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Εισαγωγή
Όταν η ναυπηγική βιοµηχανία σχεδίασε τη στρατηγική LeaderSHIP 2015 η οποία
υποστηρίχθηκε από τους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ το 2002-2003, οι
προοπτικές για την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιοµηχανία φαίνονταν µάλλον δυσοίωνες. Οι νέες
παραγγελίες στέρευαν και οι τιµές κατασκευής ήταν χαµηλές και µειώνονταν ως συνέπεια της
µεγάλης αύξησης της παραγωγικής ικανότητας της Ασίας. Με τα παραπάνω δεδοµένα, η
LeaderSHIP 2015 διαµορφώθηκε µε βάση την εµπιστοσύνη στην ικανότητα και στην
καινοτοµική δυνατότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας καθώς και στην αποφασιστικότητα να
αγωνιστεί για το µέλλον της.
Η πρωτοβουλία προσδιόρισε τα εξής οκτώ θέµατα:
– Καθιέρωση πεδίου δραστηριότητας ίσων ευκαιριών στην παγκόσµια ναυπηγική
– Βελτίωση της επένδυσης στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία
– Ανάπτυξη προηγµένων σχεδίων χρηµατοδότησης και εγγυοδοσίας
– Προαγωγή ασφαλέστερων και οικολογικών πλοίων
– Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις ανάγκες ναυπήγησης πολεµικών πλοίων
– Προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (∆ΠΙ)
– Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ειδικευµένο εργατικό δυναµικό
–

Οικοδόµηση µιας βιώσιµης διάρθρωσης της βιοµηχανίας

∆ιαπιστώνουµε µε ικανοποίηση σήµερα ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις νέες παραγγελίες είναι
γενικά θετικά τα τελευταία χρόνια. Η αξία των νέων παραγγελιών των ευρωπαϊκών
ναυπηγείων έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002 έως το 2005, παρουσιάζοντας, το 2004 και
το 2005, την υψηλότερη αύξηση σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσµου.
∆εδοµένου επίσης ότι η παραγωγικότητα υπερτετραπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δύο δεκαετιών, η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιοµηχανία, η οποία διαθέτει υψηλή
εξειδίκευση, είναι ανταγωνιστική, ευέλικτη και έχει τα εφόδια να αντικρύσει το µέλλον µε
εµπιστοσύνη. Εντούτοις, η πρόσφατη υψηλή αύξηση της παγκόσµιας ναυπηγικής
παραγωγικής ικανότητας - κυρίως στην Ασία - είναι πιθανό να δηµιουργήσει περισσότερες
προκλήσεις όσον αφορά τις εµπορικές συνθήκες των ευρωπαϊκών ναυπηγείων στο εγγύς
µέλλον. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς παρατίθενται στο
παράρτηµα.
Η ναυπηγική βιοµηχανία ωφελείται από άλλες δύο ευνοϊκές εξελίξεις της πολιτικής της ΕΕ,
συγκεκριµένα, τη συνεχιζόµενη εστίαση στην ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της
αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας - ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας –
καθώς και το ευρωπαϊκό όραµα της Επιτροπής για τους ωκεανούς και τις θάλασσες που
βασίζεται σε ένα σφαιρικό πλαίσιο για τη θαλάσσια πολιτική.
Στις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την πολιτική της βιοµηχανίας γίνεται µνεία
στο LeaderSHIP 2015. Πράγµατι, η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιοµηχανία έχει συµβάλει στην
καθιέρωση αυτής της σύγχρονης εφαρµογής της βιοµηχανικής πολιτικής και έχει εµπνεύσει
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µια παρόµοια προσέγγιση σε άλλους βιοµηχανικούς τοµείς. Οι ευρωπαίοι ναυπηγοί που
συνεργάζονται µε τους κατασκευαστές εξοπλισµού δεν περιορίζονται µόνο στην παράδοση
τυποποιηµένων πλοίων που προωθούν πολλοί από τους ασιάτες ανταγωνιστές τους, αλλά
παρέχουν εξατοµικευµένες λύσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη τους. Η
Επιτροπή µε τη σύγχρονη προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής της, η οποία αποσκοπεί
στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της συνεκτικότητας των διάφορων
σφαιρών της πολιτικής, επιδιώκει τους ίδιους στόχους, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός
επιχειρησιακού περιβάλλοντος που δεν είναι µόνο ανεκτικό αλλά και ενθαρρυντικό.
Αυτή η προσέγγιση συνάδει µε την προσπάθεια της Επιτροπής να δηµιουργήσει ένα ολιστικό
ναυτιλιακό πλαίσιο πολιτικής µέσω της δηµοσίευσης της Πράσινης Βίβλου για τη θαλάσσια
πολιτική τον Ιούνιο του 2006 που παρουσιάζει το LeaderSHIP ως ζωτικής σηµασίας πυλώνα
για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής θαλάσσιας βιοµηχανίας και ως ένα παράδειγµα
προς µίµηση ευρύτερα. Η Πράσινη Βίβλος τοποθετεί επίσης τη ναυπηγική ως ουσιαστικό
τµήµα του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου που αποτελεί ένα δυναµικό και διασυνδεδεµένο
δίκτυο. Αυτή η νέα διάσταση και η αυξανόµενη εστίαση στο θαλάσσιο χώρο αυξάνουν την
ευαισθητοποίηση για τη ναυπηγική και προβάλλουν την εικόνα της. Ωστόσο, η µεγαλύτερη
προβολή δηµιουργεί περισσότερη ευθύνη για όλες τις πλευρές να αξιοποιήσουν πλήρως αυτό
το ευνοϊκό κλίµα των καλών αγορών και το θετικό πολιτικό περιβάλλον που επικρατεί αυτή
την περίοδο, ώστε να δοθεί συνέχεια στις σχετικές συστάσεις.
