένες πολιτικές και ενέργειες στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιµο.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει το πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε τη βιοµηχανική
πολιτική για τις µεταποιητικές βιοµηχανίες τα επόµενα έτη. Η Επιτροπή εµµένει σταθερά στη
δέσµευσή της όσον αφορά τη συµβολή του προγράµµατος δράσης για την ανάπτυξη και την
απασχόληση στη δηµιουργία συµπαγούς βιοµηχανικής βάσης. Για το σκοπό αυτό, θα προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών πλαισίου της µεταποιητικής
βιοµηχανίας και εξασφάλισης της συνοχής διάφορων τοµέων πολιτικής. Οι οριζόντιες και
τοµεακές πρωτοβουλίες που παρουσιάσθηκαν στην παρούσα ανακοίνωση έχουν ως στόχο τη
συµπλήρωση του έργου σε επίπεδο κρατών µελών, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην
αντιµετώπιση των κύριων προκλήσεων µε τις οποίες είναι αντιµέτωποι διάφοροι τοµείς της
µεταποιητικής βιοµηχανίας. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί µε περαιτέρω
ανάλυση και προτάσεις για συγκεκριµένες πολιτικές και ενέργειες όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Ενδιάµεση εξέταση του σχεδίου εργασίας θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο
ανακοίνωσης που έχει προγραµµατισθεί για το 2007, η οποία θα παρουσιάζει επίσης την
πρόοδο όσον αφορά το πρόγραµµα εργασίας που παρουσιάσθηκε ανωτέρω και θα εξετάζει το
ενδεχόµενο πιθανών περαιτέρω επεκτάσεων σε άλλα σηµεία εστίασης της οικονοµίας, όπως
είναι, για παράδειγµα, οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
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Annex 1
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ

Βιοµηχανίες βασικών και ενδιάµεσων προϊόντων

Βιοµηχανίες µόδας
και σχεδίου

Βιοµηχανίες µηχανηµάτων και
συστηµάτων

Βιοµηχανίες τροφίµων και
βιολογικών επιστηµών

Βιοµηχανία

∆ιοικ.
Πρόσβαση φόρτος/
∆∆Ι, ΠαραΕ&Α/Καιν
ΜΜΕ στη Πολυπλοκότ Εσωτερική Υγεία και
ποίηση/απ Ειδίκευση
αγορά
ασφάλεια
ητα της
οτοµία
χρηµατοδό
οµίµηση
τοµεακής
τηση
νοµοθεσίας

Τεχν.
Πρότυπα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κλιµατικές
µεταβολές1 Απόβλητα

Νερό

2)

Αέρας

)

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙ
ΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Σ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4)

Επιδοτήσεις
Εντατική Πρόσβαση Πρόσβαση εµπορικών
Κανονιστικά
χρήση
στις
σε πρώτες στρεβλώσε
ζητήµατα
ενέργειας
αγορές
ύλες
ων /
ντάµπινγκ

Τρόφιµα, ποτά & καπνός
X
Καλλυντικά

X

X

Φάρµακα

X

X

Βιοτεχνολογία

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΤΠΕ 3)

X

X

X

Μηχανολογία

X

X

X

X

X

10)

X

Μηχανολογική ηλεκτρολογία

X

X

X

X

X

10)

X

Μηχανοκίνητα οχήµατα

X

X

X

X

X

X

X

Φόρουµ για τα φάρµακα

X
X

X

X

X

X

X

X

Ειδική οµάδα για την ανταγωνιστικότητα ΤΠΕ

X

∆ιάλογος για τη µηχανολογία
X

X

X

X

6)

Οµάδα υψηλού επιπέδου CARS 21

X

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για το διάστηµα/GMES

X

Αµυντικές βιοµηχανίες

X

Ναυπηγική

X

X

X

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

X

X

X

∆έρµατα και δερµάτινα προϊόντα

X

X

X

Υποδήµατα

X

X

X

X

X

Έπιπλα
Μη ενεργειακές εξορυκτικές
βιοµηχανίες
Μη σιδηρούχα µέταλλα

X

X

X

X

X

Οµάδα υψηλού επιπέδου για την άµυνα

X

X

X

X

X

X

Τσιµέντο και άσβεστος

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Γυαλί

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Χάλυβας

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Οµάδα υψηλού επιπέδου LeaderSHIP 2015

X 7)

X 8)