Κεφάλαιο 1: Καθιέρωση πεδίου δραστηριότητας ίσων ευκαιριών στην παγκόσµια ναυπηγική
Η ναυπηγική βιοµηχανία είναι πραγµατικά παγκόσµια και οι πλοιοκτήτες µπορούν να
αγοράσουν τα πλοία οπουδήποτε στον κόσµο χωρίς σηµαντικούς τεχνικούς, εµπορικούς ή
νοµικούς περιορισµούς. Εντούτοις, οι σφαιρικοί εµπορικοί κανόνες που διέπουν τον τοµέα
είναι συχνά άνισοι, ελλιπείς ή µη εφαρµόσιµοι.
∆υστυχώς, κανένα απτό αποτέλεσµα δεν µπορεί ακόµα να φανεί σε αυτόν τον τοµέα παρά τις
µέγιστες προσπάθειες όλων των ενδιαφεροµένων µερών στον ΟΟΣΑ και άλλων φορέων και
παρά την αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε στην υπόθεση του ΠΟΕ κατά της Κορέας. Αυτή
η υπόθεση υπογράµµισε τον περιορισµένο χαρακτήρα των υφιστάµενων εµπορικών κανόνων
όσον αφορά τη ναυπηγική, όπου η έννοια της εισαγωγής και της εξαγωγής δεν υπάρχει στην
πραγµατικότητα και όπου η επιδότηση συνδέεται συχνά µε τον παραγωγό και όχι µε το
προϊόν. Εποµένως, η απόφαση που εκδόθηκε γι’αυτή την υπόθεση, βοήθησε λίγο την
ευρωπαϊκή ναυπηγική βιοµηχανία.
Εν τω µεταξύ, οι διαπραγµατεύσεις του ΟΟΣΑ για µια ναυπηγική συµφωνία που εξετάζει το
διττό πρόβληµα των επιχορηγήσεων και των µη βιώσιµων χαµηλών τιµών στην παγκόσµια
αγορά ναυπηγικής "διακόπηκαν" τον Οκτώβριο του 2005 πριν συναφθεί µια σηµαντική και
εφαρµόσιµη συµφωνία. Η σχετική οµάδα εργασίας 6 (WP6) έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου από
τότε για µια περιορισµένη χρονική περίοδο και η Επιτροπή συνεχίζει να δροµολογεί και να
συµβάλλει σε αυτή τη σηµαντική αν και δύσκολη διαδικασία. Εντούτοις, οι κύριοι
ανταγωνιστές µας δεν φαίνεται να έχουν αρκετά κίνητρα αυτήν την περίοδο για να
αναλάβουν τις απαραίτητες δεσµεύσεις µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας. ∆εν αναµένεται
σύντοµα καµία σηµαντική πρόοδος για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων
του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, η κατάσταση πρέπει να επανεξετάζεται προκειµένου να διαπιστωθεί
εάν υπάρχει περιθώριο για την επανέναρξη των συζητήσεων.
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Επιπλέον, οι διµερείς συζητήσεις συνεχίζονται εντατικά αυτή την περίοδο. Γι’ αυτό το σκοπό,
έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά την οργάνωση ενός περιεκτικού διµερούς διαλόγου για
τη ναυπηγική µε την Κίνα, στο πλαίσιο του οποίου θα τεθούν όλα τα σχετικά ζητήµατα. Η
πρώτη συνεδρίαση µεταξύ των υπαλλήλων της Επιτροπής και των κινέζων οµολόγων τους
πραγµατοποιήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2006. Έχει συµφωνηθεί σε γενικές γραµµές το πεδίο
και η ουσία του διαλόγου και αναµένεται να υπογραφεί σε υψηλό επίπεδο ένα µνηµόνιο
συµφωνίας µέχρι το καλοκαίρι. Εν τω µεταξύ, αρχίζουν επίσης οι εργασίες για την
ενδεχόµενη επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Κορέα για µια συµφωνία ελεύθερων
συναλλαγών. Προφανώς, ενόψει του εξέχοντος ρόλου της Κορέας στην παγκόσµια αγορά, η
ναυπηγική πρέπει να συµπεριληφθεί σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις.
Μια βιώσιµη ευρωπαϊκή και, στην πραγµατικότητα, παγκόσµια ναυπηγική βιοµηχανία δεν
µπορεί να βασιστεί στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τον προστατευτισµό ή τις
επιχορηγήσεις και η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται για να πείσει τους εµπορικούς εταίρους
µας να εξετάσουν αυτά τα θέµατα τόσο σοβαρά όσο εµείς στην Ευρώπη. ∆ίνεται επίσης η
δέουσα προσοχή στα αίτια και τα αποτελέσµατα των σφαιρικών διαφορών όσον αφορά το
κόστος ορισµένων πρώτων υλών στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυπηγείων.
Κεφάλαιο 2: Βελτίωση της επένδυσης στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία
Η βελτίωση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας είναι ένας βασικός πυλώνας της
πρωτοβουλίας LeaderSHIP 2015. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης βασιζόταν
και θα συνεχίσει να βασίζεται στην ικανότητά της να κατασκευάζει πιο προηγµένα πλοία.
Στην πραγµατικότητα, στην Ευρώπη οφείλονται σχεδόν όλες οι καινοτοµίες στα πλοία. Αυτό
είναι εφικτό λόγω της πετυχηµένης και συνεχιζόµενης ανάπτυξης και εφαρµογής της
καινοτοµίας και της έρευνας.
Στην οικονοµία της γνώσης του παρόντος και του µέλλοντος, η πρωτοβουλία LeaderSHIP
αποτέλεσε κίνητρο για τη στοχοθέτηση της θεµιτής υποστήριξης στην καινοτοµία
προσαρµόζοντας τους κανόνες της ΕΕ στις ανάγκες του κλάδου. Οι ενηµερωµένες διατάξεις
για την ενίσχυση της καινοτοµίας στα ναυπηγεία - η ένταση ενίσχυσης έχει διαµορφωθεί
ώστε να απηχεί και να επιβραβεύει τη συνετή ανάληψη κινδύνου και να ενισχύει την
τεχνολογική υπεροχή της Ευρώπης – έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η
ενίσχυση της καινοτοµίας µπορεί να χορηγηθεί για τη βιοµηχανική εφαρµογή των
καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών. Αυτοί οι νέοι κανόνες προσαρµόζονται στις
συγκεκριµένες ανάγκες των ναυπηγείων - όπου η µία στις τέσσερις παραδόσεις βασίζεται σε
απολύτως νέο και καινοτόµο σχέδιο ή πρωτότυπο. Επίσης ενισχύουν το γεγονός ότι τα
ευρωπαϊκά ναυπηγεία είναι γνήσια εργοστάσια παραγωγής εφαρµοσµένης µηχανικής.
Η Γερµανία, η Γαλλία, η Ισπανία και πιο πρόσφατα οι Κάτω Χώρες και η Ιταλία, έχουν
αξιοποιήσει την ευκαιρία που παρουσιάζεται από το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για
την ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση εθνικών σχεδίων µε σκοπό την υποστήριξη της
καινοτοµίας. Λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική καθυστέρηση µεταξύ της υιοθέτησης του
πλαισίου και της καθιέρωσης των εθνικών σχεδίων, η βιοµηχανία και τα κράτη µέλη
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εφαρµόσουν αυτά τα σχέδια και να παρουσιάσουν τα
αποτελέσµατά τους στην Επιτροπή. Συνεπώς, το πλαίσιο έχει παραταθεί µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2008 ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητάς του. Αξίζει επίσης εδώ να τονιστεί η εποικοδοµητική συνεργασία
µεταξύ της βιοµηχανίας και της Επιτροπής στην επεξεργασία των εφαρµόσιµων κανόνων, οι
οποίοι διευκόλυναν την παρουσίαση του σχεδίου στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.
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Η άλλη βασική σύσταση της LeaderSHIP σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή η έκκληση για µια
τεχνολογική πλατφόρµα (TP) για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της έρευνας, της
ανάπτυξης και της καινοτοµίας βρήκε απήχηση µε την δροµολόγηση του WATERBORNE
TP. ∆εδοµένου ότι η ναυπηγική βιοµηχανία παρέχει τη γραµµατειακή υποστήριξη, η
πλατφόρµα αυτή συγκεντρώνει όλες τις πτυχές των θαλάσσιων βιοµηχανιών, τα κράτη µέλη
και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Στο µεταξύ, εφόσον η κοινοτική χρηµατοδότηση για τις
χερσαίες µεταφορές έχει σχεδόν διπλασιαστεί – περίπου 1,3 δις ευρώ – από το 6ο πρόγραµµα
πλαίσιο (2002-06) έως το 7ο (2007-13), υπάρχει η ευκαιρία οι θαλάσσιες µεταφορές να
κερδίσουν µεγαλύτερη υποστήριξη - ακόµη και σε σχέση µε το ποσό των 200 εκατοµµυρίων
ευρώ περίπου που εξασφάλισε από το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο. Το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο
προβλέπει επίσης την ασφάλεια - συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης ειδικών λύσεων για
το ναυτιλιακό τοµέα - ως νέο ερευνητικό θέµα. Είναι σηµαντικό ότι το µέγιστο όφελος
απορρέει από το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο και άλλες πηγές χρηµατοδότησης στην Ευρώπη µέσω
της αποφυγής της επικάλυψης, της δηµιουργίας συµπράξεων και της βελτιστοποίησης του
συντονισµού µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, της βιοµηχανίας και των
επιστηµονικών κοινοτήτων. Η υψηλής τεχνολογίας φύση της ναυπηγικής βιοµηχανίας
υπογραµµίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι τα ναυπηγεία, κατά µέσον όρο, επενδύουν
περισσότερο από το 10% του κύκλου εργασιών τους στην έρευνα, την ανάπτυξη και την
καινοτοµία.
Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο, και όπως υπογραµµίζεται στις διαβουλεύσεις για την Πράσινη
Βίβλο, οι βιοµηχανικοί όµιλοι διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στις ναυτιλιακές
βιοµηχανίες λόγω της θέσης των επιχειρήσεων και της εκτεταµένης εξωτερικής ανάθεσης και
των διασυνδέσεων µεταξύ των τοµέων. Οι όµιλοι είναι σηµαντική κινητήρια δύναµη για την
καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να δώσει συνέχεια στη
Πράσινη Βίβλο για τη θαλάσσια πολιτική σε αυτό το πλαίσιο µέσω του προσδιορισµού των
κινητήριων δυνάµεων και των χαρακτηριστικών τους, µέσω της τοµεακής κάλυψης των
επιτυχών ναυτιλιακών οµίλων και επιβεβαιώνοντας το ρόλο της Επιτροπής, από κοινού µε τις
εθνικές και περιφερειακές αρχές, για την προαγωγή τους.
Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη προηγµένων σχεδίων χρηµατοδότησης και εγγυοδοσίας
Τα ναυπηγεία πρέπει να χειριστούν µεγάλα, ακριβά και σύνθετα έργα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η ετήσια αξία παραγωγής ενός ναυπηγείου υπερβαίνει την αξία της ως
επιχείρησης· ωστόσο, πρέπει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για κάθε σκάφος που
ναυπηγείται. Εποµένως, τα ναυπηγεία δεν αναπτύσσουν µόνο καινοτοµικά σχέδια, αλλά
χρειάζεται να οργανώσουν το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης και τις εγγυήσεις επιστροφών
που απαιτούνται γενικά από τους ιδιοκτήτες. Αυτή η αφαίµαξη τόσο σε χρόνο όσο και σε
πόρους επηρεάζει δυσµενώς την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυπηγείων έναντι των
ανταγωνιστών τους οι οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ωφελούνται από κρατικά
προγράµµατα χρηµατοδότησης πλοίων.
Εποµένως, η Επιτροπή έχει εργαστεί εντατικά πάνω σε αυτό το ζήτηµα µε σκοπό την εύρεση
µιας ρεαλιστικής λύσης που να ικανοποιεί τις ανάγκες της βιοµηχανίας ενώ ταυτόχρονα
παραµένει πλήρως συµβατή µε τους κανόνες ανταγωνισµού, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΕ. Σε
αυτό το πλαίσιο, η εστίαση έχει στραφεί στη χρηµατοδότηση πριν από την παράδοση
(εγγυήσεις επιστροφών) δεδοµένου ότι οι ιδιοκτήτες γενικά δεν δυσκολεύονται να
εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση στην αγορά µετά την παράδοση.
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Η Επιτροπή έχει αρχίσει εκτενείς επαφές µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για να εξετάσει τη δυνατότητα να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασµό και την εφαρµογή
ενός κατάλληλου προγράµµατος.
Η ΕΤΕπ ήταν χρήσιµη και εποικοδοµητική κατά την ενεργή επιδίωξη µιας ικανοποιητικής
λύσης, ωστόσο, έχει δείξει ότι αντιµετωπίζει σηµαντικούς περιορισµούς, συγκεκριµένα λόγω
του καταστατικού της, των διαθέσιµων πόρων και της εξειδίκευσής της που εµποδίζουν την
προσπάθειά της να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο στο σχεδιασµό και τη λειτουργία του υπό
εξέταση εγγυοδοτικού µέσου της ΕΕ.
Η Επιτροπή έχει ερευνήσει επίσης αυτό το θέµα σε κάποιο βάθος µε τους εµπειρογνώµονες
από άλλα τραπεζικά όργανα και έχει φέρει σε επαφή όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε
διάφορες ευκαιρίες για να εξετάσει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης του επιδιωκόµενου
σχεδίου.
Αυτές οι προσπάθειες κατέληξαν σε ένα εργαστήριο µε τα κράτη µέλη, τη βιοµηχανία, την
ΕΤΕπ και τις οικείες υπηρεσίες της Επιτροπής στις 20 Οκτωβρίου 2006. Η βιοµηχανία έχει
υπολογίσει ότι απαιτούνται αρχικά 300 εκατ. ευρώ τουλάχιστον για την εγγύηση κεφαλαίου.
Στο τέλος του εργαστηρίου, η Επιτροπή προσκάλεσε όλους τους συµµετέχοντες, ιδιαίτερα τα
κράτη µέλη, να σχολιάσουν την πρόταση της βιοµηχανίας, µε σκοπό να προωθηθεί το θέµα·
ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόµα καµία απάντηση.
Η Επιτροπή στο µεταξύ, έχει διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα να διατεθούν από τον
κοινοτικό προϋπολογισµό τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα να υποστηρίξουν το
εγγυοδοτικό κεφάλαιο για τα ναυπηγεία. Αυτό εντούτοις, θα απαιτούσε συγκεκριµένη
νοµοθετική πράξη και χρηµατοδότηση του απαραίτητου ποσού και αυτό συνεπάγεται ότι
µπορεί να βρεθεί λύση µόνο στο πλαίσιο ενός αναθεωρηµένου δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το σκεπτικό υπέρ ενός σχεδίου της ΕΕ δεν αλλάζει παρά τη
δηµιουργία των εθνικών σχεδίων σε πολλές χώρες. Η βιοµηχανία θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό
σχέδιο µάλλον συµπληρώνει παρά αντικαθιστά τα εθνικά µέτρα.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν την αξιολόγηση, η Επιτροπή µπορεί να σηµειώσει σίγουρα
περαιτέρω πρόοδο σε αυτό το ζήτηµα εάν υπάρχει µια σαφής πολιτική βούληση και από τα
κράτη µέλη ώστε να δοθεί µια κατάλληλη απάντηση στο πρόβληµα. Αυτό πρέπει να
καταδειχθεί δίνοντας µια σαφή εντολή και υποστήριξη από τη δηµοσιονοµική αρχή και την
ΕΤΕπ για το απαραίτητο σχέδιο εγγύησης επιστροφών.