X

X

Ξύλο & προϊόντα από ξύλο
Πολτός, χαρτί & προϊόντα από
χαρτί
Τυπογραφία & εκδόσεις

X

X

X

Κεραµεική

Χηµικά, καουτσούκ και πλαστικό

Ενδιάµεση εξέταση της στρατηγικής «Βιολογικές επιστήµες και βιοτεχνολογία»

X 5)

X

Ιατρικά βοηθήµατα

Αεροδιάστηµα

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
Οµάδα υψηλού επιπέδου (2007)

X 9)

X

Κατασκευές
X

X

∆∆Ι

X

X

X

X

X

Νέο πρόγραµµα νοµοθετικής
απλοποίησης

Σύστηµα
παρακολούθησης της Βελτίωση τοµεακών
βιοµηχανικής Ε&Α
ειδικεύσεων

1) Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ενεργειακών δραστηριοτήτων, όλοι οι τοµείς
εµπίπτουν στο ETS (σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου)
υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το κατώτατο όριο δυναµικού που ορίζεται στο
παράρτηµα I της οδηγίας 2003/87/ ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου. Οι τοµείς που αναφέρονται στον παρόντα
πίνακα περιλαµβάνονται στο ETS λόγω των εκποµπών τους CO2 που οφείλονται σε

Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας και
της πρόσβασης στις αγορές
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον

2)

Πολλοί τοµείς θα επηρεασθούν επίσης από το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για
τα χηµικά (REACH)

∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
5)

ΓΤΟ

ΤΠΕ: οι προκλήσεις είναι συγκεκριµένες ανά τοµέα· η
πρόσληψη ΤΠΕ συνιστά γενική πρόκληση για τη βιοµηχανία.

6)

Προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (EUP)

4)

7)

Χρηµατοοικονοµικό µέσο

3)

Περιλαµβάνει νοµοθετικές ενέργειες και/ή ενέργειες στις οποίες συµµετέχουν µέλη της Επιτροπής

8)

Πρόσβαση σε γη

9)

∆απάνες για ενέργεια και πρώτες ύλες, επιµελητεία

10)

Παρακολούθηση της αγοράς

Στον πίνακα σηµειώνονται µε ένδειξη σταυρού οι περιπτώσεις που µια πρόκληση πολιτικής θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα για κάθε τοµέα µεταξύ των πολλών σχετικών προκλήσεων πολιτικής.
Η απουσία σταυρού δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η πρόκληση δεν είναι σηµαντική για κάποιον τοµέα, αλλά ότι δεν θεωρείται ζήτηµα ύψιστης προτεραιότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΟΜΕΑΣ

Τοµεακές ενέργειες
Συνέχεια της οµάδας υψηλού επιπέδου για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα &
ενδύµατα

∆έρµατα και δερµάτινα προϊόντα

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Έπιπλα

Ειδικεύσεις
Πρόσβαση στις αγορές

∆ιαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους για τη διαρθρωτική προσαρµογή

∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση

Μείωση/άρση των εµπορικών φραγµών στην πρόσβαση σε πρώτες ύλες

Αναδιάρθρωση

Ειδικεύσεις
Πρόσβαση στις αγορές
Αναδιάρθρωση

∆ιαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους για τη διαρθρωτική προσαρµογή

∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση

Μελέτη για την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική κατάσταση και τον τόπο
παραγωγής όσον αφορά τις βιοµηχανίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ενδυµάτων υποδηµάτων δερµάτινων ειδών και βιοµηχανιών επίπλων

Πρόσβαση στις αγορές

∆ιαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους για τη διαρθρωτική προσαρµογή

∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τα δασικά προϊόντα
Μελέτη για την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική κατάσταση και τον τόπο
παραγωγής όσον αφορά τις βιοµηχανίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ενδυµάτων υποδηµάτων δερµάτινων ειδών και βιοµηχανιών επίπλων
Οµάδα υψηλού επιπέδου LeaderSHIP 2015

Ναυπηγική

∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση

Πάνελ καινοτοµίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Μελέτη για την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική κατάσταση και τον τόπο
παραγωγής όσον αφορά τις βιοµηχανίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ενδυµάτων υποδηµάτων δερµάτινων ειδών και βιοµηχανιών επίπλων

Μελέτη για την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική κατάσταση και τον τόπο
παραγωγής όσον αφορά τις βιοµηχανίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ενδυµάτων υποδηµάτων δερµάτινων ειδών και βιοµηχανιών επίπλων