Κεφάλαιο 4: Προαγωγή ασφαλέστερων και οικολογικών πλοίων
Τα πλοία που παράγονται στην Ευρώπη είναι ποιοτικά τα καλύτερα από την άποψη της
πολυπλοκότητας, της ασφάλειας και του αντικτύπου στο περιβάλλον- και ξεπερνούν συχνά
τις σχετικές ρυθµιστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η τρέχουσα καινοτοµία από την άποψη του
σχεδιασµού και της κατασκευής κατευθύνεται από την αγορά και τις απαιτήσεις της
κοινωνίας για ασφαλέστερα και καθαρότερα πλοία. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία
ανταγωνίζονται σε µια αληθινά παγκόσµια αγορά η οποία δεν εκτιµά πάντα αρκετά την
ποιότητα, τη γνώση και τις υπηρεσίες και στην οποία τα πλοία αντιµετωπίζονται µερικές
φορές ως απλά "προϊόντα". Η Επιτροπή και η βιοµηχανία, αναλόγως, γενικά καλωσορίζουν
τα υψηλότερα παγκόσµια πρότυπα για να εξασφαλίζεται ο θεµιτός ανταγωνισµός στην
παγκόσµια αγορά.
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Εντούτοις, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι παγκόσµιοι κανόνες δεν
οδηγούν σε κατάχρηση ούτε έχουν επιζήµες συνέπειες. Παραδείγµατος χάριν, οι συζητήσεις
στο ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ) σχετικά µε το ζήτηµα των νέων προτύπων
κατασκευής πλοίων µε βάση τους στόχους απαιτούν προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα
όποια οφέλη που παράγονται σε επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας δεν συνεπάγονται ακούσια
µεταφορά τεχνολογίας µέσω των υποχρεωτικών φακέλων κατασκευής πλοίων. Οµοίως, οι
νέοι ενοποιηµένοι κανόνες της ∆ιεθνούς Ένωσης Νηογνωµόνων (IACS) για την κατασκευή
του κύτους των πλοίων στοχεύουν στην προώθηση ασφαλέστερων πλοίων· ωστόσο, πρέπει
να δοθεί η δέουσα προσοχή για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή διανοητικής ιδιοκτησίας
ή εξειδίκευσης.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να ληφθούν δεόντως υπόψη η ασφάλεια και οι
περιβαλλοντικές ανησυχίες στις πρωτοβουλίες της σχετικά µε την πολιτική της για την
ανταγωνιστικότητα και εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι το ίδιο κάνουν οι ανταγωνιστές και
οι εµπορικοί εταίροι µας ανά τον κόσµο. Αυτό συνεπάγεται επίσης περισσότερη έρευνα στις
καθαρές τεχνολογίες και ενθάρρυνση της συχνότερης και καλύτερης συντήρησης των πλοίων
στις πολυάριθµες προηγµένες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις για την επισκευή πλοίων. Σε αυτό
το πλαίσιο, η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα ένα τρίτο πακέτο για τη θαλάσσια ασφάλεια
µε σκοπό να ενισχύσει την υπάρχουσα νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά τους νηογνώµονες· τον
έλεγχο από το κράτος του λιµένα· τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας· την ευθύνη των
κρατών σηµαίας· τις έρευνες για τα ναυτικά ατυχήµατα και την ευθύνη των πλοιοκτητών.
Το ζήτηµα της αποσυναρµολόγησης των πλοίων είναι επίσης ένα από τα ζητήµατα που θα
εξεταστούν σε Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής.
Η βιοµηχανία παρέχει τεχνική εµπειρογνωµοσύνη στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και µαζί µε άλλες ναυπηγικές
περιφέρειες σχηµατίζουν µια οργάνωση υπεύθυνη για το συντονισµό των τεχνικών
συνεισφορών στους φορείς θέσπισης κανόνων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι απόψεις των
κατασκευαστών λαµβάνονται περισσότερο υπόψη. Τέλος και εξίσου σηµαντικό είναι ότι η
ναυπηγική βιοµηχανία διαδραµατίζει έναν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στη µείωση της
ρύπανσης από τις µεταφορές και στην αύξηση της ασφάλειας µέσω της προώθησης και της
χρήσης των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων. Η ναυπηγική βιοµηχανία της ΕΕ
πρέπει να εξακολουθήσει να έχει το προβάδισµα στην καθαρή τεχνολογία στη ναυτιλία και
στην εφαρµογή των τεχνολογιών για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των εκποµπών
αερίων και της χρήσης επικίνδυνων υλικών και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον
αντιρρυπαντική προστασία. Αυτό θα βοηθήσει στην ευρύτερη εφαρµογή της έννοιας των
"καθαρών πλοίων". Η πλωτή µεταφορά εµπορευµάτων είναι ήδη οικονοµικότερη στην
κατανάλωση βενζίνης από άλλα µέσα µεταφορών και τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία είναι έτοιµα
να συµβάλουν ακόµα περισσότερο στην επιτυχία αυτή µέσω της παράδοσης κατάλληλων,
καινοτοµικών και ευέλικτων σχεδίων πλοίων. Αυτή η πρόθεση είναι σύµφωνη µε τη
στρατηγική για τη µείωση των ατµοσφαιρικών εκποµπών των ποντοπόρων πλοίων και µε τις
θεµατικές στρατηγικές της ΕΕ για τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων και το θαλάσσιο
περιβάλλον. Προάγονται πρωτοβουλίες όπως το πρόγραµµα Marco Polo και οι θαλάσσιες
αρτηρίες, οι οποίες εισάγουν νέες, διατροπικές αλυσίδες υλικοτεχνικής υποδοµής για τις
θαλάσσιες µεταφορές στην Ευρώπη µε σκοπό την αλλαγή του τρόπου µεταφοράς των
εµπορευµάτων από τις οδικές αρτηρίες στις θαλάσσιες. Ο ζωτικής σηµασίας ρόλος των
πλοίων για τη διάθεση του υλικού που αναµένεται να διευκολύνει την ανάπτυξη των
κατάλληλων µέσων σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω και ταυτόχρονα να
ωφελήσει και τα ναυπηγεία και την επιδίωξη των στόχων της Ευρώπης για τις µεταφορές.
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Κεφάλαιο 5: Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις ανάγκες ναυπήγησης πολεµικών πλοίων
Ο κεντρικός ρόλος της ναυπηγικής βιοµηχανίας στην παροχή του βασικού υλικού για τις
στρατηγικές ασφάλειας και άµυνας της ΕΕ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαµόρφωση
και την εφαρµογή των πολιτικών. Η ποιότητα και η σχέση κόστους αποτελεσµατικότητας των
ναυπηγείων πολεµικών πλοίων της Ευρώπης είναι ένα πλεονέκτηµα που πρέπει να
καλλιεργηθεί και να αξιοποιηθεί. Η Επιτροπή συνεχίζει να ερευνά πώς να εκµεταλλευτεί
καλύτερα το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης στη ναυπηγική πολεµικών πλοίων
περιορίζοντας, παραδείγµατος χάριν, τον κατακερµατισµό της αγοράς και διευκολύνοντας τις
εν δυνάµει συµπράξεις για την εφαρµογή των πολιτικών σχετικά µε τη βιοµηχανία, την
ασφάλεια, την άµυνα και τη σύναψη συµβάσεων.
Οι ισχυροί ολοκληρωµένοι ευρωπαϊκοί φορείς θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα της
ναυπηγικής πολεµικών πλοίων. Η Επιτροπή, αν και ούτε κατευθύνει ούτε περιορίζει τη
διαδικασία, χαιρετίζει την αναδυόµενη τάση της εδραίωσης και της συνεργασίας µεταξύ των
ναυπηγείων πολεµικών πλοίων σε εθνικό επίπεδο, εφόσον αποτελεί ένα βήµα προς την
οικοδόµηση µιας Ευρωπαϊκής Βάσης Αµυντικής Τεχνολογίας και Βιοµηχανίας (ΕΒΑΤΒ) στη
ναυπήγηση πολεµικών πλοίων.
Πρέπει να γίνει ακόµα πολύ δουλειά για την έγκριση κοινών λειτουργικών απαιτήσεων και
την εναρµόνιση των κύκλων για τη σύναψη συµβάσεων µε σκοπό την επίτευξη του τελικού
στόχου της διαλειτουργικότητας των πλοίων και των στόλων.
Αυτή η έννοια της διαλειτουργικότητας είναι επίσης σηµαντική στο πλαίσιο της αναδυόµενης
απαίτησης για συνεκτικές και πανευρωπαϊκές ικανότητες θαλάσσιας επιτήρησης. Η ανάπτυξη
των αντίστοιχων θετικών στοιχείων σύµφωνα µε την έννοια "των συστηµάτων των
συστηµάτων" θα ενισχύσει την ανάγκη για πλατφόρµες του πολεµικού ναυτικού και θα
συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα των ναυπηγείων πολεµικών πλοίων στην Ευρώπη.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή προειδοποιεί ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας άµυνας και της βιοµηχανίας πολεµικών πλοίων διατρέχουν κίνδυνο,
αν δεν συντελεστεί καµία σηµαντική αλλαγή. Η επικάλυψη και οι απώλειες των οικονοµιών
κλίµακας, µέσω αυτού που αποκαλείται "µη-Ευρώπη" στον τοµέα της ασφάλειας και της
άµυνας, είναι µερικές από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα ναυπηγεία πολεµικών
πλοίων τα οποία διαθέτουν κατακερµατισµένες βιοµηχανικές βάσεις που εξυπηρετούν µόνο
τις εθνικές αγορές.
Εντούτοις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας (EDA) - τη δηµιουργία του οποίου συνέστησε
το LeaderSHIP 2015 – ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2004. Ο Οργανισµός επιδιώκει µε επιτυχία
τους δηλωµένους στόχους του και βοηθά πράγµατι στην επιδίωση των στόχων που
περιγράφονται παραπάνω.
Τους επόµενους µήνες η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο πακέτο για
την άµυνα, στο οποίο θα περιλαµβάνονται πρωτοβουλίες στον τοµέα της σύναψης
συµβάσεων για την άµυνα και τις ενδοκοινοτικές µεταφορές αµυντικού εξοπλισµού.
Κεφάλαιο 6: Προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησιας (∆∆Ι)
Το µέλλον της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιοµηχανίας θα εξαρτηθεί από την τεχνολογική
κυριαρχία της. Η θαλάσσια υπεροχή και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στη ναυπηγική
και το θαλάσσιο εξοπλισµό βασίζονται στην κατοχή των καλύτερων προϊόντων και η
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βιοµηχανία και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η γνώση
και η πείρα που είναι πολύτιµες για το σκοπό αυτό, εκτιµούνται και προστατεύονται. Η
Επιτροπή συνεργάζεται µε τη βιοµηχανία σε αυτό το πλαίσιο, για την ευαισθητοποίηση στον
τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, για την καλύτερη αξιοποίηση των υπάρχοντων εργαλείων
και προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλοι οι ανταγωνιστές µας τηρούν τους κανόνες.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δροµολόγησε µια µελέτη διάρκειας ενός έτους για ζητήµατα
σχετικά µε τη διανοητική ιδιοκτησία στη ναυπηγική το ∆εκέµβριο του 2006. Κύριος στόχος
είναι να γίνουν κατανοητά σε βάθος τα προβλήµατα σχετικά µε την προστασία της
διανοητικής ιδιοκτησίας στην ευρωπαϊκή ναυπηγική βιοµηχανία καθώς και η ποιοτική και
ποσοτική διάσταση του προβλήµατος και οι µηχανισµοί µε βάση τους οποίους διοχετεύεται η
ευρωπαϊκή τεχνογνωσία ναυπηγικής (νόµιµα και παράνοµα) στους ανταγωνιστές.