Υποδήµατα

Οριζόντιες ενέργειες

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τη ναυπηγική (Waterborne)
∆ιαβουλεύσεις σχετικά µε την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση (εντός της
Επιτροπής και µε την ΕΤΕπ)
∆ιαπραγµατεύσεις ΟΟΣΑ/ενδεχόµενες διµερείς διαπραγµατεύσεις µε την Κίνα

Ειδικεύσεις

Αναδιάρθρωση

Ειδικεύσεις
Πρόσβαση στις αγορές
Αναδιάρθρωση
∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση
Αναδιάρθρωση
Ειδικεύσεις

Οµάδα υψηλού επιπέδου
Αµυντικές βιοµηχανίες

Εσωτερική αγορά: µέτρα για τις µεταφορές, τις προµήθειες και την τυποποίηση

Αεροδιάστηµα

Ευρωπαϊκό ∆ιαστηµικό Πρόγραµµα
Πρωτοβουλία για την Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και
της Ασφάλειας (GMES) ως συµβολή της Κοινότητας στο ευρωπαϊκό
διαστηµικό
πρόγραµµαπλατφόρµα και πιθανή κοινή τεχνική πρωτοβουλία για
Ευρωπαϊκή τεχνολογική

Χαρτογράφηση των βιοµηχανιών που έχουν σχέση µε την άµυνα

την αεροναυπηγική, τις αεροπορικές µεταφορές και τη διαχείριση της εναέριας
κυκλοφορίαςκοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «GMES» (Παγκόσµια
Ενδεχόµενη
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας)
Συνέχεια της διένεξης Boeing-Airbus στο πλαίσιο του ΠΟΕ

Μηχανολογία

∆ιάλογος για τη µηχανολογία
Μελέτη/ανάλυση της ανταγωνιστικότητας (ΕΕ-10, συµπεριλαµβανοµένης της
µηχανολογικής ηλεκτρολογίας)
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τα προηγµένα µηχανολογικά υλικά

∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση
Ειδικεύσεις
Πρόσβαση στις αγορές

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τη µεταποίηση
∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση
Μηχανολογική ηλεκτρολογία

Μελέτη/ανάλυση της ανταγωνιστικότητας (ΕΕ-10)

Ειδικεύσεις
Πρόσβαση στις αγορές

Μη ενεργειακές εξορυκτικές
βιοµηχανίες

Εις βάθος αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα/ Εξωτερική
αξιολόγηση της ανακοίνωσης για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στη
µη ενεργειακή εξορυκτική βιοµηχανία

Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τους βιώσιµους ορυκτούς πόρους

Ειδικεύσεις

Ανακοίνωση σχετικά µε τον αντίκτυπο της προµήθειας πρώτων υλών και
ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µετάλλων

Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον

Χάλυβας
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για το χάλυβα (ESTEP)

Ειδικεύσεις

Άρση των εµποδίων πρόσβασης σε πρώτες ύλες

Μη σιδηρούχα µέταλλα

Ανακοίνωση σχετικά µε τον αντίκτυπο της προµήθειας πρώτων υλών και
ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µετάλλων
Άρση των εµποδίων πρόσβασης σε πρώτες ύλες

Τσιµέντο και άσβεστος

Ανάλυση της ανταγωνιστικότητας
Συνέχιση των εργασιών της οµάδας εργασίας που συστάθηκε το 2004 µε
αντικείµενο το µέλλον των βιοµηχανιών γυαλιού και κεραµεικών.

Κεραµεικά

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα

Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Ειδικεύσεις
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Πρόσβαση στις αγορές
∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση
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ΤΟΜΕΑΣ

Χηµικά και καουτσούκ

Τοµεακές ενέργειες
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα του τοµέα χηµικών
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τη βιώσιµη χηµεία
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα

Γυαλί
Συνέχιση των εργασιών της οµάδας εργασίας που συστάθηκε το 2004 σχετικά
µε το µέλλον των βιοµηχανιών γυαλιού και κεραµεικών.
Απλοποίηση της οδηγίας για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών
Κατασκευές & προϊόντα κατασκευών Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τις κατασκευές

Οριζόντιες ενέργειες
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Πρόσβαση στις αγορές
∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση
Απλοποίηση της νοµοθεσίας
Ειδικεύσεις

Αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Πρωτοβουλία για την καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας ( σχέδιο δράσης
FLEGT της ΕΕ)
Ξύλο & προϊόντα από ξύλο
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για το δασικό τοµέα

Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Ειδικεύσεις

Εξορθολογισµός των τεχνικών προτύπων για τα προϊόντα από ξύλο
Πολτός, χαρτί & προϊόντα χαρτιού

Ανακοίνωση σχετικά µε τις δασικές βιοµηχανίες
Άρση των εµποδίων προµήθειας ξύλου σε διάφορες πολιτικές: βιοποικιλότητα,
βιοενέργεια, στρατηγική δασοκοµίας
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τον τοµέα δασών

Τυπογραφία & εκδόσεις

Έναρξη µελέτης σχετικά µε τη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων

Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Οµάδα υψηλού επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον
Ειδική οµάδα για την αναδιάρθρωση
Ειδικεύσεις

ΤΠΕ

Ειδική οµάδα για την ανταγωνιστικότητα των ΤΠΕ
Ανάλυση της ανταγωνιστικότητας, των πλεονεκτηµάτων και των
αδυναµιών του τοµέα ΤΠΕ
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα και ενδεχόµενη κοινή τεχνολογική
πρωτοβουλία για τη νανοηλεκτρονική
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα και ενδεχόµενη κοινή τεχνολογική
πρωτοβουλία «Ενσωµατωµένα συστήµατα πληροφορικής»
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα σχετικά µε τις κινητές ασύρµατες
επικοινωνίες

Ειδικεύσεις

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τα νέα ηλεκτρονικά µέσα
Πάνελ καινοτοµίας για τις ΤΠΕ
Εξέταση της πολιτικής προτυποποίησης ΤΠΕ της Επιτροπής

Αυτοκίνητα

Καλλυντικά

Οµάδα υψηλού επιπέδου Cars 21

∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση

Πάνελ καινοτοµίας για τα αυτοκίνητα

Αναδιάρθρωση

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τις οδικές µεταφορές
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα και πιθανή κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία
«Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου»
Ενέργειες εφαρµογής της 7ης τροποποίησης (οδηγία 2003/15/ΕΚ) της οδηγίας
για τα καλλυντικά
Συνέχιση του διεθνούς κανονιστικού διαλόγου στο πλαίσιο συνεδριάσεων για
την εναρµόνιση στον τοµέα των καλλυντικών και τη διεθνή συνεργασία

Βιοτεχνολογία

Πρόσβαση στις αγορές

∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση

Φόρουµ για τα φάρµακα
Φάρµακα

Πρόσβαση στις αγορές

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα και ενδεχόµενη κοινή τεχνολογική
πρωτοβουλία για καινοτόµα φάρµακα
Ενδιάµεση εξέταση της στρατηγικής «Βιολογικές επιστήµες και
βιοτεχνολογία - Στρατηγική για την Ευρώπη» που ξεκίνησε το 2002
Περιεκτική ανάλυση κόστους-ωφελείας των οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιδράσεων της βιοτεχνολογίας
Πάνελ καινοτοµίας για τη βιοτεχνολογία

Πρόσβαση στις αγορές
∆∆Ι και παραποίηση/αποµίµηση
Απλοποίηση της νοµοθεσίας

Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τα φυτά του µέλλοντος
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τη βιώσιµη χηµεία
Ιατρικά βοηθήµατα

Τρόφιµα, ποτά & καπνός

Αναθεώρηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Ενεργός συµµετοχή στην ειδική οµάδα συνολικής εναρµόνισης
Έναρξη µελέτης για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας επεξεργασίας
τροφίµων
Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα σχετικά µε τα τρόφιµα για ζωή
Ανακοίνωση σχετικά µε τη στρατηγική ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας
τροφίµων, συνοδευόµενη από σχέδιο δράσης

Αναδιάρθρωση
Απλοποίηση της νοµοθεσίας
Πρόσβαση στις αγορές

Οι τοµεακές ενέργειες περιλαµβάνουν µόνον µελέτες και ενέργειες που έχουν άµεση σχέση
µε τις προσδιορισθείσες προκλήσεις, εκτός εάν αυτές αντιµετωπίζονται µε άλλο τρόπο µέσω
οριζόντιων ενεργειών. Η ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της βιοµηχανικής έρευνας
και καινοτοµίας λόγω της ίδιας της φύσης της ισχύει για όλους τους τοµείς στο σύνολο του
πίνακα.
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