Η µελέτη θα καθορίσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα προβλήµατα και θα αξιολογήσει τον
οικονοµικό αντίκτυπό τους ώστε να διατυπωθούν συγκεκριµένες συστάσεις πολιτικής. Μια
οµάδα εργασίας του Φόρουµ Ναυτιλιακών Βιοµηχανιών που εξετάζει τους κανόνες, τους
κανονισµούς και τα δικαιώµατα ασχολείται επίσης µε τις ανησυχίες που αφορούν την
διανοητική ιδιοκτησία. Όπως υποδεικνύεται παραπάνω, η Επιτροπή προτίθεται να περιλάβει
αυτό το ζήτηµα στο διάλογο ναυπηγικής µε την Κίνα καθώς και στις σχετικές πολύπλευρες
και διµερείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις.
Η βιοµηχανία έχει επίσης αναλάβει να καθιερώσει εσωτερικές δοµές για να προετοιµάσει
κατάλληλα τη θέση της σχετικά.
Κεφάλαιο 7: Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ειδικευµένο εργατικό δυναµικό
Στην τεχνολογικά προηγµένη ναυπηγική βιοµηχανία της Ευρώπης, ένα εργατικό δυναµικό µε
υψηλή εξειδίκευση είναι ένας βασικός παράγοντας για τη µετατροπή της γνώσης σε πλούτο
και για την εξασφάλιση της παραγωγικότητας, της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας.
Η Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη των κοινωνικών εταίρων ότι η επιτυχία δηµιουργείται
από τους εργαζοµένους στα ναυπηγεία που χρησιµοποιούν τη γνώση και την πείρα τους. Τα
ναυπηγεία χρειάζεται να προσλαµβάνουν, να κρατούν και να επανεκπαιδεύουν ικανούς
εργαζοµένους για να διατηρήσουν τη βάση δεξιοτήτων και την τεχνογνωσία τους και να
διασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη επιτυχία τους.
Η κοινότητα της ευρωπαϊκής ένωσης ναυπηγείων (CESA) και της ευρωπαϊκής οµοσπονδίας
µεταλλεργατών (EMF) καθιέρωσε µια επίσηµη επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους
τοµείς της ναυπηγικής και της επισκευής πλοίων το Σεπτέµβριο του 2003. Είναι η πρώτη στο
είδος της για τα επαγγέλµατα µεταλλουργίας στην ΕΕ και επιδεικνύει επαγγελµατισµό και
αµοιβαίο σεβασµό που χαρακτηρίζουν το εργασιακό περιβάλλον στα περισσότερα ευρωπαϊκά
ναυπηγεία.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι CESA και EMF έχουν λάβει το καθεστώς ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων. Με αυτή την ιδιότητα, ζητείται η γνώµη τους για τις προτάσεις κοινωνικής
πολιτικής και, εάν το επιθυµούν, ο διάλογος µπορεί να καταλήξει σε συµβατικές σχέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών. Μέχρι τώρα, η επιτροπή έχει δηµιουργήσει τρεις
οµάδες εργασίας για την εικόνα του τοµέα, την κατάρτιση και τα προσόντα των εργαζοµένων
και τις κυκλικές δραστηριότητες και για ζητήµατα αναδιάρθρωσης.
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Η επιτροπή έχει προβεί σε πρακτικές πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή εβδοµάδα ναυπηγείων
το Μάρτιο του 2006. Πρωταρχικός στόχος της "εβδοµάδας ναυπηγείων" ήταν να ενισχυθεί
και να διαδοθεί το µήνυµα LeaderSHIP 2015, να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των ναυπηγείων
ως εργασιακός χώρος για τους νέους πτυχιούχους και τους επαγγελµατίες µε υψηλή
εξειδίκευση και να προωθηθεί µια θετική εικόνα του τοµέα. Έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται
µια παρόµοια δραστηριότητα για το 2008.
Εντούτοις, το πρόβληµα της εικόνας της ναυπηγικής που εµφανίζεται συχνά ως µια παλιά
βιοµηχανία µε αβέβαιο µέλλον εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να αντιµετωπιστεί. Οι νέοι
πτυχιούχοι και οι πολύ καλά καταρτισµένοι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν πάντα τις ευκαιρίες
που έχουν δηµιουργηθεί χάρη στη δυναµική εξέλιξη των ναυπηγείων τα τελευταία χρόνια.
Εν τω µεταξύ, στις συστάσεις του κατά την τελευταία ολοµέλεια που πραγµατοποιήθηκε στο
Όσλο (Νορβηγία) τον Οκτώβριο του 2006, το MIF απήυθυνε επίσης έκκληση για µια
ευρωπαϊκή θαλάσσια ηµερίδα.
Εξάλλου, η επιτροπή κοινωνικού διαλόγου προετοιµάζει αυτήν την περίοδο ένα νέο
πρόγραµµα προκειµένου να αναπτύξει ένα συνολικό προφίλ ηλικίας και προσόντων που θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των µελλοντικών αναγκών κατάρτισης
και πρόσληψης. Αυτό περιλαµβάνει επίσης την εξέταση και την αντιµετώπιση του
προβλήµατος του γηράσκοντος εργατικού δυναµικού, το οποίο είναι ιδιαίτερα οξύ σε µερικά
κράτη µέλη και θα µπορούσε να συµπληρώσει τις όποιες µελλοντικές πρωτοβουλίες της
Επιτροπής στον τοµέα των ναυτικών δεξιοτήτων.
Κεφάλαιο 8: Οικοδόµηση µιας βιώσιµης διάρθρωσης της βιοµηχανίας
Η Επιτροπή δεν έχει ούτε την εντολή ούτε την επιθυµία να καθορίσει τη δοµή της ναυπηγικής
βιοµηχανίας στην Ευρώπη. Αυτό εναπόκειται στην αγορά και στις δυνάµεις και τις αρχές που
τη διέπουν. Εντούτοις, ο κατακερµατισµός της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιοµηχανίας, εάν
συνεχιστεί, θα µπορούσε να αποτελέσει εµπόδιο στην ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή
εποµένως χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις που ευνόησαν τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές
και τις κοινοπραξίες. Οι ισχυροί ευρωπαϊκοί ναυπηγικοί όµιλοι µε τις απαραίτητες
οικονοµικές και τεχνολογικές ικανότητες θα έχουν καλύτερα µέσα για να αντιµετωπίσουν µε
επιτυχία τον ανταγωνισµό στην όλο και ανταγωνιστικότερη παγκόσµια αγορά. Η
πρωτοβουλία LeaderSHIP 2015 έχει οπωσδήποτε διευκολύνει σε ένα βαθµό τη σύγκλιση των
εθνικών πολιτικών έναντι της ναυπηγικής βιοµηχανίας παρέχοντας ένα πλαίσιο αναφοράς για
τη σύγκριση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα περιθώρια
περαιτέρω βελτίωσης.
Σε σχέση µε τους κύριους ανταγωνιστές της στην Ιαπωνία και την Κορέα, η ευρωπαϊκή
ναυπηγική βιοµηχανία είναι διαφοροποιηµένη, έχει περισσότερα µικρού και µεσαίου
µεγέθους ναυπηγεία και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η διαδικασία σταθεροποίησης και
αναδιάρθρωσης.
Συµπεράσµατα και προοπτικές
Η πρωτοβουλία LeaderSHIP 2015 αποφέρει καρπούς σε όλα τα µέτωπα. Έχει συµβάλει σε
µια αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στον τοµέα καθώς και του τρόπου µε τον
οποίο τον αντιλαµβάνεται η κοινή γνώµη. Ενώ η ναυπηγική θεωρούνταν ως µια επιδοτούµενη
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βιοµηχανία σε ύφεση, τώρα αναγνωρίζεται ευρέως ως τµήµα ενός σύγχρονου και αποδοτικού
ευρωπαϊκού τοµέα κατασκευής που προσφέρει πραγµατικά νέες θέσεις εργασίας και οδηγεί
σε ανάπτυξη των µεταφορών, του εµπορίου, του τουρισµού και άλλων τοµέων. Η
LeaderSHIP είναι ένα απτό παράδειγµα της εφαρµογής της στρατηγικής ανάπτυξης και
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε έναν συγκεκριµένο τοµέα. Χάρη στις θετικές εξελίξεις
της αγοράς, κινητοποίησε τα ενδιαφερόµενα µέρη, βοήθησε τη βιοµηχανία να προσαρµοστεί
µετά το τέλος των ενισχύσεων λειτουργίας το 2000 και παρείχε έναν παγκοσµίως αποδεκτό
οδικό χάρτη για τις απαραίτητες αλλαγές.
∆εν πρέπει επίσης να υποτιµήσουµε την επίδραση συνάθροισης/κινητοποίησης που είχε στην
ίδια τη βιοµηχανία – από την οποία εξαρτάται τελικά η επιτυχία στην αγορά – ενθαρρύνοντάς
την να χαράξει κοινές στρατηγικές και δοµές για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις σε όλες τις
περιοχές. Επιπλέον, αυτή η προσπάθεια υποστηρίχθηκε περαιτέρω στην Πράσινη Βίβλο για
τη θαλάσσια πολιτική, η οποία υπογραµµίζει τη σηµασία των τοµέων της θάλασσας στην
Ευρώπη.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η LeaderSHIP 2015 συνεχίζει να παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για
τις πολιτικές της έναντι του τοµέα της ναυπηγικής. Πρέπει να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί
όπου είναι δυνατόν, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτηµα της χρηµατοδότησης πλοίων. Αλλά
πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι σε πολλές περιοχές η επόµενη κίνηση αναµένεται από τη
βιοµηχανία (π.χ. δοµή βιοµηχανίας) ή από τα κράτη µέλη. Το περιβάλλον αγοράς για τα
ευρωπαϊκά ναυπηγεία παγκόσµιας εµβέλειας αναµένεται να γίνει πιο απαιτητικό στα επόµενα
χρόνια αλλά η Επιτροπή παραµένει προσηλωµένη στο LeaderSHIP 2015 και θα συνεχίσει να
προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι, σε επίπεδο ΕΕ, χαράσσεται και εφαρµόζεται ο καλύτερος
συνδυασµός πολιτικής προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις του µέλλοντος.
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